
Frågeformulär

A — Byggnadsdokumentation

QUEST Data Engine är ett öppet källkodsdataset för certifierad utvärdering av nybyggda/befintliga byggnadsprojekt baserat 

på ett enhetligt dataset som möjliggör kontinuerlig dokumentering och utvärdering av vidtagna kvalitetsstyrningstjänster 

(dvs. digital teknisk övervakning, byggnadsdrifttagning, Green Building Certification) och som gör det möjligt att analysera i 

vilken utsträckning ett byggprojekt byggprojekt upfyller ägares eller investerares specificerade prestandakrav. Tillämpningen 

av datamotorn förklaras i QUEST Technical Manual, som kan laddas ned kostnadsfritt.

•	 Den första datauppsättningen samlar in metadata om själva objektet/byggnaden

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 ID -

2 Projektnamn -

3 Början av designfasen -

4 Byggstart -

5 Bruksstart -

6 Projekttyp -

7 Land -

8 Postnummer -

9 Stad -

10 Gata -

11 Husnummer -

12 Byggnadsår -

13 Året för senaste djupa 
renovering

-

14 Brutto golvyta m²

15 Netto golvyta m²

16 Antal våningar ovan jord -

17 Antal våningar under marknivå -

18 Huvudsakliga 
användningsommråden

% Kontor

% Detaljhandel

% Hotell

% Bostadshus

% Annat (förklara)

19 Ägarens namn -

20 Ägarens kontaktuppgifter -

21 Ägarkategori - Offentlig

- Institutionell investerare

- Företagsinvesterare

- Övrigt: 

22 Hyresupplägg - Självanvändning

- En enda klient

- Flera innehavare

23 Förvaltare/Driftbolag -

1
Projektet har fått f inansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 under bidragsavtalet nummer 
846739. Europeiska unionen ansvarar inte för någon användning som kan göras av informationen som finns i detta dokument, 
som endast representerar författarnas uppfattning.

https://project-quest.eu/technical-manual-applying-quest


B1 — Prognos för hela byggnaden
•	 Steg två är att samla in de data som kommer att användas i budgeteringsverktyget. Data som kan samlas in före / efter 

färdigställandet av en byggnad för att beskriva byggnadens förväntade / uppnådda prestanda. Alla kostnader anges 
exklusive moms.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 År för vilket uppgifter lämnas -    

2 Bygg-/renoveringskostnad €    

3 Operativa kostnader omfattar 
(flera möjliga svar)

% Andel av byggnadens 
totala area 

  

% Andel gemensamma 
utrymmen

  

% Andel av uthyrda 
utrymmen

  

4 Energikostnad €/a    

5 Drift - underhållskostnader €/a    

6 Hyror €/a    

7 Genomsnittlig hyresnivå €/(m²a)    

8 Uthyrningsgrad %    

9 Energianvändning, el €/a    

10 Energianvändning, värme €/a    

11 Energianvändning, kyla €/a    

12 CO2-utsläpp el tCO2/a    

13 CO2-utsläpp värme tCO2/a    

14 CO2-utsläpp kyla tCO2/a    

15 Energikostnad el €/a    

16 Energikostnad värme €/a    

17 Energikostnad kyla €/a    

18 Drift - underhållskostnader €/a    

19 Har kontinuerlig 
kvalitetsledning tillämpats på 
hela byggnaden?

- Ja, teknisk övervakning   

- Ja, idrifttagning   

- Ja, ”grön” 
byggnadscertifiering

  

- Ja, övrigt   

- Nej   

20 Om kontinuerliga 
kvalitetsledningstjänster 
används, vad är dessas 
kostnad?

€/a    
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B2 — Prognos för hela byggnaden
•	 Steg två är är att samla in de data som kommer att användas i budgeteringsverktyget. Data som kan samlas in före / 

efter färdigställandet av en byggnad för att beskriva byggnadens förväntade / uppnådda prestanda. Alla kostnader anges 
utan moms.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 Prognos -    

2 Bygg-/renoveringskostnad €    

3 Energikostnad €/a    

4 Drift - underhållskostnader €/a    

5 Hyra €/a    

6 Genomsnittlig hyresnivå €/(m²a)    

7 Uthyrningsgrad %    

8 Energianvändning, el €/a    

9 Energianvändning, värme €/a    

10 Energianvändning, kyla €/a    

11 CO2-utsläpp El tCO2/a    

12 CO2-utsläpp värme tCO2/a    

13 CO2-utsläpp kyla tCO2/a    

14 Energikostnad el €/a    

15 Energikostnad värme €/a    

16 Energikostnad kyla €/a    

17 Drift - underhållskostnader €/a    

18 Har kontinuerlig 
kvalitetsledning tillämpats på 
hela byggnaden?

- Ja, teknisk övervakning   

- Ja, Idrifttagning   

- Ja, ”grön” 
byggnadscertifiering

  

- Ja, övrigt   

- Nej   

19 Enligt vilken metod som 
definieras av IPMVP 
(https://evo-world.
org/en/products-services-
mainmenu-en/protocols/ipmvp) 
ska åtgärden utvärderas?

- A: Delvis uppnådd 
energieffektivisering

  

- B: Genomförd 
energieffektivisering

  

- C: Benchmarking / 
jämförelse av hela 
byggnaden

  

- D: Kalibrerad simulering 
av hela byggnaden

  

- Annan   
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B3 — Byggnadens övegripande prestanda
•	 Steg två är att samla in de data som kommer att användas i budgeteringsverktyget. Data som kan samlas in före / efter 

färdigställandet av en byggnad för att beskriva byggnadens förväntade / uppnådda prestanda. Alla kostnader anges 
exklusive moms.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 År för vilket uppgifter lämnas -    

2 Bygg-/renoveringskostnad €    

3 Energikostnad €/a    

4 Drift - underhållskostnader €/a    

5 Hyra €/a    

6 Genomsnittlig hyresnivå €/(m²a)    

7 Uthyrningsgrad %    

8 Energianvändning el €/a    

9 Energianvändning värme €/a    

10 Energianvändning kyla €/a    

11 CO2-utsläpp El tCO2/a    

12 CO2-utsläpp Värme tCO2/a    

13 CO2-utsläpp Kyla tCO2/a    

14 Energikostnad el €/a    

15 Energikostnad värme €/a    

16 Energikostnad kyla €/a    

17 Drift - underhållskostnader €/a    

18 Har en kontinuerlig 
kvalitetsledningsservice 
tillämpats på hela byggnaden?

- Ja, teknisk övervakning   

- Ja, Idrifttagning   

- Ja, ”grön” 
byggnadscertifiering

  

- Ja, övrigt   

- Nej   

19 Om det fanns en kontinuerlig 
kvalitetsledning, vilka är 
kostnaderna?

€/a    

20 Enligt vilken metod som 
definieras av IPMVP 
(https://evo-world.
org/en/products-services-
mainmenu-en/protocols/ipmvp) 
ska åtgärden utvärderas?

- A: Delvis uppnådd 
energieffektivisering

  

- B: Genomförd 
energieffektivisering

  

- C: Benchmarking / 
jämförelse av hela 
byggnaden

  

- D: Kalibrerad simulering 
av hela byggnaden

  

- Annan   
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C1 — Åtgärder
•	 Byggprojekt och investeringar i byggnader riktar sig inte alltid till en hel byggnad utan kan omfatta begränsade åtgärder 

för att förbättra eller upprätthålla prestanda. För att kunna ta fram en mer detaljerad teknisk bedömning av enