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Förord 
Detta examensarbete har under våren och försommaren 2002 utförts vid avdelningen 
för Stålbyggnad, institutionen för Väg och vattenbyggnad, Luleå tekniska universitet. 
Arbetet utgör avslutningen på Projektingenjörsprogrammet 120 poäng. 
Examensarbetet har framarbetats i samarbete med tre av medlemsföretagen i 
ByggForum Nord (BFN). Dessa är Vägverket region norr, NCC samt Akademiska 
Hus. Även ett fjärde medlemsföretag, JPAB, har bistått med värdefulla synpunkter. 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer vid ovanstående företag samt Leif 
Sundström, som vid intervjuerna ställt upp och delat med sig av de erfarenheter som 
de samlat på sig genom åren. Tack även till alla som ”på stället” besvarat våra 
frågeställningar. Sist men inte minst vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare 
på universitetet, Ove Lagerqvist, för den feedback som han gett oss under arbetets 
gång. 

 

Luleå, juni 2002 

 

Åke Stenlund och Urban Kauma 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar entreprenadformen funktionsentreprenad (FE) med 
inriktning hus. Intresset för denna entreprenadform uppstod då vi upplevde att de 
traditionella entreprenadformerna inte är tillräckligt tydliga avseende ansvaret för 
funktionen hos slutprodukten.  

Insamlandet av material har i huvudsak skett genom intervjuer av byggherrar och 
entreprenörer bl.a. för att ta del av deras erfarenheter av funktionsentreprenaden 
som upphandlingsform. Syftet med arbetet har varit att, via dessa intervjuer, 
undersöka inställningen hos de inblandade företagen och försöka hitta de 
gemensamma områden där en samverkan i en FE kan vara möjlig. Det vill säga en 
identifiering av de funktioner i en byggnad som kan beläggas med funktionskrav och 
sedan också upphandlas på FE. Vi redovisar även de möjligheter och svårigheter som 
entreprenörer, projektörer och beställare ser med denna entreprenadform 
kombinerat med den syn vi har. 

Vidare så exemplifierar vi vari skillnaden ligger i en utförandeentreprenad kontra 
total-/funktionsentreprenad. Detta eftersom det är få entreprenader som är av 
renodlad karaktär det vill säga innehållande enbart funktionskrav eller 
utförandekrav. En redogörelse för de vanligaste entreprenadformerna görs också i 
rapporten. Syftet med detta är att få erforderliga referenser för att kunna ge en 
objektiv bild av funktionsentreprenadformen.  

För att visa att en ekonomisk besparing av en funktion är fullt möjlig har vi valt att 
titta närmare på en sammankoppling av lokalbokningssystemet på Luleå tekniska 
universitet (LTU) och Akademiska Hus (A-H) styrsystem för värmen i dessa lokaler. 
För att verifiera att en sådan funktion är tekniskt genomförbar har kontakter tagits 
med ett företag i Luleå som är leverantör av styr- och reglerutrustning. 

I examensarbetet redovisas även ett kvalitetssäkringssystem, Sund Innemiljö. 
Systemet bygger på att en fastighetsförvaltare (tänkt funktionsentreprenör) kan 
kvalitetssäkra innemiljön i befintliga fastigheter som med vissa justeringar även går 
att använda vid nyproduktion. De får hjälp med att formulera krav på olika 
innemiljöfaktorer samt utveckla organisationen och rutiner för att nå de uppställda 
målen.  

I den slutliga diskussionen konstaterar vi att entreprenadformen FE inte används i 
någon större utsträckning idag. En del av orsakerna har vi identifierat i denna 
rapport men av förståeliga skäl är det mycket som fortfarande är outforskat. Det skall 
bli intressant att följa forsknings- och utvecklingsarbetet inom detta område och vi 
hoppas att denna rapport kan bidra med en nyfikenhet för fortsatt utredning. 
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Abstract 
This thesis project treats a contract form called Function Contract (FC) with 
preoccupation house. The interest of this contract form began when we experienced 
that the traditional forms of contracting isn’t sufficiently enough in reference to the 
responsibility of the finished products function. 

The collecting of material has mainly taken place by interviews of property 
developers and contractors. The reason was to take part of their experiences 
concerning FC as a purchase form. The main objective of this project is, by these 
interviews, to investigate the attitude of the involved companies and try to found the 
areas were cooperation is possible. In other words identification of functions in a 
building that might be covered with functional demands and later purchased as a 
FC. Further we show the possibilities and the difficulties building contractors, 
planning personal and property developers sees with this contracting form combined 
with our point of view. 

A difference between a traditional contract and a total-/function contract are 
subscribed because there are few contracting forms that are pure in its character. I.e. 
including only function demands or performances. An account of the most used 
contracting forms is also made in the thesis. The purpose is to get preferences for an 
objective view of the FC form.  

To show that an economical saving of a function is possible we have chosen to look 
at a function were a connection of the booking system of classrooms at the Luleå 
University of Technology (LTU) and the supervisor Akademiska Hus (A-H) control 
system of the heating system takes part. In purpose to verify such a function we have 
contacted a company that supply the university with this kind of equipment. 

This thesis also shows a quality management system called Sund Innemiljö. The 
system is built on that a building administrator (a possible FC) can guarantee the 
quality of the indoor environment, both in already existing buildings and with some 
small adjustments of the system in new buildings purchased on FC. The quality 
system helps to put up demands on the indoor environment and it also assist to 
create routines for the organisation so the goals can be reach. 

In the final discussion we draw the conclusion that contracting form of FC doesn’t 
make extensive use at this point. We have identified some of the reasons in this 
thesis, but of understandable reasons a great deal is still not investigated. It should be 
with great interests we follow the research work on this theme and our hope is that 
this thesis has stimulated the curiosity so that the investigation will go on. 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 

Intresset för entreprenadformen, funktionsentreprenad (FE), uppstod då vi upplevde 
att de ”traditionella” entreprenadformerna inte är tillräckligt tydliga avseende 
ansvaret för slutproduktens funktion. Den tänkta modellen för FE utgår från ett 
renodlat funktionskrav vilket i verkligheten brukar bli kompromisser av något slag. 
Det är med andra ord upp till byggherren att precisera sina funktionskrav så väl att 
entreprenören levererar den byggnad, inklusive drift och underhåll (upphandlas 
separat ibland), som erfordras för att hålla byggnaden i det skick som 
förvaltaren/byggherren kräver [19]. 

Eftersom volymen på nyproduktion av fastigheter är relativt låg inom de norra 
delarna av Sverige, samt att förvaltningskostnaderna tenderar att stiga, så torde det 
finnas ett intresse, både hos entreprenörer och fastighetsförvaltare, att hitta nya 
arbetsmetoder/marknader. Här kan FE vara ett intressant alternativ. För 
entreprenören kan denna entreprenadform leda till att man aktivt kommer in på en 
marknad med stor potential och för fastighetsförvaltaren kan detta ge 
fastighetslösningar med högre kvalité och lägre kostnader.  

Ytterligare en anledning till att studera FE närmare är den debatt som har förts den 
senaste tiden angående konkurrensen, kvaliteten och kostnaderna i byggsektorn. 
Orsaken till debatten är främst de s.k. ”skandaler” som framkommit (Moderna 
museet, Hammarby sjöstad, spruckna järnvägsbroar och misstanken om karteller 
mellan de stora byggföretagen). Detta faktum har föranlett regeringen att tillsätta en 
byggkommission som har till uppdrag att granska byggsektorn enligt ett 
pressmeddelande från finansdepartementet [17]: ”Den senaste tidens upprörande 
avslöjande om slarv, byggfusk och olagliga karteller som föranleder att regeringen 
nu vill granska branschen, säger Lars–Erik Lövdén, ansvarigt statsråd”.  

I kommittédirektivet [11] kan man läsa att kommissionen i fråga har till uppdrag att 
föreslå åtgärder som syftar till att främja konkurrensen och motverka 
konkurrensbegränsande beteenden inom bygg- och anläggningssektorn. Direktivet 
talar också om behovet av åtgärder som syftar till att hålla nere byggkostnaderna och 
höja kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn. Kommissionen behöver däremot 
inte utforma färdiga lagförslag. Vidare säger kommittédirektivet i sin bakgrund att 
det finns de som hävdar att många av de fel och brister som förknippas med 
byggnader i dag har sitt ursprung i bristande kompetens hos beställaren. I bygg-
kommissionen ingår enligt [17]: 
Lars Eric Ericsson landshövding, Gävleborg 
Ines Uusmann, generaldirektör Boverket 
Ann-Christin Nykvist, generaldirektör Konkurrensverket 
Mats Sjöstrand, generaldirektör Riksskatteverket 
Lars-Erik Liljelund, generaldirektör Naturvårdsverket 
Kommissionens förslag skall redovisas senast den 15 oktober 2002. 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet har varit att undersöka tidigare erfarenheter samt 
förutsättningarna för att de inblandade företagen skall hitta gemensamma områden 
(se skuggade ytan i figur 1.1) där en samverkan i en FE kan vara möjlig. Det vill säga 
en identifiering av de funktioner, i en tänkt byggnad, som kan beläggas med 
funktionskrav och sedan också upphandlas på FE. Inriktningen mot 
husbyggnationer gjorde att vi fann NCC på entreprenadsidan och A-H på 
beställarsidan som relevanta. Utöver dessa företag har även kontakter tagits med 
installationsföretaget JPAB, Vägverket och installationsprojektören  
Leif Sundström för att kunna hitta implementeringsbara former som kan vara 
tillämpliga för hus. Frågeställningar som besvaras för syftets uppfyllande är följande: 

• Hur löser byggherren kravfrågan, vad gäller kompetensen, gentemot 
funktionsentreprenören?  

• Hur ska beställaren formulera sina krav så han säkerställer att han verkligen 
får det han har tänkt sig? 

• Hur ska beställaren verifiera att kraven är uppfyllda, och dessutom göra det på 
ett sådant sätt att det inte uppstår tvister om tolkningen av mätresultatet eller 
motsvarande? 

 

 

 

 

Figur 1.1 Gemensamt intresseområde rörande FE för NCC, JPAB och A-H 

 

1.3 Metod 

Vid insamlandet av fakta har vi i stor utsträckning använt oss av intervjuer. 
Anledningen är främst att intervjuer ger mycket information, man kan korrigera 
eventuella felaktigheter under pågående intervju och attityder andra än de verbala 
kan skönjas (sådant man inte säger rakt ut).  

Vi startade med litteraturstudier, artikelsök och sidor på internet som berör ämnet 
för att därefter övergå i en serie intervjuer. Vid intervjuerna har vi arbetat med 
kartläggningen av verksamheten hos fyra av medlemsföretagen i BFN (Akademiska 
Hus, Vägverket, JPAB och NCC). Vi har även intervjuat en erfaren 
installationsprojektör. Inriktningen i samtliga intervjuer har bl.a. varit att ta del av 
deras erfarenheter av FE. Intervjuerna har utförts i respektive företags lokaler 
(bortsett intervjun med installationsprojektören som utfördes på LTU) och har 
varierat mellan 15 minuter och 1,5 timme. Med hjälp av intervjuerna kartlades först 
beställaren (B) följt av entreprenören (E), brukaren och slutligen projektören. Tanken 
med denna ordning var att kunna överföra B:s erfarenheter (svårigheter, möjligheter) 
med FE till intervjun med E. Att projektören var sist ut speglar de beslut av 

NCC/JPAB Akademiska 
Hus 
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avgörande karaktär som fattas i detta stadiet vilket medförde att vi ville ha ”mycket 
kött på benen” inför denna intervju.  

Intervjuerna har i det närmaste varit helt standardiserade med låg grad av 
strukturering vilket innebär att frågorna har skickats över via e-post senast dagen 
innan intervjun samt att intervjupersonerna lämnats maximalt svarsutrymme [16]. 

Frågorna till respektive part redovisas i bilaga 1-6. 

Litteratur- och artikelsökningen har utförts på Luleå universitets biblioteks databas 
Lucia samt den nationella katalogen Libris. Vidare har Byggdoks databas varit en 
användbar källa. 

 

1.4 Avgränsningar 

Då arbetet utgör 12 poäng (motsvarar 12 veckors heltidsstudier) och för att inte ta oss 
"vatten över huvudet" har arbetet avgränsats till att innefatta den inre miljön i en 
byggnad, främst med inriktning mot tekniska installationer. Vidare har fokus lagts 
på en analys av de hinder och möjligheter som aktörerna i byggprocessen ser med 
entreprenadformen FE.  

 

1.5 Intressenterna i korthet 

1.5.1 Allmänt 

Här följer en kortfattad redovisning av de inblandade parternas verksamheter 
innefattande historik, syften, mål, strategier, affärsidé, visioner mm. Beskrivningen är 
där så erfordras av riks- och lokal karaktär. Med andra ord så beskrivs NCC, 
Vägverket och Akademiska Hus i riket samt ByggForum Nord och JPAB lokalt.  

 

1.5.2 ByggForum Nord 

ByggForum Nord är en förening för företag i byggsektorn med säte vid Luleå 
tekniska universitet som vill bidra till att utveckla bygg- och förvaltningssektorn i 
riktning mot ett effektivare byggande där tekniskt nytänkande, produkt- och 
produktionsutveckling är viktiga medel för att tillfredsställa kundens behov och 
skapa företag med god lönsamhet.  

Föreningens syfte är att aktivt verka för en förändring av byggprocessen genom att: 

• Utgöra en plattform för ökad samverkan mellan branschens aktörer 

• Initiera konkreta FoU-projekt 

• Verka för spridning av kunskap och information 

och därigenom bidra till en utveckling i riktning mot ett effektivare byggande där 
tekniskt nytänkande, produkt- och produktionsutveckling är medel för att få nöjda 
kunder och lönsamma företag [26]. 
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1.5.3 NCC 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 
2001 en omsättning på 46 MDR SEK och 28 000 anställda.  

• NCC bygger vägar och anläggningar, infrastruktur för telekommunikation, 
bostäder och kontor samt övriga hus. NCC producerar också byggnadsmaterial 
och är en av Nordens största aktörer inom kross, asfalt och fabriksbetong. På 
utvalda marknader utanför Norden bedriver NCC stora, tekniskt avancerade 
anläggningsprojekt. NCC är specialiserat på fastighetsutveckling, det vill säga 
att identifiera, utveckla och sälja fastighetsprojekt. NCC hyr även ut maskiner. 

• NCCs vision är att kunden ska kunna förvänta sig lite mer av NCC i att 
utveckla framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC ska 
vara det unga spännande företaget som präglas av kundfokus, enkelhet och 
ansvarstagande. 

Strategisk inriktning: 

• Fokusering på den nordiska marknaden 

• Lönsamhet före volym 

• Förädla och utöka ansvarstagandet 

• Fokusering på kärnverksamheterna 

• Verka i kundens värdekedja [23]. 

 

Figur 1.2 NCCs historik. Källa [23]. 
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1.5.4 Vägverket 

Med människans behov i centrum vill Vägverket skapa möjligheter för effektiva, 
säkra och miljöanpassade transporter och möten i samhället. Utgångspunkten är 
samspelet mellan människan, vägen och fordonet. 

I aktivt samspel ska vägtransportsystemet förnyas och förvaltas och samhällets 
samlade kompetens och kreativitet tas tillvara. 

Övergripande mål för verksamheten: 

• Vägverket ska verka för att åstadkomma ett effektivt och miljöanpassat 
vägtransportsystem som uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med 
hänsyn tagen till tillgänglighet och regional balans.  

• Vägverket ska verka för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt inom 
vägtransportsystemet och att vägtransportsystemets utformning och funktion 
anpassas till de krav som följer av detta.  

• Vägverket ska fortlöpande minska miljöpåverkan, intrång och barriäreffekter 
av väghållning.  

Historik (1983-) 

1983 Verkets namn ändras från Statens vägverk till Vägverket. 

1990 Omfattande arbete med omorganisation av Vägverket inleds. 

1991 Vägverket fyller 150 år. Allmänna vägnätet 134 000 km. 11 700 broar på 
statsvägnätet, 47 st färjleder. 684 lastbilar, 462 väghyvlar. 8 000 anställda inom 
Vägverket. 

1992 Ny organisation av Vägverket träder i kraft. Vägförvaltningar och 
byggnadsdistrikt upphör. Man skiljer på myndigheten Vägverket och produktionen. 
Division Väghållning och Division Produktion inrättas. Landet indelas i sju stycken 
väghållningsregioner och fem stycken produktionsområden. 

Vägverkets vision är att: 
”Alla kan välja säkra resor och transporter i ett uthålligt och effektivt vägtransportsystem 
som tillgodoser växande behov av rörlighet” [24]. 

 

1.5.5 Akademiska Hus 

Akademiska Hus bildades i samband med Byggnadsstyrelsens ombildning 1992-93 
med motivet att koncernen skulle dels garantera långsiktigheten och upprätthålla 
värdet i statens innehav av högskolefastigheter, dels garantera att fastighets- och 
förmögenhetsförvaltningen genomfördes på ett kompetent och effektivt sätt. 
Akademiska Hus äger och förvaltar fastigheter främst för att erbjuda universitet och 
högskolor ändamålsenliga lokaler och service på marknadens villkor. Den första 
oktober 1996 förvärvade koncernen de fastigheter som av olika formella skäl 
överfördes till Statens Fastighetsverk vid ombildningen. Dotterbolagen i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Lund förvärvade fastigheter och pågående 
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investeringsprojekt för en sammanlagd köpeskilling av 5,6 miljarder kronor och en 
uthyrningsbar yta av 850 000 kvm.  

Den 30 december samma år köptes Vasajorden AB från Vasakronan som ett led i 
fokuseringen på universitet och högskolor samt Vasakronan Holding-koncernens 
renodling. Bolaget namnändrades i samband med köpet till Akademiska Hus i 
Ultuna AB. Den dominerande hyresgästen i Ultunabolagets fastigheter är Sveriges 
Lantbruksuniversitet och verksamheten är lokaliserad till sju orter med en 
uthyrningsbar yta på ca 329 000 kvm. 2000-10-17 fusionerades Ultunabolaget med 
Uppsalabolaget.  

Akademiska Hus ska leda utvecklingen av högskolemiljöer i Sverige och erbjuda 
universitet och högskolor attraktiva studie- och forskningsmiljöer. De skall: 

• Utveckla och förvalta lokaler på ett sätt som kännetecknas av omsorg om 
miljön. 

• Hålla en sund inomhusmiljö och en god utomhusmiljö inom ramen för 
ekologiskt uthålliga kretslopp. 

Miljöomsorgen skall förverkligas genom att Akademiska Hus:  

• Bygger och förvaltar fastigheterna på ett miljövänligt och resurssparande sätt. 

• Väger in miljöpåverkan vid val mellan olika material, produkter och tjänster. 

• Verkar för att likvärdig miljöomsorg tillämpas av hyresgäster, leverantörer 
och övriga samarbetspartners så att miljöomsorgen får genomslag i hela 
verksamheten. 

• Prövar och utvecklar teknik och metoder med god miljöprofil. 

• Bedriver, följer upp och informerar om miljöarbetet på ett organiserat och 
effektivt sätt. 

Denna policy har beslutats av Akademiska Hus koncernstyrelse. Respektive VD är 
ansvarig för att åtgärder i enlighet med denna policy vidtages [25]. 

 

1.5.6 JPAB 

JPAB strävar efter att vara partner i byggprocessen från idé till en livslångt levande 
anläggning. Deras affärsidé är att vara den attraktivaste leverantören inom områdena 
Rengöring - Ventilation - Service och Elinstallationer under fastighetens hela 
livscykel. Detta anser man sig uppnå genom ett kvalitetstänkande kombinerat med 
kunskap och förståelse för kundernas kärnverksamhet. Antalet anställda uppgår till 
12 st med följande fördelning: 4 st ingår i ledningen, 3 st servicetekniker och 5 st 
montörer [27].  
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2. ENTREPRENADFORMER FÖR HUSBYGGNAD 
2.1 Allmänt 

Kapitlet inleds med en begreppsförklaring för att sedan följas av en kort historisk 
tillbakablick där vi funnit att det inte är relevant att gå längre bak i tiden än 50-talet. 
Kapitelrubriken skvallrar om att det i huvudsak är byggande av bostäder som 
behandlas. Vi försöker besvara frågan vari skillnaden ligger i en 
utförandeentreprenad gentemot total-/funktionsentreprenad? Detta eftersom det är 
få entreprenader som är renodlade det vill säga innehållande enbart funktionskrav 
eller utförandekrav. Vi kommer även att översiktligt redogöra för de vanligaste 
entreprenadformerna. Syftet med detta är att få referenser för att kunna ge en så 
objektiv bild av funktionsentreprenaden som möjligt.  

 

2.2 Begrepp 

I detta avsnitt förklaras begrepp som vi använder oss av i examensarbetet. Där inte 
annat anges har vi använt oss av de definitioner som Ulf Olsson beskriver i sin 
doktorsavhandling [14], dock med egna förtydliganden. Till grund för 
begreppsförklaringen ligger TNC 95 [21]. 

Drift: ”Åtgärder för att hålla en byggnad eller anläggning i funktion och som resulterar i 
ekonomiska värden med kortare varaktighet än 1 år.” Enligt [21]: ”Åtgärder för att hålla en 
fastighet, installation e d i funktion eller att utnyttja funktionen”. Olsson har valt att göra 
tidstillägget pga. att uppföljning och prognostisering av livscykelkostnaderna 
underlättas om driften på detta sätt skiljs åt från underhållet. 

Entreprenad: Enligt [21]: ”Åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med beställare 
utföra visst arbete”. 

Ersättningsformen: Beskriver tillvägagångssättet för prissättning. 

Fast pris: Ersättningsform som innebär att prestationen betalas antigen med ett 
belopp som bestäms före arbetes början eller som kan beräknas med angivna priser 
på ingående arbeten. 

Fixt pris: Fast pris utan indexreglering. 

Löpande räkning: Ersättningsform vilken innebär betalning efter 
självkostnadsredovisning med tillägg för arvode. 

Incitamentsavtal: Innebär att den av beställaren utbetalade ersättningen till någon del 
görs rörlig med bonus eller vite för en viss prestationsnivå som är bestämd i förväg. 

Funktion: Sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap 
som normalt konstateras genom mätning, provning eller nyttjande. 

Funktionsentreprenad: ”Entreprenad där väsentliga egenskaper hos slutprodukten 
definieras med mätbara funktionskrav och där ett flerårigt kontinuerligt funktionsansvar 
ingår.” Detta innebär att garantitiden för beskriven funktion i regel förlängs till den i 
entreprenadkontraktet angivna tidsrymden.  
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ENTREPRENADFORM PROJEKTERING/ 

KONSTRUKTION 

BYGGANDE UNDERHÅLL 

FUNKTIONS- 

ENTREPRENAD 

   

TOTAL- 

ENTREPRENAD 

   

GENERAL- 

ENTREPRENAD 

   

DELAD- 

ENTREPRENAD 

   

Figur 2.1 Entreprenadformer samt entreprenörens åtagande vid olika 
entreprenadformer. Källa [14]. 

Funktionskrav: Funktionskrav är ett verifierbart krav på egenskap hos byggnad, del 
därav eller produkt vid bestämd användning. Kravnivån konstateras genom 
mätning, provning eller nyttjande och relateras till angiven mät- eller kontrollmetod 
och mätbara termer. Funktionskrav är ofta neutrala ifråga om konstruktion, material, 
dimension och arbetsmetod [21]. Funktionen kan specificeras i dessa mätbara termer 
nedan: 

Akutnivå: ”Lägsta” tillåtna funktionsnivå som när den inträffar skall åtgärdas inom 
en viss i kontraktet angiven tid. Den absolut lägsta tillåtna funktionsnivån är alltså 
något lägre än akutnivån. 

Målnivå: Funktionsnivå som skall innehållas i medeltal under 
funktionsgarantiperioden och dess slut. 

Funktionsstatus: Tal som visar förhållande mellan verklig (uppmätt) funktionsnivå 
och den eftersträvade funktionsnivån.  

Funktionsönskemål: Karaktäriseras i dessa sammanhang av att de ej är mätbara med 
godtagbar precision. 

Kostnad: Beräknad ekonomiskt värde av viss tillgång som förbrukas eller lämnas i 
ersättning vid utövande av viss verksamhet eller utnyttjande av viss förmån, ofta 
angiven i tidsperiod.  
Observera att begreppet utgift är knutet till anskaffningstillfället medan kostnader är 
periodiserade utgifter.  

Projektering: Aktiviteter som syftar till att få fram geotekniska utlåtande, förslags-, 
arkitekt- och konstruktionsritningar samt tekniska beskrivningar. 

Underhåll: Åtgärder som behövs för att en byggnads eller anläggnings önskade 
egenskaper bibehålls eller återställs och som resulterar i ekonomiska värden med 
längre varaktighet än ett år. 
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Underhåll, löpande: Underhållsåtgärder som är av driftkaraktär men med något 
längre varaktighet än driftåtgärder [18]. 

Underhåll, planerat (reinvestering): Underhållsåtgärder som vanligtvis kan planeras 
utifrån konstaterat tillstånd [18]. 

 

2.3 Historik 1950-2002 

Det var en aktiv konjunktur- och sysselsättningspolitik som lade grunden till att 
byggandet blev samhällets mest expansiva område under 50- och 60-talet. På 50-talet 
var delad entreprenad (DE) den vanligaste entreprenadformen för husbyggnationer. 
Om det däremot var staten som var byggherre samt om projektet var av 
anläggningskaraktär så tillämpades vanligen generalentreprenad (GE) [13]. 

En ökning av bygginvesteringarna i jämförelse med bruttonationalprodukten (BNP) 
kunde skönjas med en topp 1966 (var som mest 16 % av BNP). Detta var i jämförelse 
med andra länder i Västeuropa en mycket hög siffra. I mitten på 80-talet hade siffran 
sjunkit till ca 10 % för att vid sekelskiftet ha nått en så pass låg nivå som 5 %, som är 
en, med Västeuropeiska mått mätt, mycket låg siffra [13]. 

Under 50-talet kännetecknades byggsektorn av en ökande mekanisering. Som ett 
exempel kan nämnas att antalet spårkranar ökade från några få på 50-talet till 1000 st 
på 10 år. Orsaken till mekaniseringen var framförallt bristen på arbetskraft, ökade 
löner samt samhällets incitament för rationellt byggande (prefab mm) [13]. 

Byggandets industrialisering hade sin renässans under 60-talet. Då utformades 
byggprojekten för serieproduktion av likartade byggnader. Entreprenörerna 
utvecklade egna system för bostadsbyggande med förtillverkade element, 
teknikutvecklingen ledde till att antalet specialister ökade och därmed blev 
byggprocessen än mer komplicerad. Entreprenörerna band upp kapital i maskiner 
och fabriker varpå en strävan att korta byggtiderna erfordrades. Det var under denna 
period som begreppet byggstyrning såg dagens ljus då en strävan att få in helheten i 
byggföretagen var önskvärd. Byggherren som skulle svara för bostadsbyggandet 
blev härvidlag ofta erbjuden skräddarsydda lösningar av entreprenören. En 
upphandling på totalentreprenad (TE) låg då nära till hands [13].  

Det var i början av 60-talet som regeringen fastställde det numera så ofta 
omdebatterade miljonprogrammet. Miljonprogrammet innebar att 1 miljon bostäder 
skulle byggas under en 10-års period dvs. ungefär 100 000 lägenheter/år. 
Programmet stod klart 1974. Under 70-talet ökade efterfrågan på småhus markant, 
det byggdes många stora småhusområden. Den totala produktionen sjönk från ca 
110 000 lägenheter 1970 till omkring 30 000 i mitten av 80-talet och under perioden 
1993-98 byggdes i snitt 12 000 lägenheter/år [13]. 

Slutligen kan nämnas att 1950 utgjorde kostnaderna för de tekniska installationerna 
10 % av den totala byggkostnaden vid nybyggnation. 1990-års siffror skvallrar om en 
mera teknikutbredd verksamhet då kraven på exempelvis inomhusklimat, 
kommunikation, säkerhet gjorde att siffran steg till 20% för bostäder och 30-40% för 
kontor och sjukhus [13]. 
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2.4 Olika entreprenadformer 

2.4.1 Delad entreprenad (DE) 

Som tidigare nämnts var denna form den mest vanliga före 1960. Formen innebär att 
byggherren/beställaren anlitar entreprenörer som var för sig svarar för sin del av 
byggandet. Vid husbyggnationer kan detta exempelvis vara: 

• Värme och sanitet 

• Ventilation (luftbehandling) 

• El 

• Mark och byggnad (är ibland uppdelat) 

För var och en av delentreprenaderna måste B sammanställa förfrågningsunderlag, 
infordra anbud samt pröva dessa, och slutligen sluta avtal med den E som lämnat det 
förmånligaste anbudet. Sidoentreprenörerna har inget avtal med varandra men deras 
arbeten måste samordnas. Ett ansvar som enligt AB 92 tillfaller B. Detta ansvar kan 
emellertid avtalas bort till en av E, som då blir huvudentreprenör (i regel 
byggentreprenören). Huvudentreprenören (HE) svarar också för den ”fabrik” som 
tillfälligt uppstår. Detta kan innebära att HE tillhandahåller vissa allmänna 
hjälpmedel såsom el-/vattenförsörjning, bodar, byggkranar, håltagning mm. De 
administrativa föreskrifterna (AF) i förfrågningsunderlaget (FFU) talar om vem som 
ska stå för dessa kostnader [13]. 

 

2.4.2 Generalentreprenad (GE) 

Precis som i DE låter B utföra en projektering fram till färdiga bygghandlingar. 
Skillnaden är att vid GE så sammanställs endast ett FFU som omfattar hela 
utförandet av objektet. Den E som erhåller beställning på entreprenadarbetena kallas 
för generalentreprenör. B har i detta fall endast ett avtal och en E att samarbeta med 
under byggskedet. Vanligen, med några få undantag, så är detta ett byggföretag. GE 
ansvarar för samordningen, han anlitar såväl installatörer som hantverks- och 
specialföretag som underentreprenörer (UE). Det kan även förekomma fall där E 
handlas upp innan projekteringen är klar vilket medför att E får ett större inflytande 
på den tänkta byggnaden [13]. 

 

2.4.3 Totalentreprenad (TE) 

Vid TE (efter avslutad anbudstävling) låter B en enda E svara för såväl utformningen 
av byggobjektet, dvs. projekteringen, som byggandet. I sin renaste form tar B, 
tillsammans med en eller flera konsulterande projektörer, fram 
programhandlingarna för byggprojektet. Syftet med dessa handlingar är att beskriva 
byggnadens funktioner och kvalitet. Vid anbudsgivning måste varje E låta utforma 
ett förslag till byggnadsverk som gör det möjligt för B att bedöma om alla krav och 
önskemål kan uppfyllas. E tar därefter hjälp av arkitekter och konsulter för att ta 
fram ritningar och beskrivningar som visar utformning och konstruktion av 
byggnaden. Det kan vara svårt för B att utvärdera anbuden (speciellt om det 
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inkommer en stor mängd) då en kombination av pris, utseende, utformning, 
standard, organisation mm skall göras. Fördelen vid dessa anbudstävlingar är att 
någon av E kan presentera en lösning som innebär något ”extra” utöver de krav som 
ställs [13]. 

Den E som erhåller beställningen blir då TE. TE:n låter sina projektörer göra 
resterande projektering samt att han själv svarar för byggproduktionen. Liksom vid 
GE anlitas även UE för installationsarbeten och andra arbeten. Upphandlingen av 
installationsentreprenörerna görs också vanligen som TE vilket innebär att denne får 
projektera sin egen anläggning.  

Det färdiga byggobjektet skall uppfylla B:s funktionskrav (se definitioner) vilket 
innebär att E har ett funktionsansvar. Med funktion menas att den ska gå att använda 
för sitt ändamål och ha de egenskaper som är nödvändiga för användbarheten [13].  

Exempel på beskrivning av funktionskrav: 

Mått- och effektangivelser som i efterhand går att kontrollera genom: 

• Mätning 

• Provning 

• Praktisk användning 

Denna typ av funktionskrav kan ställas på: 

• Belysningsstyrka 

• Rumstemperatur 

• Luftflöden 

• Reningseffekt 

• Ljud- och värmeisolering 

• Effektförbrukning 

Definitionen av funktion enligt ABT 94 [2]. ” Den angivna definitionen av begreppet 
funktion innebär att en funktion beskrivs genom egenskaper eller på annat sätt rörande de 
prestanda som skall uppfyllas med avseende ytterst användbarheten. Sålunda krävs att man 
av den beskrivna egenskapen direkt kan sluta sig till vilken användbarhet som åsyftas. Som 
exempel på förhållanden som beskrivs på sådant sätt kan nämnas belysningsstyrka, luftflöde, 
temperatur, kapacitet, reningseffekt, ljud- och värmeisolering, ljusreflexion och 
energiförbrukning, dvs. sådant som normalt inte utläses av redovisade lösningar utan fordrar 
närmare kontroll genom mätning, provning eller nyttjande av entreprenaden sedan den 
utförts. Uttryck såsom tillfredsställande, ändamålsenlig och lämplig bör inte användas som 
funktionsbeskrivande, eftersom sådana uttryck är för oprecisa”. 
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2.4.4 Funktionsentreprenad (FE) 

Vid diskussioner om nya typer av upphandlingsformer har efterlysts former som tar 
bästa möjliga hänsyn till brukandet av byggnaden. Detta kan ske i form av en tävlan, 
inte bara om lägsta investeringskostnad utan även om bästa totala funktion (kan 
uttryckas som årskostnader eller liknande). Vid de traditionella  
entreprenadformerna där B anlitar E för att uppföra byggnaden för att därefter själv 
överta ansvaret för driften och underhållet av densamma, är det svårt att 
åstadkomma en rättvisande utvärdering av E:s offerter, innehållande beräknade 
årskostnader för framtiden. Frågeställningar som enligt [19] kan uppkomma är:  

• Hur vet B att dessa beräkningar är korrekta? 

• Kan E utlova en garanti på detta, och hur ska den i sådant fall utformas? 

• Vilket ansvar har förvaltaren att de beräknade drift- och 
underhållskostnaderna klaras? 

• Var går gränsen mellan E och förvaltarens ansvar? 

Med FE kan dessa frågetecken rätas ut om man låter E även sköta driften och 
underhållet av byggnaden under hela eller delar av brukstiden. Erfarenheten av FE i 
Sverige har endast ett fåtal drift- och underhållsentreprenader bakom sig, dvs. 
åtaganden rörande endast befintliga byggnadsverk. Tanken med FE är att den skall 
kunna användas för olika delar i bygg- och förvaltningsprocessen. Detta innebär att 
den i dess mest utvecklade form innehåller projektering, byggande, drift och 
underhåll (DoU). Således innebär detta att en E kan upphandlas till att projektera, 
bygga och sköta byggnaden på ett sådant sätt att funktionskraven från B 
tillfredsställs under en bestämd tidsperiod [19]. Tidsperioden för DoU kan 
exempelvis vara 3-10 år. 

Svårigheterna med FE ligger i avgränsningen av entreprenadens omfattning. Här 
krävs enligt [19] faktaunderlag såsom: 

• Ritningar, beskrivningar, mängdförteckningar 

• Kravformulering av typen funktionstermer (rumstemperatur under vissa 
delar av dygnet, luftomsättning mm) 

• Kriterier för när åtgärder skall utföras (tillståndsbaserat underhåll)? 

• Hur ofta (åtgärdsfrekvens)? 
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3. INTERVJUER  
3.1 Allmänt 

Här ges en sammanställning av de intervjuer som vi utfört under arbetets gång 
rörande de funderingar som respektive part har angående FE. Intervjuer har utförts 
med två beställare (Akademiska Hus och Vägverket), två entreprenörer (NCC och 
JPAB), en projektör (Leif Sundström) samt en brukare av byggnader/utrymmen 
(LTU). Intervjuerna har utförts i respektive företags lokaler och har varierat mellan 
15 minuter och 1,5 timme.  

Frågorna till respektive part redovisas i bilaga 1-6. Samtliga intervjuade har gett sitt 
godkännande för denna redovisning.  

 

3.2 Brukaren, universitetet 

Den interna hyran vid LTU är baserad på betalningsförmågan det vill säga 
institutionerna får betala för den yta man använder men även för gemensamma ytor 
samt för de lokaler som studenterna använder. I vissa fall förekommer även 
tilläggskontrakt där institutionerna får betala för en verksamhetsanpassning vilket 
indirekt ger en höjd hyra. Övriga kostnader som räknas in i hyran är de allmänna 
utrymmena samt kostnader för administration. Vidare så tillkommer en kostnad som 
går till en fond för smärre ombyggnationer. Den interna hyressättning som LTU 
debiterar är på ca 2500:-/m2. Genomsnittshyran som Akademiska Hus fakturerar 
uppgår till 1100:-/m2.  

När LTU prioriterar en ombyggnation/nybyggnation så ser man till respektive 
avdelnings lokalförsörjningsplan och utifrån denna försöker man se vilket 
lokalbehov som finns. 

När LTU specificerar krav för en om- eller nybyggnation definierar man ofta dessa i 
form av krav på funktioner. I egenskap av beställare har universitetet synpunkter på 
arkitektur, färg och form mm. Kraven tas fram tillsammans med de som skall 
använda lokalerna (studenter, anställda på LTU osv.) dessutom utgör de fackliga 
organisationerna en remissinstans. Kraven konverteras sedermera till tekniska 
specifikationer. För att samordna kraven har LTU en projektledare som sköter 
kontakterna gentemot A-H.  
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3.3 Beställare 1, Akademiska Hus 

Representanten för Akademiska Hus (B1) i Luleå har erfarenheter som härrör sig till 
entreprenadbranschen där han varit verksam både inom bygg- och 
anläggningssidan. Nuvarande befattning som fastighetschef i Norrbotten innehar 
han sedan 1997. På Luleå-kontoret jobbar 10 personer. 

Vid anbudsviktning är mjuka miljö- kvalitetsparametrar en självklarhet. I regel frågar 
man 5-6 entreprenörer och erfarenheten är att ingen av dem sticker ut mer extremt än 
någon annan. X är certifierade, Y ska ligga så nära som möjligt vilket innebär att de 
skall vara certifieringsbara. Z och Å är inte alls intresserade då de anser att 
certifieringen är för dyr. Bolagstillhörighet har inte någon avgörande betydelse utan 
det hela har att göra med hur tidigare samarbeten fungerat. Vid mindre projekt går 
man rakt av på priset ty de är fullt jämförbara med hänsyn till de mjuka 
parametrarna. Dock förbehåller man rätten att få se deras organisation, vem dom 
tänkt ha som platschef mm. Vid större projekt så viktas exempelvis 10% kvalité, 10% 
miljö, 25% tidigare erfarenheter och organisation och resten priset. 

Vad beträffar miljön så har A-H egna miljöplaner men ”vi har ju inga konstiga material 
idag, det mesta är ju borttaget”. Det viktiga är att det blir ett bra, långsiktigt, hållbart 
resultat för A-H och hyresgästerna.  

A-H är ett fristående bolag och hamnar i och med detta inte under Lagen om 
offentlig upphandling men följer ändå lagens ”anda”. Så fort 
direktupphandlingskraven, runt 110-125 tkr, överskrids så har man minst 3 anbud 
inne. Det kan vara allt från att man tar ut 3 entreprenörer på plats till rent formella 
anbud.  

Den vanligaste entreprenadformen som man tillämpar hos A-H är 
Generalentreprenad eller Samordnad generalentreprenad. Upphandlingen görs som 
en delad upphandling och sedan överförs installatörerna på ”generalen” (byggaren = 
samordningsansvar). Detta gör man för att ha möjlighet att själva utvärdera 
installatörerna med avseende på organisation, tidigare erfarenheter mm. B1:s 
erfarenhet är att installatörerna gärna ser att man går tillväga på detta sätt. Att man 
erhåller ett optimalt pris råder det tveksamheter kring men B1 menar att: 
”byggentreprenörerna är betydligt bättre än oss på att pressa installatörerna prismässigt”.  

Den erfarenhet som A-H har av FE härrör sig till yttre markskötseln. Det är 
egentligen en utförandeentreprenad, men med definierade funktionskrav på 
gräsklippning, skötsel av buskar, snöröjning, gödsling mm.  

På frågan om funktioner som är svåra/dyra att upprätthålla svarade B1 att han inte 
upplevde att dom hade några direkta problem. Det skulle i sådana fall vara 
optimeringen av ventilationen. Bakgrunden till svårigheterna identifierade B1 till att 
institutionerna hoppar runt och byter plats och att hålla sig ajour med detta är inte 
lätt (helt plötsligt har man gjort om en lektionssal till en datasal där folk sitter dygnet 
runt). Detta medför att ett stort aggregat står och ventilerar större delen av en 
huskropp bara för att EN sal är igång. Här pågår funderingar att gå ner på ett flertal 
mindre aggregat så att en sektionering blir möjlig. Dock finns en brytgräns, det blir 
för dyrt, man får en massa fläktrum, separata installationer mm.  
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Ett annat problembarn är dragskåpen. Dessa går dygnet runt och förbrukar en 
energimängd som motsvarar en normalvilla under ett år. Här har man försökt 
”uppfostra” hyresgästerna att stänga luckorna för att minimera luftflödet.  

Ytterligare en viktig funktion är styr och regler. Där det finns kyla får inte värme och 
kylfunktionen arbeta ”mot” varandra.  

Att koppla ihop lokalbokningsschemat mot styr- och reglersystemet för att minska 
energiåtgången är kanske en åtgärd värd att prövas? Detta kommenterade B1 med 
att man inte vill släppa in LTU:s datasystem i A-H:s eftersom Sunet är ett öppet 
system. Förutom detta ser man en del svårigheter med att överföra informationen 
från lokalbokningen till styrsystemet, det finns nämligen ingen färdig tillämpning 
idag. Det som skulle kunna uppnås är en ventilationsstyrning i de salar som betjänas 
av separata eller tryckstyrda aggregat (vilket är ett fåtal av de normala 
undervisningslokalerna). Temperatur och kyla styrs redan i dag av rumsgivare. Ett 
gott inomhusklimat är ett viktigt funktionskrav men klimatet är svårt att definiera 
och mäta eftersom individer upplever inomhusklimat så olika. Dessutom ändras 
förutsättningarna snabbt, det kan tex. bli fler datorer och människor i salen än vad 
den ursprungligen dimensionerades för. 

Att en utomstående part tar hand om funktioner i en byggnad kan enligt B1 vara 
intressant. ”Men hur upphandlar man en FE i konkurrens? Att upphandla en total FE går 
inte? Det är för mycket arbete med detta”. Möjligtvis kan man tänka sig en 
totalentreprenad, men det ska vara en tämligen styrd en med redan klar 
rumsutformning. Att använda sig av FE för att förlänga garantitiden är ej heller 
aktuellt eftersom man har få garantianmärkningar. B1 ställer sig även frågande till att 
införa alltför långa garantitider i deras lokaler eftersom det rör sig om stora hus som 
frekvent byggs om. Vad händer med garantiåtagandena om en annan entreprenör 
går in på ett område som omfattas av någon annan entreprenörs garanti? Enligt B1 
skulle en styrning till att använda samma entreprenör på grund av garantin göra att 
man ganska snart tappat förtjänsten med en förlängd garanti. Detta skulle innebära 
att priskonkurrensen inte nyttjas i någon högre grad. 

Att ta hand om dessa funktioner är intressant för utförandesidan. Bravida har 
inkommit med anbud där man dels har prissatt de separata installationsområdena 
uppdelade för sig men även ett totalpris för hela installationsentreprenaden. Följer 
man specifikationerna är detta ett bra förfarande. Problemet är att det blir inte 
billigare än om man köper dem separat på olika håll. Vidare upplever B att E inte har 
kompetensen vilket medför att E måste köpa denna tjänst som resulterar i en kostnad 
över ett ombud som i sin tur lägger på ett arvode för tjänsten. Av den anledningen 
ser B1 svårigheter med att anlita ett gemensamt företag. 
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3.4 Beställare 2, Vägverket 

Intervjupersonen på Vägverket har en civilingenjörsexamen, Väg och vatten, och 
började sin anställning på VV 1995. Till en början hade han en trainee-tjänst på drift 
och underhållssidan men har sedan -99 jobbat på investeringssektionen som 
projektledare. I arbetsuppgifterna ingår projekteringar, framtagandet av 
arbetsplaner, bygghandlingar och genomförandet av olika objekt.  

I projekt av mindre storlek är projektledaren ensam ansvarig för objektet. I mycket 
stora projekt kan det vara en projektgrupp där det är projektledaren som arbetar 
gentemot konsulten och entreprenören. Som projektledare är man fri att välja den 
entreprenadform som passar. Man använder sig uteslutande av generalentreprenad. 
Dock är det ett krav att 5 objekt per år i region norr som berör mer omfattande 
beläggningsarbeten eller nyproduktion skall upphandlas med funktionskrav. Dessa 
objekt upphandlas som generalentreprenad med funktionskrav. Däremot 
förekommer funktionskrav i större utsträckning när det gäller driften där 
entreprenaderna upphandlas som totalentreprenad med funktionskrav. 

De funktioner som främst specificeras är spårdjup men i år (2002) skall en mall 
framtagas för hur upphandling av bärighetsobjekt helt som FE skall ske. Man 
tilldelas olika penningpåsar för olika saker där just denna påse avsätts för att öka 
bärigheten på vägarna. I detta fall är ett av problemen att många fordon går med 
överlast. Exempelvis kan en fullastad långtradare väga upp emot 90 ton. Detta är 
anledningen till att broar skadas. I detta fall ser man svårigheter med FE och menar 
vidare att det är bara på beläggningsytan som det går att ha något som går att 
kontrollera/mäta. Både VV och entreprenören menar att detta inte ger något. 
Uppkommer det diskussioner har entreprenörerna, enligt B2, hundra kryphål för att 
komma ifrån ansvaret.  

Tar man spårdjupet som ett exempel kan E meddela B att det är några som på grund 
av ett vägbygge i närheten kör med överlast vilket skulle medföra ändrade 
förutsättningar för funktionsentreprenören. Detta är ett problem som man inte bara 
kan avfärda.  

B2 tycker att upphandlingen kan man så pass bra, man besitter en lång erfarenhet 
som gör att det känns onödigt med FE. Om man däremot vill testa något nytt, 
exempelvis prova eller utveckla nya material, en ny typ av beläggning så känns FE 
mera lockande.  
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Vid anbudsvärdering har VV sedan en tid en modell där man värderar annat än pris. 
Man har nämligen ett system där miljö och kvalité värderas. Något krav på att 
entreprenörerna skall vara certifierade enligt ISO-standard har man inte eftersom det 
är ganska dyrt och skulle utestänga vissa entreprenörer. På fjolårets arbeten har 
gjorts en bedömning med fem punkter där följande faktorer särskådas: 

• Tidhållning  

• Hur det ser ut vid förberedande besiktning  

• Hur det är vid slutbesiktningen 

• Dokumentationen av kvalitén 

• Hur trafikanordningarna har fungerat (tex. skyltning) under byggtiden 

Eftersom E tar med sig denna bedömning till kommande projekt får en ny 
entreprenör starta med ett medelvärde av den poäng som de övriga anbudslämnarna 
har. Här pågår arbetet med att få in anbud av så många entreprenörer som möjligt 
där man värdesätter de små entreprenörerna. 

Vid ändrade förutsättningar är det naturligt att befintliga funktionskrav försvinner 
med en omförhandling eller att kontraktet bryts som följd. Sommaren 2000 hade man 
en funktionsentreprenad där en fortsatt renovering av vägen skedde året efter. Då 
hörde FE:n av sig och undrade vad som händer med hans funktionsentreprenad när 
någon kör med fullastade grusbilar på hans entreprenad. Då utfördes mätningar som 
visade att vägen fortfarande uppfyllde kraven. Skall detta göras på rätt sätt så skall 
mätningar göras före och efter ”grusrallyt”.  

På några av funktionsentreprenaderna har gjorts slutbesiktningar där detta resulterat 
i en bonus tack vare att det inte varit någon omfattande nötning på beläggningen.  

B2 anser att det är svårt att upprätta funktionskrav som håller hela vägen till 
entreprenadtidens slut. Mätningarna går väl an men det är just detta med ändrade 
förutsättningar som är svårt. Förutsättningarna kan vara sådana som ökad 
saltanvändning eller en vinter med lite snö och bar väg hela tiden som gör att det 
”nöter” mer. När det gäller ekonomi så är inte FE något bra alternativ för samhället 
utan det tenderar snarare att bli dyrare. I anbudsskedet skiljer sig själva utförandet 
ingenting. Det är en fråga om hur mycket riskpengar som E lägger på för 
funktionsansvaret? 

Man har pratat om detta med funktionskrav internt och kommit fram till att det 
tilltalar dem som inte känner till precis hur det går till (som beställare). VV region 
norr genomför fem objekt med funktionskrav men inte med någon större entusiasm. 
Vore entreprenadformen FE bra skulle man använda sig uteslutande av den. 
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3.5. Entreprenör 1, NCC 

Intervjupersonen hos NCC innehar rollen som kalkylchef vid Luleå-kontoret. Denne 
har i princip varit verksam inom samtliga delar inom bygg- och anläggningssektorn.  

Inom NCC idag så är Totalentreprenadformen den mest vanliga, om än en väldigt 
styrd sådan (färdiga rumsbeskrivningar, AF-del mm). Anledningen till detta är att en 
fasförskjutning skett där B ”skyfflar” över mer ansvar på E. Underentreprenörerna 
får allt som oftast vara TE för sin egen del. Vad beträffar erfarenheten av FE i sin 
helhet så härrör sig detta till ett antal reningsverk som var företagets ”nisch” på den 
tiden (slutet av 1970 början 1980). Totalt sett är erfarenheten av FE god, åtminstone 
på väg. E1 såg inga svårigheter med att föra över detta även på hus. Vidare ansåg 
den intervjuade ett problem i att så fort man kommit på något bra ska det ut på 
konkurrens. Det vill såga att så fort en E kommer med en ”smart” lösning går B ut på 
marknaden och frågar övriga aktörer vad de skall ha för att utföra den tänkta 
lösningen. Här tycker E1 att det vore önskvärt om man som E kan hålla lite på den 
teknik man tänkt använda sig av för att få ett försprång gentemot konkurrenterna. 
Detta skulle gynna FoU inom byggbranschen.  

Vid kontakter med konsulter och entreprenörer går man på tidigare erfarenheter. 
Där använder E1 värderingsmallar som visar hur personen respektive företaget 
fungerat ihop vid tidigare projekt. Detta resulterar i ett kartotek som kan visa vilka 
entreprenörer som är lämpliga för en viss typ av projekt. När E1 räknar på arbeten så 
fordrar kunderna i förfrågningsunderlaget (FFU) att man anger vilka personer man 
avser att ha i projektet.  

Slutligen uttalade E1 en önskan om att kårhusprojektet skulle vara ett ypperligt 
tillfälle att prova FE-formen på. Där skulle universitetet ses som en viktig länk i och 
med att FoU anges som en bristvara inom FE. Ett kårhus torde ej heller fordra dessa 
ständiga ombyggnationer som B1 påtalat som ett problem med entreprenadformen? 
Tyvärr, är projektet lagt på is, enligt uppgift ska anledningen vara att det blev för 
kostsamt.  

 

3.6 Entreprenör 2, JPAB 

Denne företagsledare har 24-års erfarenhet av installationsbranschen med sig i 
bagaget och han uppfattade detta med FE som något som kommer att slå igenom på 
allvar! E menade att idag är detta en fråga om kompetens. Det är endast 30-40% av E 
som har kompetens att utföra entreprenader i FE:s anda. Ska man utföra en FE så 
måste man börja tänka på ett helt annat sätt än det traditionella tankesättet. Här är 
det viktigt att man tänker flexibelt, det gäller att få B (i dialog med E) att börja tänka i 
funktioner. Systemen, vare sig det är el, ventilation, styr och regler, bör ha en 
beredskap för en eventuell förändring.  

Problemet som Akademiska Hus påtalat beträffande det faktum att man i princip 
sitter i knäet på en enda leverantör på styrsidan, menade E berodde på en 
kompetensbrist samt att man låter en bransch styra hela tiden. Det behöver inte vara 
svårare än att: ”det man beställer det får man”!  
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En dialog beträffande kvalitén är viktig när man pratar FE. Till skillnad från GE- och 
TE-formerna där det i regel är priset som avgör, även om de mjuka parametrarna 
finns med i bakgrunden. 

Vid GE och TE är den tekniska frågan inte intressant för de stora, utan de är bara ute 
för att tjäna pengar. Man vill inte ta hela ansvaret utan detta läggs ut på UE (bl.a. att 
hålla i samordningsprovningen). Här råder en kompetensbrist vad beträffar 
installationsdelen hos de stora. 

Vidare upplever E att de olika certifieringarna (bl.a. ISO 14001, 9001) inte är någon 
värdering idag. Detta ligger idag istället mer på personnivån det vill säga vilken 
organisation man tänkt använda sig av under de aktuella projektet. Söker man en 
viss kompetens så är det en förtroendefråga, en typ av partnerskap. Man ingår inga 
formella avtal utan det handlar snarare om hur samarbetet från tidigare arbeten 
fungerat. Denna fråga har, vid våra tidigare intervjuer, genomgående värderats 
mycket högt. 

En sak som E tar upp och som gör en lite fundersam är att en diskussion kring FE 
mellan olika E gör att dessa blir alldeles tysta. Man känner sig osäker och okunnig.  

Avslutningsvis krävs det en inblick, som E1 uttryckte det, lite grand från andra sidan 
(exempelvis från studenthåll?) för att bära FE-diskussionen vidare.  

 

3.7 Projektören, Leif Sundström 

Det visade sig att Leif hade en gedigen erfarenhet av installationsbranschen då han 
jobbat i densamma i princip hela sitt yrkesverksamma liv. Någon erfarenhet av den 
renodlade FE-formen (innefattande DoU-tiden) hade han dock inte. Att man som B 
klart och tydligt uttrycker sina funktionskrav samt hur dessa skall mätas, anser Leif 
vara en mycket viktig parameter. Erfarenheterna var att här spelar projektören en 
viktig roll då även han bör vara tydlig (undvika fackspråk för dem som inte är i 
branschen) med vad det är för något som han har räknat på så att eventuella 
oklarheter inte slutar i tvist.  

Den vanligaste entreprenadformen som Leif hade erfarenhet av var TE med 
funktionsansvar. I dessa former var erfarenheten sådan att många gånger var 
problemet B:s förväntningar. Han förväntade sig något annat än vad han egentligen 
köpt. Därför är det viktigt att specificera så tydligt som möjligt för B vad det är som 
han har köpt.  

Parametrar som Leif ansåg viktiga då B upprättar funktionskrav är följande: 

• Vilken temperatur jag ska ha i olika typer av lokaler? 

• Vilka intervall temperaturerna ska anges inom? 

• Vad skall ske vinter- respektive sommartid? 

• Vilka mätmetoder som jag har för avsikt att använda och hur dessa skall 
utföras (mätas)? 

• Krav på luftrörelser, inom vilken vistelsezon skall dessa krav gälla mm?  
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Vidare så såg han en fara med utvecklingen av byggbranschen (FE-formen) då 
mindre företag rangeras ut bara för att dessa inte ”har råd” att räkna på jobben. 
Stimulansen att komma med smarta lösningar försvinner (samt även motivet till 
FoU) när man redan i offereringsskedet inte kan vara med och konkurrera.  

Slutligen ställde sig Leif tveksam till FE-formen så tillvida att han fann det svårt för E 
att hålla koll vad som hände med byggnaden (E:s FE) under den långa DoU-tiden. 
Detta problem är påtalat i tidigare intervjuer. 
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4. RESULTAT, ANALYS AV INTERVJUER 
4.1 Allmänt 

I detta avsnitt strukturerar vi upp informationen från föregående 
intervjusammanfattningar. Vi kommer här att redogöra för skillnaderna rörande 
synen på FE samt de hinder som föreligger för att kunna använda sig av FE. 

 

4.2 Funktioner som kan tänkas upphandlas på FE, beställarperspektivet. 

Generellt så anger de beställare som vi har varit i kontakt med att det inte finns något 
större intresse av att använda sig av FE. En svårighet som beställarsidan anger är den 
att förutsättningarna ständigt ändras. Det är svårt att kunna förutse vilka ingrepp 
som behöver göras för exempelvis den närmaste 3-års perioden. Detta torde vara ett 
problem som är specifikt för universitet och högskolor där verksamheten styr 
lokalbehovet, det gäller med andra ord att ha ”en kostym som passar”. Härav så 
finner man inte någon större ekonomisk vinst med FE. Vi tycks också se en rädsla 
hos B för att ”släppa in” konkurrenter i den befintliga fastighetsskötseln. Ännu en 
svårighet vid FE är mätbarheten dvs. hur man skall följa upp en funktion. Däremot 
så tycks det finnas en öppning för FE när det gäller funktioner som är ”besvärliga” 
att upprätthålla. Ett annat område för FE är där nya lösningar skall prövas (FoU). 

Om man ser till hur samarbetet mellan brukare och B1 ser ut idag när det gäller 
uppbyggnaden av datanätverket så borde det enligt vår mening gå att utveckla detta 
samarbete ytterligare. Här har vi en idé om att man skulle kunna sammankoppla 
lokalbokningen och styrsystemet för ventilation, värme och kyla. Styrsystemet skulle 
då vara utformat så att datasäkerheten kunde tryggas. Dessutom bör man kanske 
kunna kräva att styrsystemet skall vara anpassat så att det fungerar mot 
konkurrenternas system. Detta är exempel på utvecklade funktioner hos 
styrentreprenaden. Dessa krav borde främja konkurrensen och på sikt sänka priserna 
på denna typ av entreprenader. 

Ett annat område kunde vara att använda sig av funktionskrav rörande 
inomhusklimat. Att definiera och kontrollera en sådan funktion är mycket svårt och 
under rubriken 7.3 ger vi förslag på hur denna funktion kan mätas. Dessa 
funktionskrav bör tas fram i nära samarbete med brukaren. Här kanske det skulle 
finnas en öppning för att ange dessa krav direkt till en entreprenör som funktion i en 
FE? En tanke från vår sida är att vid en FE så bör brukaren vara med i 
projekteringsstadiet med sina krav. 

Det finns ett visst intresse hos A-H att lägga ut ventilationssystemet på 
funktionsentreprenad. Detta kopplar man ihop med inomhusklimatet. Ytterligare en 
funktion som är av intresse för A-H är energiförbrukning per m². Även här är det 
svårt att precisera krav och hur uppföljning skall ske speciellt när förhållandena 
ändras. 
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De funktioner som beställaren är intresserad av att lägga ut på FE är: 

• Funktioner som beställaren uppfattar som ”besvärliga” att upprätthålla 
exempelvis ventilationssystemets funktion. 

• När man vill testa nya lösningar och teknik (FoU). 

• Sammankoppling av brukare och förvaltare, exempelvis att 
lokalbokningssystemet kopplas samman med styr- och reglerfunktionen. 

• Energiförbrukningen i fastigheten. 

• Inomhusklimatet. Detta hör ihop med flera av funktionerna som nämnts i 
punkterna ovan.  

Dessa funktioner kan utgöra grunden för området som vi söker i figuren under 
rubriken 1.2 (skuggade ytan). Med andra ord kan funktionerna som har räknats upp 
här vara basen i en framtida FE.  

 

4.3 Entreprenörens syn på FE 

När man pratar med entreprenörerna om FE så finns det ett klart intresse för 
entreprenadformen, med den skillnaden att de ser den som ett helhetsåtagande dvs. 
man vill även ta ansvar för stora delar av driften. På denna punkt skiljer sig synen 
väsentligt från beställarens perspektiv, men naturligtvis kan man också tänka sig att 
ta ansvar för specifika funktioner. Ett problem som entreprenörerna ser är rätten till 
egna lösningar, detta faktum pekar även installationsprojektören på.  

 

4.4 Installationsprojektörens syn på FE 

Installationsprojektören (IP) bekräftade till stor del vad entreprenörerna och 
beställaren redan pekat på som svårigheter. IP pekade särskilt på svårigheterna med 
att ange, mäta och använda relevanta mätmetoder. IP ställde sig positiv till FE-
formen. Denne menade att ”hur skall utvecklingen annars gå framåt om inte andra 
entreprenadformer tillåts komma på tal”? IP menade vidare att stimulansen att komma 
med smarta lösningar försvinner, samt även motivet till FoU, om man inte kan låsa 
sina tekniska lösningar under upphandlingsskedet. Detta kan medföra att B tar E:s 
lösning och går ut och frågar någon annan vad han ska ha för att göra jobbet? Detta 
hade IP råkat ut för ett antal gånger under sin yrkesverksamma tid.  

Det tveksamheter som IP hade kring FE-formen härrörde sig framförallt till den 
långa DoU-tiden. Han menade att det skulle vara svårt för E att hålla sig ajour med 
vad som händer med dennes entreprenad (om- och tillbyggnationer)? Lösningen på 
problemet är nog att man helt enkelt bryter entreprenaden? 
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4.5 Brukarens delaktighet i en FE 

Efter vårt samtal med den tänkta brukaren av lokaler, så framgick det ganska snabbt 
att dennes krav i regel framfördes i form av funktioner. Sedan omvandlades dessa 
funktioner till tekniska specifikationer i det traditionella förfrågningsunderlaget för 
en utförandeentreprenad. Ett intryck som vi fick av denna process var att den föreföll 
vara relativt expertorienterad redan från början. Detta konstaterande bygger vi på att 
även brukaren inom sin organisation har speciell personal som tar hand om dessa 
frågor och samordnar kraven. När det gäller långsiktighet och framförhållning av 
lokalbehovet förefaller det ofta också hos brukaren vara ett problem.  

Kanske detta skulle vara än mer intressant för brukaren om det fanns ekonomiska 
incitament för detta? Hur denna process kan förbättras återkommer vi till under 
diskussionen. 

 

4.6 Sammanställning av förutsättningarna för FE 

De svårigheter och möjligheter som respektive part i byggprocessen ser i FE 
redovisas i tabell 4.1 Vi har valt att ta med följande parametrar: 

• Mätbarhet: Med detta menar vi hur tänkta funktioner skall mätas och följas 
upp, men även hur avvikelser från en tänkt funktion skall behandlas. 

• Ekonomi: Intressenternas uppfattning om det finns några ekonomiska 
incitament för att använda sig av FE. 

• Innovationer: Hur man skall behandla nya innovationer och om FE 
uppmuntrar till innovationer. 

• Flexibilitet: Denna parameter behandlar främst hur ändrade förutsättningar 
och ombyggnationer skall behandlas inom ramen för en befintlig FE. 
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Tabell 4.1 Sammanställning av svårigheterna och möjligheterna med FE. 
 

Part Mätbarhet  Ekonomi Innovationer Flexibilitet 

Brukare  Som det är idag 
svårt att mäta 
innemiljö 

Svårt som det är 
idag 

Inget större intresse 
endast indirekt 

Svår att 
fastställa 

Beställare Svårt  att kunna 
verifiera funktion, 
kan dock gå att 
upprätta 

Ses som ett hinder 
pga. att man tror 
att det inte finns 
något att tjäna på 
FE. Erfarenheter 
pekar på att FE 
riskerar att bli en 
dyr E-form 

Ser det snarare som 
en möjlighet främst 
för att prova nya 
lösningar 

Ett av de större 
hindren 

Entreprenör En viss svårighet att 
verifiera funktioner 
gentemot beställare 
och brukare men 
inte omöjligt att 
upprätta 

Ansvarsfördelning 
måste vara klar. Ses 
dock som en 
affärsmöjlighet som 
uppmuntrar till 
utveckling 

Ser stora svårigheter 
i att kunna behålla 
ensamrätten vilket är 
en förutsättning för 
att prova nya 
lösningar 

En möjlighet till 
lösning genom 
s.k. plattformar 
kan dock vara 
en svårighet 

Projektör Ser vissa 
svårigheter. Nytt 
tänkande måste 
införas för att öka 
mätbarheten 

Eventuellt kan det 
finnas 
totalekonomi för 
alla inblandade 
parter 

Svårighet av samma 
orsak som 
entreprenörerna 
angett. Är dock 
intressant och 
uppmuntrar till 
nytänkande 

Utmaning både 
tekniskt och 
juridiskt 
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5. BERÄKNING AV MÖJLIG BESPARING MED HJÄLP AV 
TEMPERATURSÄNKNING 

För att påvisa vilken ekonomisk besparing en innovation av en entreprenör med 
ansvar för energiförbrukningen i en FE kan ge har vi valt att räkna på en 
sammankoppling av lokalbokningssystemet på LTU och A-H:s styrsystem för 
värmen i F-huset. Observera att ytterligare besparingar är möjliga om styrningen 
kopplas ihop med ventilationssystemet. För att kontrollera att denna innovation är 
tekniskt genomförbar så har vi kontaktat t.a.c i Luleå. De visade på ett hotell i 
Danmark med ett redan fungerande system [20] där man via bokningen styr 
temperaturen och ventilationen i respektive hotellrum. 

Vi har pga. den tillgängliga statistiken valt att avgränsa oss till F-huset. Statistiken 
har vi erhållit från datacentralen på LTU och A-H:s egen statistik rörande 
energiförbrukning. Där det inte har gått att ta fram relevant indata har vi använt oss 
av ett sannolikt medelvärde (SM).  
 
Indata: 
Area för lektionssalar F-huset: 1163 m2. 
Antal graddagar 2001: 5121. 
Energiförbrukning F-huset 2001: 3291,1 MWh. 
Energiförbrukning m2 F-huset 2001: 131,7 kWh/m2. 
Genomsnittlig beläggning av lektionssalar F-huset: 500 lektionspass. 
Lektionspass: 1timme och 35 minuter ger 1.584 timme. 
Beräknat antal pass för 2001: 825 SM (35 veckor x 25 pass/vecka) SM. 
Beläggningsgrad: 60,6% (500/825). 
Ekonomisk sänkningspotential: 70% SM. Detta antagande är grundat på att salen inte 
används på minst 10 timmar för att det skall vara ekonomiskt försvarbart att sänka 
inomhustemperaturen. 
Beräknad sänkning av inomhustemperatur: 30C SM. 
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Uträkning 
 
Tabell 5.1 Uträkning av möjlig besparing med hjälp av koppling till bokningssystem. 
 

Förklaring Beräkning Summa 

Beräkning av antal pass 
utifrån ekonomisk 
sänkningspotential (70%). 

325 x 0,7 227,5 pass 

Beräkning av tid i timmar 
som den aktuella 
sänkningen ger. 

227,5 x 1,584 360 timmar 

De antal gradtimmar som 
sänkningen ger i besparing. 

360 x 3 1080 gradtimmars besparing 

Antal graddagar som 
besparingen ger. 

1080 / 24 45 graddagars besparing 

Den totala 
energiförbrukningen för 
studerade salar 2001. 

131,7 x 1163 153,2 MWh total förbrukning 
2001 

Förbrukning per graddag 
för salarna 2001. 

153,2 / 5121 29,9 kWh förbrukning 

Den möjliga besparingen för 
temperatursänkningen 
baserad på 2001 
förbrukning. 

45 x 29,9 1345,5 kWh besparing 

 
Kommentar: Denna besparing kan ses som mycket blygsam, men är endast 
beräknad på att man sänker temperaturen föreläsningspass dagtid då aktuell sal inte 
används. Naturligtvis måste hänsyn tas till temperaturen i angränsande salar och hur 
väl innerväggarna är isolerade. Dock bör den redovisade besparingen ge en god 
fingervisning om hur mycket som går att spara. Detta antagande grundar vi på att 
den förbrukning som vi har räknat på är ett medeltal för hela byggnaden inklusive 
källare. Detta gör att den verkliga förbrukningen för de salar som finns med i 
exemplet i verkligheten är större, vilket i sin tur gör att det ”värmeläckage” som sker 
till angränsande salar antagligen uppvägs. Om man också använder styrfunktionen 
för att sänka helger och nätter då aktuella salar ej brukas blir besparingen betydligt 
större. På nästa sida gör vi en beräkning på vad en styrning av detta slag kan ge för 
vinster. 
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Uträkning av total möjlig energibesparing 
 
Figur 5.2 Uträkning av total möjlig besparing inklusive natt- och helgsänkning av 
innetemperaturen. 
 

Förklaring Beräkning Summa 

Beräkning av antal timmar 
som nattsänkning ger. 

5 x 12 timmar x 35 veckor. 2100 timmar 

Beräkning av tid i timmar 
som sänkning över helger 
ger. 

35 veckor x 48 timmar 1680 timmar 

De antal timmar som 
sänkning över juluppehåll 
ger. 

2 veckor x 168 timmar 336 timmar 

Summa antal timmar 
inklusive timmarna från 
första uträkningen. 

2100 + 1680 + 336 + 360 4476 timmar 

Antal gradtimmar som 
sänkningen ger i 
besparing.  

4476 x 30C 13428 gradtimmar 

Omvandlig till graddagar 
besparingen ger. 

13428 / 24  559,5 graddagar 

Den möjliga totala 
besparingen för 
temperatursänkningen 
baserad på 2001 
förbrukning. 

559,5 x 29,9 16729 kWh besparing 

 
Kommentar: Denna uträkning kan ses som en försiktig uppskattning av hur 
mycket som en temperatursänkning kan ge. Man bör observera att ytan som 
exemplet är baserat på endast utgör ca 4% av F-husets totala area vilket i sin tur 
borde innebära att den verkliga potentialen är långt mycket större. Till exempel kan 
man tänka sig att sänka temperaturen i angränsande korridorer och som nämnts 
tidigare sänka effekten på ventilationssystemet. 

Vad kan detta ha för relevans när man diskuterar funktionsentreprenader? Enligt vår 
mening är förutsättningarna bättre att få rätt system för byggnaden om man istället 
anger funktionskrav än tekniska specifikationer. Detta antagande grundar vi på att 
en entreprenör som har totalansvar både för sin egen ekonomi samt funktionen inte 
”överdimensionerar” utan anpassar utrustningen så att tänkt funktion uppnås, 
istället för att installera dyra tekniska system som inte är totalekonomiskt 
försvarbart. Ser man till ovanstående uträkningar så är nog en konventionell 
sänkning av temperaturen via dygnsur betydligt mer ekonomiskt försvarbart.  
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Dock bör man observera att en koppling till lokalbokningen inte bara ger en 
effektivare energianvändning utan också kan leda till ett bättre inomhusklimat tack 
vare en bättre koppling mellan salarna och den verksamhet som bedrivs där. Här 
finns risk för att en låsning i för små lösningar uppkommer. Detta kan kringgås 
genom att ange ”plattformar” det vill säga man anger i sina specifikationer de 
funktioner som kan komma ifråga i framtiden och att möjligheter för dessa förbereds. 
Här kan även kostnadsförslag komma ifråga på hur stor flexibiliteten skall vara och 
hur stor del av kostnaderna som skall avsättas för att nå denna flexibilitet. 
Exempelvis kan man i förfrågningsunderlaget tala om hur mycket som en tänkt 
ändring av förutsättningarna får kosta vid en ombyggnation. 
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6. SUND INNEMILJÖ – ETT SÄTT ATT KVALITETSSÄKRA 
FÖRVALTNINGEN 

6.1 Allmänt 

Under detta avsnitt redovisas ett kvalitetssäkringssystem för fastighetsförvaltning. Vi 
har valt att redovisa detta system på grund av att det visar på alternativa arbetssätt 
när innemiljö skall mätas. Materialet i sin helhet går att läsa i skriften:  
SUND INNEMILJÖ. Ett sätt att kvalitetssäkra förvaltningen [7]. 

 

6.2 Bakgrund till kvalitetssäkringssystem – Sund Innemiljö 

Innemiljön i våra bostäder/offentliga lokaler och hur den påverkar människors hälsa 
har diskuteras länge. Därför startades programmet God Inomhusmiljö som ett 
samverkansprojekt mellan Boverket och Byggforskningsrådet (BFR). 

Under våren 1997 tog Sundbom Project AB initiativ till ett projekt för bättre innemiljö 
i det befintliga bostadsbeståndet. Projektet har ingått som en del av 
samverkansprojektet mellan BFR och Boverket. Sveriges Provnings- och 
forskningsinstitut (SP) har bidragit med tekniskt kunnande via Ingemar Samuelsson. 
Han har bistått med formulering av krav och med att ta fram metoder för att 
praktiskt verifiera kraven. 

Ur detta projekt växte sedan fram ett kvalitetssäkringssystem som har fått namnet 
Sund Innemiljö. Fastighetsförvaltare (tänkt funktionsentreprenör) kan använda 
systemet när de vill kvalitetssäkra innemiljön i befintliga fastigheter men det går 
även att använda vid nyproduktion med vissa justeringar. De får hjälp med att 
formulera krav på olika innemiljöfaktorer samt utveckla organisationen och rutiner 
för att nå de uppställda målen. Arbetet har fortsatt och ett IT-stöd har utvecklats av 
Sundbom Project i samarbete med Svenska Bostäder och Infovention AB. 

 

6.3 Varför ännu ett kvalitetssäkringssystem?  

Ofta finns det rekommenderade gränsvärden när det gäller vad de olika 
innemiljöparametrarna ska hålla sig inom för att inte problem skall uppstå. I 
Boverkets Byggregler (BBR) ställs det oftast funktionskrav på innemiljön. Detta 
innebär att det inte anges något särskild teknisk lösning så länge kraven på hygien, 
hälsa, energi, och miljö uppfylls. 

Regler, normer och rekommendationer kan vara svåra att kontrollera och följa upp i 
praktiken. Ett sätt att få hjälp i detta arbete kan vara att införa ett 
kvalitetssäkringssystem som utvärderas av tredje part.  

Sund Innemiljö är inte det enda systemet som finns för miljö- och kvalitetsmärkning 
av byggnader och bostäder. Flera modeller för kvalitetskontroll, varudeklaration 
eller motsvarande har tagits fram för internt bruk eller kommersiell lansering. Här 
spelar motivet för att införa systemet en stor roll. Sund Innemiljö har flera fördelar då 
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den inrymmer tydliga mål. Dessutom ökar trovärdigheten då det är en tredje part 
som utfärdar certifieringen (kan till viss del liknas vid en byggkontrollant). 

Vidare är det inte bara produkten (byggnaden) som kontrolleras utan också den 
tänkta förvaltningsorganisationen, vilket bör leda till ett bättre helhetstänkande. 
Ytterligare ett argument för förvaltaren är att den obligatoriska 
ventilationskontrollen kan avskaffas vid godkänd certifiering (P-märkning). 

Tanken med Sund Innemiljö är att utifrån aktuell kunskap utveckla rutiner och 
verktyg inom ett förvaltningssystem som säkerställer en sund inomhusmiljö. 
Förvaltningssystemet skall ge bättre underlag för både förebyggande och löpande 
underhåll. Metoden anger också kravnivåer för olika innemiljöfaktorer och leder till 
certifiering av tredje part. 

Projektgruppen valde att använda sig av begreppet ”sund innemiljö” eftersom ”god 
innemiljö” inbegriper mer subjektiva värderingar av innemiljö t.ex. planlösning och 
färgsättning, dessa saker bör tas upp på annan plats i ett tänkt förfrågningsunderlag. 
För att upprätthålla en sund innemiljö måste man beakta dels hälsorisker (farliga 
ämnen, mögel mm) och dels komfort (kallt, varmt, dålig lukt mm). Svenska Bostäder 
i Akalla har tre ambitioner som har styrt dem i arbetet med att kvalitetssäkra 
innemiljön. Dessa är: 

• Nöjda hyresgäster 

• Att få fram något som är bättre än obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

• Bättre förvaltningsekonomi  

 

6.4 Vad innebär Sund Innemiljö konkret? 

Sund innemiljö med P-märkning är en kombination av produkt- och 
systemcertifiering. Till skillnad från många andra system ställer Sund Innemiljö krav 
på både enskilda byggnader och på företagets förvaltningsorganisationer. Systemet 
ställer också vissa minimikrav vilket ger hyresgästerna en garanterad lägsta nivå på 
innemiljön i byggnaden. Innemiljön kontrolleras genom verifierbara innemiljömål. 
Man har också väl definierade uppföljningsmetoder och löpande egenkontroll samt 
återkommande tredjepartskontroll. Om man använder egenkontrollen på rätt sätt ger 
den goda möjligheter att utveckla rutiner och metoder som leder till ”ständig 
förbättring” av förvaltningsorganisationen. 

Systemet bygger på anpassningar och tillämpningar av ISO 9000/14000 för 
fastighetsförvaltning. Det är en trovärdighets- och kompetensfråga att byggnader 
och systemet granskas av en oberoende part. SP har utarbetat certifieringsregler för 
certifiering av byggnader och förvaltningsorganisation enligt Sund Innemiljö - 
systemet. Systemet är uppbyggd enligt figur 6.1. 
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Figur 6.1 Huvuddelarna i ledningssystemet Sund Innemiljö. Källa [7]. 

 

6.4.1 Vad består Sund Innemiljö av? 

Sund Innemiljö består av nio viktiga principer som redovisas nedan. Efter varje punkt 
kommer en liten kommentar med förslag från oss hur detta skall anpassas till en 
tänkt FE på nyproduktion. 

• Att företaget antar en innemiljöpolicy. Detta kan ligga till grund för önskvärda 
funktioner i ett förfrågningsunderlag (För exempel se bilaga 8). 

• Att ledningen även fastställer innemiljömål (kvalitetsmål) och tilldelar tillräckliga 
resurser till förvaltningen för att den ska kunna uppfylla innemiljömålen inom 
planerad tid. Här kan man i förfrågningsunderlaget styra med tid för åtgärd och 
anbudsutvärdering. För att som beställare kunna styra kvalitetsmålen bör 
funktionsentreprenören ingå i kvalitetssystemet. Vi återkommer till detta i 
diskussionsavsnittet.  

STRATEGI & POLICY 
• Ledningens genomgång 
• Kvalitetsfaktorer 
• Kvalitets- och resursmål 

UPPFÖLJNING & KONTROLL 
• Planer 
• Budget 
• Teknisk status 
• Systemrevision 

TEKNISK 
STATUSBESKRIVNING 
• Grundlig Första Undersökning 

(Besiktning vid drifttagande av 
nybyggnad) 

• Identifiera tekniska åtgärder 

ÅTGÄRDER 
• Tillsyn 
• Underhåll 

PLANERING & BUDGETERING 
• Underhåll           ••   Tillsyn                 ••  Revision  

Certifiering 
Tredjeparts- 
kontroll 
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• Att all personal har förståelse för hur det egna arbetet påverkar innemiljöfaktorer och 
systemets funktion (utbildning). För kommentar se punkten ovan. 

•  Att byggnaden genomgår en grundlig första undersökning (GFU) som underlag för 
tekniska åtgärder och underhållsplanering. Denna första undersökning som 
föreskrivs på en befintlig byggnad, ersätts i en nyproducerad fastighet på FE 
med en överlåtandebesiktning i samband med att fastigheten tas i bruk. Där 
bedöms om tänkta funktioner uppnår uppsatta krav. I övrigt behandlas 
anmärkningar på samma sätt som de skulle ha gjort i den befintliga fastigheten 
(Se bilaga 9). 

• Att planer upprättas för byggnadens tillsyn och service (innemiljöförvaltning). Denna 
punkt kan liknas vid de drift- och skötselinstruktioner som en entreprenör skall 
lämna ifrån sig vid en utförandeentreprenad. Man bör dock observera att i en 
FE förbinder man sig som entreprenör att utföra detta under föreskriven 
entreprenadtid. Ytterligare en väsentlig skillnad mot de traditionella drift- och 
skötselinstruktionerna är att dessa handlingar kommer att granskas av en 
tredje helt oberoende part. 

• Att företaget genomför egenkontroll av ledningssystemet för att förbättra systemets 
effektivitet och tillförlitlighet (systemrevision). Denna punkt känner förmodligen 
de som arbetat med någon typ av kvalitetssystem igen. Fördelen för en tänkt 
beställare är att mycket av kontrollen ligger på entreprenören själv eftersom 
det ligger i dennes intresse att behålla certifieringen. 

• Att ledningen tillser att innemiljömål och rutiner är aktuella (ledningens genomgång). 
För kommentarer se punkten ovan. 

• Att de interna revisionerna återkommande granskas av tredje part. En viktig punkt i 
detta system är de återkommande externa revisionerna, dessa bör enligt oss ske 
i beställarens regi och bekostas av denne om inte entreprenören har påkallat 
den. Med andra ord följer man här samma rutiner som gäller i AB 92.  
(Se bilaga 7). 

 

6.4.2 Hur går certifieringen till och vad kostar den? 

När ett objekt skall certifieras går certifieringsorganet igenom både byggnaden och 
organisationen. Revisionerna sker årsvis av samma certifieringsorgan (SP). I nuläget 
är det endast SP som utför certifiering för Sund Innemiljö. Kostnaden för 
certifieringen ligger enligt Johan Lindenfors på Sundbom Project AB under 
kostnaden för en certifiering enligt ISO 9000 normen. Enligt samma källa så finns inte 
IT-verktyget i en kommersiell version i dagsläget utan har endast tagits fram som en 
kundanpassad produkt för Svenska Bostäder. Han säger dock att ett 
verktyg/programvara för försäljning kan tas fram relativt snabbt om det finns ett 
intresse på marknaden. 
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6.5 Kommentarer rörande Sund Innemiljö. 

Som vi tidigare nämnt är detta kvalitetssäkringssystem främst riktat mot befintliga 
bostäder/byggnader. Enligt Johan Lindenfors har dock krav från Svenska Bostäder 
rests om att anpassa systemet även för nyproduktion. För närvarande ligger ett 
försöksobjekt i startgroparna där en modifierad variant av systemet kommer att 
användas. Detta görs tillsammans med bland annat NCCs huvudkontor som ser det 
som ett led i FoU. Kontaktperson hos NCC är Jan Byfors. Detta försöksobjekt 
kommer inte att innebära en renodlad FE enligt vårt sätt att se det, utan mer som ett 
utökat ansvar för entreprenören för tänkta funktioner och eventuellt en ökad 
garantitid. Entreprenadformen kommer troligtvis att bli TE. Man diskuterar också att 
under projekterings- och byggfasen samarbeta med tredjepartscertifieringsorganet 
(SP) för att säkra kvalitén på inomhusmiljön och de lösningar som är kopplade till 
den. 

En av anledningarna till att Svenska Bostäder vill att man skall kvalitetssäkra 
uppförandet av byggnaden är att man upptäckt att förvaltningen enligt Sund 
Innemiljö får problem att infria kraven som ställs i kvalitetssystemet om inte 
projekterings- och byggskedet är integrerade från start. 

Försöksprojektet kommer enligt oss att bli mycket intressant att följa även om det 
inte är en renodlad FE. Intresset är främst grundat på hur mätning och uppföljning 
kommer att ske med avseende på innemiljö och ekonomi. 

 



 34

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
7.1 Slutsatser 

Motivationen att använda alternativa entreprenadformer tycks till en del vara relativt 
svalt hos de beställare vi har pratat med. Man säger exempelvis att man genomför FE 
men inte med någon större entusiasm (VV). Detta kan vara en av anledningarna till 
att FE inte ses som en lyckad entreprenadform. Mycket av problematiken ligger 
enligt oss i att man ”går i upptrampade spår” med andra ord känns det inte 
motiverande att prova något nytt eftersom man tycker att det fungerar relativt bra 
idag. Det vanligaste entreprenadformerna som de intervjuade medverkat i är TE, till 
viss del väldigt styrda, och GE. Någon samstämmighet om vilken av dessa 
entreprenadformer som bäst leder fram till det önskade slutresultatet har inte gått att 
utröna. Dock torde inflytande och de personliga erfarenhetsramarna (se ovan) ha en 
avgörande betydelse för parterna.  

Vid intervjuerna har ett antal punkter nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling i 
byggbranschen identifierats. Det är viktigt att B i projekteringen är tydlig med vad 
han beställer dvs. formuleringen av bl.a. funktionella, ekonomiska och tekniska krav. 
Vidare så lockar ett helhetsåtagande för E vilket torde förbättra förutsättningarna för 
produkt- och produktionsutveckling då han själv får bestämma exempelvis olika 
tekniska lösningar. Vilken genomförandeform man väljer påverkas enligt 
intervjupersonerna av ett antal parametrar, nämligen: 

• Byggnadens komplexitetsgrad 

• Kompetensen/resurserna inom den egna organisationen (Både E:s och B:s) 

• Riskfaktorer 

• Tidigare erfarenheter av varandra 

 

7.2 Diskussion 

Entreprenadformen FE är inte använd i någon större utsträckning. En del av 
orsakerna till detta har vi identifierat i denna rapport. Naturligtvis torde det finnas 
en rad ytterligare anledningar till att entreprenadformen är så sparsamt använd. Det 
som tycks vara den svåra delen är att se vinsten med att utöka den tid som 
entreprenören har ansvar för produkten. Visserligen har regelverket BBR blivit friare 
men detta har inte i sig medfört att ”nytänkandet” ökat i någon större omfattning. 

I [6] konstateras att byggande (innefattande även om- och tillbyggnationer), 
förvaltning och underhåll så att ett gott inomhusklimat bibehålls, kräver samspel 
mellan planering, projektering, produktion och förvaltning. Om det uppstår fel i 
något av skedena kan detta leda till hälsoproblem för brukarna av huset. Med de 
pågående debatterna om försämrad inomhusmiljö bör en entreprenadform som FE 
ha en positiv utvecklingspotential. Att man förlänger entreprenörens åtagande, 
exempelvis med 3-7 år, skulle medföra att en större hänsyn tas till vad det skulle 
komma att kosta att driva och underhålla byggnaden. Samtidigt motiveras E till att 
bygga något som fungerar både miljö- och kvalitetsmässigt under en längre tid. 
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I enlighet med [5] så hämmas en ekologisk utveckling eftersom miljöaspekter i stor 
utsträckning bestäms vid traditionellt föreskrivande av specifika tekniska lösningar. 
Möjligheten som ges i att introducera nya metoder, tekniska lösningar och system 
genom att renodla funktionskraven medför att man som entreprenör får ett 
miljövänligt sätt att konkurrera med (man inför ett miljötänk). En önskvärd 
utveckling är att E tar driftsansvaret så att den färdiga byggnaden blir optimal även 
under bruksskedet. [5] tar även upp FE som en orsak till att en effektivisering av 
byggandet sker genom att E:s teknik- och konstruktionsförmåga samt hans tekniska 
lösningar av installationerna konkurrensutsätts. Man menar vidare att dagens långt 
utvecklade men relativt stela entreprenadformer inte behöver hämma samspelet och 
utvecklingen mellan teknik, forskning, ekonomi, administration och organisation. 
Miljöförhållandena innefattar inte bara teknik utan också frågor om god funktion, 
trivsel, service och andra sociala och estetiska värden. 

Enligt vår uppfattning ligger en del av orsaken till att vi idag har en konservativ 
bygg- och fastighetsbransch hos våra stadsmakter. Dessa uppmuntrar inte i nog stor 
utsträckning till FoU inom branschen. Man bör ha i åtanke att de största beställarna 
för närvarande är våra offentliga institutioner (kommun, landsting och stat) och att 
dessa som beställare har ett stort ansvar för utvecklingen. Om man tar beställaren 
Akademiska Hus som ett exempel så säger man enligt [28] att man har en 
huvudgenomförandeform, samordnad GE, som är en kvarleva från 
Byggnadsstyrelsen (BS). BS upplöstes –92 vilket är ganska talande för hur 
beställarsidan hanterar FoU-frågan. Man försvarar sig med att den samordnade GE:n 
har en organisation som är väl förtrogen med arbetsformen samt att B har 
möjligheten att diskutera tekniska lösningar, prestanda och fabrikat med 
installatörerna innan kontraktstecknande. I en ordinär GE så har oftast den anlitade 
entreprenören inte kompetensen att svara på dessa frågor eftersom de inte utsett sina 
UE. Ställer man som B krav på E att denne skall införskaffa installationskompetensen 
så gör nog E det om han önskar vara kvar på marknaden. För att få fram alternativ så 
måste fler pilotprojekt kunna drivas och förslaget under 7.3 kanske skall ses som ett 
första steg mot ett mätningssystem med delat ansvar. Detta skulle vara intressant att 
utvärdera i ett pilotprojekt vilket till viss del kommer att ske på initiativ av NCC, 
Svenska Bostäder och Sundbom Project. 

Under våra intervjuer har vi också kunnat se att behovet av enhetlighet i 
byggbranschen är relativt stort trots att TNC styr språket. Framförallt så blandar man 
ihop entreprenadformerna FE och TE eftersom båda bygger på krav i form av tänkta 
funktioner.  

 

7.3 Förslag på hur och när FE är en användbar entreprenadform 

Med tanke på ett hus komplexitet torde det vara lämpligt att prova FE-formen på 
specifika funktioner i en byggnad.  

Ett första steg mot att använda sig av FE kunde vara att arbeta in 
kvalitetssäkringssystemet Sund Innemiljö [7]. Detta kvalitetssäkringssystem visar på 
en rad olika sätt att mäta något så abstrakt som inomhusmiljö många gånger kan 
tyckas vara.  
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Vi anser att inrättandet av ett kvalitetssystem som bygger på egenkontroll 
kombinerat med tredjepartscertifiering kan vara en väg för att hantera mätning och 
uppföljning av en FE. Detta antagande bygger vi på att beställaren anser att det är 
svårt och kostnadskrävande att verifiera tänkta funktioner. Om man istället låter 
entreprenören själv utföra kontrollen som både består av teknisk verifikation och 
återkoppling mot hyresgäster/brukare så kan ovan nämnda svårigheter till stor del 
undanröjas. 

Eftersom själva uppföljningen (certifieringen) görs av tredje part så är det för 
entreprenören av största vikt att behålla sitt certifikat, vilket enligt oss bör leda till ett 
starkt kvalitetstänkande hos entreprenören.  

I och med att en tillståndsbedömning görs av fastigheten efter byggfasen får 
beställaren och brukaren en kontroll av att tänkta funktioner håller den standard som 
är avsedd. De återkommande revisionerna leder till att egna uppsatta mål kan följas 
upp. Detta leder även till en flexibilitet inom ramen för entreprenaden eftersom man 
under entreprenadtiden kan höja målen mot en ersättning som till viss del regleras 
redan i förfrågningsunderlaget.  

Att införa ett kvalitetssäkringssystem av denna typ medför kostnader. Kostnaden för 
tredjepartskontroller bör på samma vis som traditionella besiktningar beställaren stå 
för. När det gäller certifiering av organisationen så bör en del av kostnaden påföras 
entreprenören på grund av att denna kan vinna konkurrensfördelar med en 
certifiering av detta slag.  

Införandet av IT-verktyget som är kopplat till detta kvalitetssäkringssystem kan ses 
som ett instrument för beställare och brukare att kontinuerligt kunna göra en 
uppföljning av verksamheten och kvalitén på inomhusmiljön i fastigheten. Eftersom 
denna uppföljning ytterst ligger i beställarens intresse så bör denne stå för merparten 
av kostnaderna för IT-verktyget.  

Argumentet som framfördes av beställaren att ändrade förutsättningar var svåra att 
hantera inom ramen för en redan löpande FE kan åtgärdas med hjälp av att man 
redan i planeringsfasen upprättar så kallade plattformar. Med plattformar avser vi 
att man i förfrågningsunderlaget reglerar kostnaderna för eventuella om- och 
tillbyggnationer genom att entreprenören ger kostnadsförslag på ändringar. Man kan 
i detta fall välja hur mycket av flexibilitet som skall byggas in redan från början och 
hur mycket det får kosta. På detta vis får man en uppfattning om vad en förändring 
kan kosta. Detta innebär inte att funktionsentreprenören automatiskt blir den som 
utför förändringen, istället kan ombyggnation upphandlas som en separat 
utförandeentreprenad. Fortfarande löper den befintliga FE fast under de ändrade 
förutsättningar som har angetts i anbudet, alltjämt gäller som grund 
kvalitetssäkringssystem vilket reglerar mätningen av de upprättade funktionerna. 

Naturligtvis går det inte att använda kvalitetssäkringssystem Sund Innemiljö direkt 
som det är utformat idag, men enligt oss bör det med vissa anpassningar bli 
användbart på funktionsentreprenader. Under rubriken 6.4.1 har vi visat på vilket 
sätt anpassningen bör ske utifrån Sund innemiljö. Det slutliga arbetet med att anpassa 
kvalitetssäkringssystemet för funktionsentreprenader kan tänkas vara ett framtida 
examensarbete.  
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Vi anser också att det är av yttersta vikt att brukare av lokalerna är med i samtliga 
skeden av byggprocessen. Detta sker också idag men med standardiserade och 
återkommande undersökningar säkerställer man kvalitén på ett bättre sätt. Att 
dessutom brukaren med hjälp av ekonomiska incitament kan uppmuntras till att 
bruka lokalerna på ett klokare sätt ligger i linje med det totaltänkande som FE 
innebär. Till exempel kan energiförbrukningen kopplas till hyran, vi föreslår inte 
kallhyra men att man nyttjar lokaler inte bara utifrån storlek utan också med tanke 
på energiförbrukningen. Här kan förslaget med bokningen kopplat till styrsystemet 
vara en väg att gå.  

Förslagen i punktform: 

• Tidig samverkan med brukaren 

• Upprätta lista på eventuella framtida förändringar i byggnaden 

• Kostnadsförslag för ändrade plattformar 

• Upprättande av kvalitetssäkringssystem för sund inomhusmiljö 

Vi har under rubriken 4.2 nämnt vilka funktioner som beställaren är intresserad av 
att upphandla. De entreprenörer som vi har varit i kontakt med är intresserade av att 
upprätta och underhålla sådana funktioner. Gemensamt för dessa entreprenörer är 
att de vill åta sig ett helhetsansvar för funktionen och inte vara samordnare för flera 
underentreprenörer i sin tur. Detta utesluter inte i t.ex. NCCs fall att man ändå måste 
köpa in den kompetensen av vissa UE. Även om man köper in denna kompetens så 
vill man bibehålla det totala ansvaret gentemot förvaltaren/byggherren. 

För JPAB gäller samma förutsättningar avseende helhetsansvaret som för NCC. Av 
den anledningen har man inte samma intresse av att utföra och upprätthålla dessa 
funktioner på uppdrag av någon annan än förvaltaren/byggherren. Det utesluter 
inte att man från JPABs sida kan tillhandahålla dessa tjänster även mot en annan 
kund än förvaltaren/byggherren även om det inte är något man önskar. 
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BILAGA 1 (Intervjufrågor Akademiska Hus) 
1. Viken bakgrund har ni och vilken är er roll i A-H:s organisation? 

2. Hur arbetar A-H i Luleå vid upphandling (mjuka parametrar mm), hur ser er 
(projekt) organisation ut? 

3. Vilken är den vanligaste entreprenadformen hos A-H idag? 
4. Vilka erfarenheter av FE har ni och har ni provat denna E-form  
 tidigare, vi tänker nu uteslutande på upphandling av nybyggnation? 

5. Finns det några funktioner i era fastigheter som är svåra/dyra att upprätthålla? 

6. Om vi tänker oss ett scenario där e-formen FE används. Under vilka 
förutsättningar kan ni tänka er att köpa de FE-funktioner som upphandlas? 

7. Om vi tänker oss en upphandlingssituation: Vad värdesätter ni mest hos den 
utsedda entreprenören? 

8. Era nyckeltal för kontorsbyggnader (häftet ”Riktlinjer för projektering” s.22) 
stämmer ganska bra överens med den filosofi som ligger till grund för FE, 
nämligen de mätbara funktionskraven på slutprodukten. Detta torde tala för att FE 
borde nyttjas mer, kommentar!? 

9. Finns det något intresse att lägga ut FE-funktioner på någon utomstående part? 

10. Vissa förståsigpåare menar att FE ger lägre byggkostnad och kortare byggtid 
eftersom att lösningar anpassas till de lokala förutsättningarna (arbetet bedrivs 
effektivare). Detta faktum borde tala för FE, kommentar!? 

11. Hur stor del av den totala byggkostnaden står förfrågningsunderlaget för 
(postenfastigheter säger i [9] att deras total kostnad för förfrågningsunderlaget är 
ca 1-2% vid FE)? 
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BILAGA 2 (Intervjufrågor Vägverket) 
1. Vilken bakgrund har ni och vilken är er roll i Vägverkets (VV) organisation?  

2. Hur arbetar VV i Luleå vid upphandling, hur ser er (projekt-) organisation ut? 

3. Vilken är den vanligaste entreprenadformen hos VV idag? 

4. Vilka erfarenheter av FE har ni och har ni provat denna E-form  

tidigare, vi tänker nu uteslutande på upphandling av nybyggnation? 

5. Om vi tänker oss en upphandlingssituation: Vad värdesätter ni mest hos den 
utsedda e-prenören? 

6. Antag att det uppkommer en situation där man måste göra en större förändring 
(t.ex. riva en bit väg för att bygga en gångtunnel) av en vägsträcka under 
entreprenadtiden för en FE. Hur handlägger man detta gentemot befintlig 
entreprenör? Hur hanterar man garantifrågan?  

7. Har ni haft tvister inom regionen/riket mellan beställare och entreprenör gällande 
FE? Är det något speciellt område som brukar leda till tvist? Hur har dessa tvister 
förlöpt?  

8. Anser du att det är relativt lätt att upprätta funktionskrav och att sedan mäta dem? 

9. Vissa förståsigpåare menar att FE ger lägre byggkostnad och kortare byggtid 
eftersom att lösningar anpassas till de lokala förutsättningarna (arbetet bedrivs 
effektivare). Detta faktum borde tala för FE, kommentar!? 

10. Om förutsättningarna för en väg förändras dramatiskt (tex. Trafiktätheten ökar 
eller att man tillåter ett högre axeltryck) kan man fortfarande behålla den 
ursprungliga FE;n eller måste entreprenaden omförhandlas helt? 

11. Hur stor del av byggkostnaden utgör förfrågningsunderlaget? 

12. Sammanfattning, egna reflektioner, tycker du att det är något som vi missat!? 
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BILAGA 3 (Intervjufrågor LTU)  
1. Prissättningen inom universitetet (interndebitering) typ av lokaler, standard mm. 

Detta har ingen avgörande betydelse, eller?  

2. Hur växer ett beslut om ny/ombyggnad fram hos LTU?  

3. Hur tas krav gentemot A-H fram för den tänkta nybyggnationen? 

4. Har LTU något speciellt system när man prioriterar sina krav? 

5. Vilka är inblandade när kraven tas fram?  

6. Anger man kraven i termer av önskade funktioner eller anges de som 
specificerade tekniska krav?  

7. Förutsättningarna i verksamheten hos institutionerna kan variera. Hur förutser 
man detta, och försöker man öka flexibiliteten i de lokaler som byggs?  
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BILAGA 4 (Intervjufrågor NCC Hus) 
För att kunna skaffa oss en bild av vilka tankar som NCC i Luleå har kring FE valde 
vi att kontakta Fred Nyström på NCC Hus. Följande frågor valde vi att ta upp under 
denna intervju: 

1. Vilken bakgrund har ni och vilken är er roll i NCC´s organisation? 

2. Hur arbetar NCC när man lämnar ett anbud på ett förfrågningsunderlag? 

3. Vilken är den vanligaste entreprenadformen som man lämnar anbud på? 

4. Hur upphandlar ni era UE/konsulter idag? Vilken entreprenadform använder ni 
er av? 

5. Vilka erfarenheter av FE har ni och har ni provat denna E-form  

tidigare, vi tänker nu uteslutande på nyproduktion? 

6. En funktion som A-H kan tänkas lägga ut är inomhusklimat (ventilation, värme, 
kyla och styr). Kunde det vara något som är av intresse för er del som GE att räkna 
på och vilken ersättningsform skulle vara intressant för er (incitament) för att reglera 
en sådan funktion? Fönster är ett annat objekt som skulle kunna läggas på FE här 
skulle det främst bli frågan om en förlängd garantitid. Är det av intresse? 

7. Om ni inte har den totala kompetensen att infria en tänkt funktion hos en 
beställare hur upphandlar ni då denna kompetens? 

8. Om vi tänker oss en upphandlingssituation där en underentreprenör skall 
upphandlas mot funktionskrav: Vad värdesätter ni mest hos den utsedda UE´n? 

9. Hos Akademiska Hus finns det inget större intresse av att använda sig av FE. Som 
skäl anger man att förutsättningarna i byggnaden ständigt förändras (om- och 
tillbyggnationer). Hur ställer ni er till att utföra en generalentreprenad med 
funktionskrav och hur anser ni att ändrade förutsättningar skall hanteras? 

10. Vissa förståsigpåare menar att FE ger lägre byggkostnad och kortare byggtid 
eftersom att lösningar anpassas till de lokala förutsättningarna (arbetet bedrivs 
effektivare). Detta faktum borde tala för FE, kommentar!? 

11. En sammanfattning av intervjun, egna synpunkter, problem och svårigheter, 
tycker du att det är något som vi missat!? 
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BILAGA 5 (Intervjufrågor JPAB) 
För att kunna skaffa oss en bild av vilka tankar som JPAB i Luleå har kring FE valde 
vi att kontakta Roland Bergström VD/kvalitets- och miljöansvarig. Följande frågor 
valde vi att ta upp under denna intervju: 

1. Vilken bakgrund har ni och vilken är er roll hos JPAB? 

2. Hur arbetar JPAB när man lämnar ett anbud på ett förfrågningsunderlag? 

3. Vilken är den vanligaste entreprenadformen som man lämnar anbud på? 

4. Hur upphandlar ni era UE/konsulter idag? Vilken entreprenadform använder ni 
er av då? 

5. Vilka erfarenheter av FE har ni, och har ni provat denna E-form tidigare, vi tänker 
nu uteslutande på nyproduktion? 

6. En funktion som A-H kan tänkas lägga ut är inomhusklimat (ventilation, värme, 
kyla och styr). Kunde det vara något som är av intresse för er del som GE/UE till 
NCC att räkna på och vilken ersättningsform skulle vara intressant för er 
(incitament) för att reglera en sådan funktion? Drift och skötsel av 
ventilationssystemet kan vara en annan funktion, intresserad? Under vilka 
förutsättningar? 

7. NCC har vissa krav på sina UE tex. när det gäller miljö och kvalité. Har ni några 
system för dessa områden så att ni kan leva upp till NCCs normer?  

8. Om ni inte har den totala kompetensen att infria en tänkt funktion hos en 
beställare hur upphandlar ni då denna kompetens? 

9. Om vi tänker oss en upphandlingssituation där en underentreprenör skall 
upphandlas mot funktionskrav: Vad värdesätter ni mest hos den utsedda UE´n? 

10. Hos A-H finns inget större intresse av att använda sig av FE. Som skäl anger man 
att förutsättningarna i byggnaden ständigt förändras (om- och tillbyggnationer). 
Hur ställer ni er till att utföra en generalentreprenad med funktionskrav och hur 
anser ni att ändrade förutsättningar skall hanteras? 

11. Vissa förståsigpåare menar att FE ger lägre totalkostnad och kortare byggtid 
eftersom att lösningar anpassas till de lokala förutsättningarna (arbetet bedrivs 
effektivare). Detta faktum borde tala för FE, kommentar!? 

12. En sammanfattning av intervjun, egna synpunkter, problem och svårigheter, 
tycker du att det är något som vi missat!? 
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BILAGA 6 (Intervjufrågor Leif Sundström, 
installationsprojektör) 
För att bilden av byggprocessens olika skeden och inblandade aktörer skall bli så 
komplett som möjligt valde vi att kontakta någon på projektörssidan. Valet föll på 
Leif Sundström. Anledningen till att vi valde Leif är att han höll i ett antal givande 
föreläsningspass för oss under vårt första år på universitetet. Följande frågor valde vi 
att ta upp under denna intervju: 

1. Berätta lite kortfattat om din bakgrund, vilken erfarenhet besitter du gällande 
installationer (el, VS, Ventilation, styr o regler)? 

2. Som beställare (B) så formulerar man sina krav i termer av funktioner (i en 
funktionsentreprenad, FE). Hur tycker du att man som (B) skall formulera sina krav 
så att man verkligen får det man beställt? Vari ligger skillnaden gentemot 
utförandeentreprenadens tekniska specifikationer?  

3. FE innehåller, i sin mest renodlade form, byggprocessens alla skeden (projektering, 
produktion samt drift och underhåll). Detta skulle kanske innebära att man i 
projekteringsskedet kommunicerar mer med E istället för B, ser du några problem 
med detta (flera parter som är involverade ger missar i kommunikationen vilket i sin 
tur kan vara ett hot mot slutprodukten)?  

4. Vilken är den vanligaste entreprenadformen som du genom åren har varit 
inblandad i och är det någon av e-formerna som du upplever som mer/mindre 
”strulig”? 

5. Har du någon erfarenhet av FE, vi tänker nu uteslutande på nyproduktion? 

6. En funktion som Akademiska Hus (A-H) kan tänkas lägga ut är inomhusklimat 
(ventilation, värme, kyla och styr). Om du skulle agera B i detta fall, hur skulle du 
ange dina funktionskrav?  

7. I och med att det kan vara vaga handlingar som en E räknar på så tycker en del av 
de E som vi pratat med att FE lämpar sig bäst för mindre okomplicerade byggnader 
(industrilokaler, garage, förråd eller delar i en byggnad). Detta skulle även kunna 
medföra en situation som hämmar konkurrensen då en större byggnad uppfattas 
som alltför komplex för att mindre byggföretag skulle offra ”riskpengen”. Som B ser 
man ju gärna att så många som möjligt lämnar pris!? Kan detta vara en orsak till att 
FE-formen inte används så ofta, vilken är din uppfattning? 

8. Hos Akademiska Hus finns det inget större intresse av att använda sig av FE. Som 
skäl anger man att förutsättningarna i byggnaden ständigt förändras (om- och 
tillbyggnationer). Hur anser du att ändrade förutsättningar skall hanteras? 

9. Vissa förståsigpåare menar att FE ger lägre totalkostnad och kortare byggtid 
eftersom att lösningar anpassas till de lokala förutsättningarna (arbetet bedrivs 
effektivare). Detta faktum borde tala för FE, kommentar!? 

10. En sammanfattning av intervjun, egna synpunkter, problem och svårigheter, 
tycker du att det är något som vi missat!? 
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BILAGA 7 (Exempel på P-märkningsregler) 
(Källa Johan Lindenfors Sundbom Project AB) 

   
 
 Faktor/ mätning P-märkes krav/ Kontroll under drift Kontroll vid  

urtredning/  
Standard 

Utrustning Noggranhet/  
tolerens 

Utförande Kalibrering 

Termisk komfort 
Lufttemperatur [°C] Elektrisk, pt 100  

givare 
± 0,3 °C Givare i rörelse  

till jämvikts temp. 
Ackrediterat lab.  
1ggr/3år. Ev  
jämförelse- 
mätning i is bad. 

ISO 7730 

Operativ temperatur [°C] Givare som ovan +  
Boll 5-7 cm 

Som ovan Givaren i stillhet till  
jämvikt 

Som ovan ISO 7730 

Golvtemperatur i vistelsezon [°C] Yttemperatur givare Som ovan God kontakt   
Flytta givaren 

Som ovan ISO 7730 
Lufthastighet [m/s] Rök, tidur och  

mätsticka eller  
varmtrådsanemom 
eter 

± |0,05 + 0,05·v|  
m/s  

Klocka tiden för en  
rökpuff att flytta sig  
t ex 0,5 m 

ISO 7730 

* Brukaren bör ges möjlighet att  själv  
påverka temperaturen inom intervallet. 
** Vistelsezon avser området i rummet 0,6m  
från yttervägg samt i vertikalled från  
golv (0,0 m) till nivå 1,8 meter över golv. 
***Lägre temp. kan accepteras temporärt vid  Luftkvalitet 
Luftflöde Mätstos ± 5% Enligt T22:1988 

Metodgrupp A + B 
NVG, BFR  
T22:1988 

Tryckskillnad El Manometer ± 1 Pa 
Filtrering av tilluft FT-system 
Formaldehyd  [µg/m 3 ] Passiv provtagare Diffusionsprov-  

tagning 
Organiska gaser Pump och filter Utredning 
Lukt Luktpanel Utredning 
Relativ fuktighet [%]  Psykrometer / RF- 

givare 
± 3% Ange fukttillskott 

Kväveoxider, NOx Utredning 
Kolmonoxid, CO Utredning 
Koldioxid [ppm] Koldioxidmätare  ± 50 ppm Kontrollera vid  

maxbelastning 
Radon [Bq/m 3 ] Spårfilm Enligt SSI  

metodanvisning 
Utredning/ SSI xxx 

Materialemissioner Utredning 
Fukt 
Fukt i konstruktioner tak, väggar, grund,  
våtrum etc. 

Fuktindikator Utredning 
Buller 
Buller utifrån mäts efter klagomål 

Buller från grannar Ljudnivåm typ 2 A-vägt ± 3 dB SS 02 52 63 
Ljud, bakgrundsljud Ljudnivåm typ 2 A-vägt ± 3 dB SS 02 52 63 1gg/2är Utredning 
Stegljud mäts efter klagomål Utredning 
Efterklangstid mäts efter klagomål Utredning 
Ljud, lågfrekvent Ljudnivåm typ 2 C-vägt ± 5 dB SS 02 52 63 1gg/2är Utredning 
Ljus 
Trapphus [Lux] Mäts efter klagomål Utredning 
trapphus,entre [Lux] mäts efter klagomål Utredning 
kök, allmän [Lux] mäts efter klagomål Utredning 
kök, plats [Lux] mäts efter klagomål Utredning 
Dagsljusfaktor mäts efter klagomål 
El- och magnetfält  
El- och magnetfält [µT] mäts vid misstanke  Utredning 
Statisk elektricitet 
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BILAGA 8 (Exempel på sammanfattning av riktvärden och 
rekommendationer) 
(Källa Johan Lindenfors Sundbom Project AB) 

F a k t o r R e k o m m e n d e r a t  v ä r d e K o n t r o l l  u n d e r  d r i f t K o n t r o l l  v i d  

f e l/S t a n d a r d

H e lh e ts o m d ö m e  ( f ö r  r e s p e k t iv e  
o m r å d e ,  t e r m is k  k o m f o r t ,  
lu f t k v a l i t e t  e t c )

> 8 0 %  n ö jd a E n k ä t  

T e r m is k  k o m f o r t

L u f t t e m p e r a t u r  [ ° C ] 2 0 - 2 4 * 1 , 1 m  ö v e r  g o lv  i  
v is te ls e z o n e n * * .

I S O  7 7 3 0

V e r t i k a l  te m p e r a tu r g r a d ie n t  [ ° C ] < 3 0 - 1 , 1 m  ö v e r  g o lv  i  
v is te ls e z o n e n .

I S O  7 7 3 0

O p e r a t i v t e m p e r a tu r ,  v in te r  [ ° C ] 2 0 - 2 4 O p e r a t i v  t e m p e ra t u r  i  
v is te ls e z o n .

I S O  7 7 3 0

O p e r a t i v t e m p e r a tu r ,   s o m m a r  
[ ° C ]

2 0 - 2 6 O p e r a t i v  t e m p e ra t u r  i  
v is te ls e z o n .

I S O  7 7 3 0

G o lv te m p e r a tu r  i  v is t e ls e z o n  [ ° C ] > 1 9 * * * Y t t e m p e r a t u r I S O  7 7 3 0

L u f t h a s t ig h e t  [ m /s ] < 0 , 1 5 R ö k I S O  7 7 3 0

*  B ru k a r e n  b ö r  g e s  m ö j l ig h e t  a t t   
s jä lv  p å v e r k a  t e m p e ra t u re n  in o m  
in te r v a l le t .
* *  V is te ls e z o n  a v s e r  o m r å d e t  i  
r u m m e t  0 , 6 m  f r å n  y t te r v ä g g  s a m t  
L u f t k v a l i t e t

L u f t f l ö d e 7  l/s ,  p e r s .  e l l e r  0 , 3 5  l /s , m 2 M e k a n is k t s y s t e m :  f l ö d e  ö v e r  
d o n .  S jä lv d r a g :  s p å r g a s  +  
u t r e d n in g .

N V G

Å te r f ö r i n g  a v  a v lu f t A v lu f t  f å r  e j  f ö r a s  t i l l b a k a  t i l l  
lu f t i n t a g  e l le r  ö p p n in g s b a r t  
f ö n s t e r  e l le r  n ä r l ig g a n d e  
b y g g n a d .

O k u lä r k o n t r o l l .  S p å r g a s m ä tn in g

Å te r l u f t B ö r  e j  a n v ä n d a s .  

T r y c k s k i l ln a d O a v s ik l t l ig  lu f t l ä c k n in g  f å r  e j  
s m u t s a  " r e n a "  r u m .

M ä t n in g  a v  t r y c k b a l a n s  e l l e r  
k o n t r o l l  m e d  r ö k .

F i l t r e r in g  a v  t i l lu f t  F T - s y s te m K la s s  F 7  b ö r  a n v ä n d a s . R e d o v is n in g  a v  te k n is k a  d a t a  
a v s e e n d e  a v s k i l jn in g s g r a d .

D r i f t s in s t r u k t io n ,  b r u k a r n i v å I n s t r u k t i o n  o m  h u r  m a n  s ta r t a r  
o c h  f o r s e r a r  v e n t i la t io n  s a m t  h u r  
m a n  s k a l l  v ä d r a  e t c .

D r i f t  o c h  s k ö t s e l in s t r u k t io n e r ,  
f a s t ig h e t s s k ö ta r e

S k r i f t l i g a  in s t r u k t io n e r  s k a l l  f in n a s  
lä t t  t i l l -  g ä n g l ig a  f ö r  d r i f t -  
p e r s o n a l .

F o r m a ld e h y d   [ µ g /m
3

] < 5 0 E n k ä t D i f f u s io n s p r o v -  
ta g n in g

O r g a n is k a  g a s e r F ö r  e n s k i ld a  V O C ,  n ä r  d a ta  ä r  
f r a m t a g e t .

E n k ä t U t r e d n in g

L u k t E la k  lu k t  a c c e p te r a s  e j . E n k ä t U t r e d n in g

R e la t i v  f u k t ig h e t  [ % ] < 4 5  ( v in te r )

K v ä v e o x id e r ,  N O x W H O  r e k o m m e n d a t io n e r . U t r e d n in g

K o lm o n o x id ,  C O W H O  r e k o m m e n d a t io n e r .  U t r e d n in g

K o ld io x id  [p p m ] < 1 0 0 0

R a d o n  [ B q /m
3

] < 2 0 0 S S I U t r e d n in g

M a t e r ia le m is s io n e r K r e ts lo p p s r å d e t  r e k .  
p r o d u k tp r o d u c e n t  a n s v a r .

E n k ä t U t r e d n in g

S a m m a n f a t t n in g  a v  r i k t v ä r d e n  o c h  r e k o m e n d a t i o n e r  e n l i g t  

" K r i t e r i e r  f ö r  s u n d a  b y g g n a d e r  o c h  m a t e r i a l "  I .  S a m u e l s o n  1 9 9 8 .
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BILAGA 9 (Exempel på checklista vid grundlig första 
undersökning (GFU) 
(Källa Johan Lindenfors Sundbom Project AB) 

 

Utrustning/komponent Typ/modell Kon tro ll Åtgärd

OK!
Mätn./      
kntr.

Akut!
temp. tryck, 
datum etc.

A v loppsledningar

Anslutning till avloppsnät

V a rmvattenberedning
 

U tgåendetappvatten temp

V V C -  temp.

R e g le rcentral

Hetvarmvattengivare

V a rmvattengivare

S tälldon

V e n til för ställdon

V V C -  p u m p

Tidstyrning

V a rmvattenledning

V e n tiler,varmvatten

Blandare

F lödesbegränsningar

Bedömning

Ö v rigt /kommentarer:

Placering

3.6.2 CHECKLISTA VA-SYSTEM

Byggnad:

Fastighet: Adress: Besiktningsman:

Datum:


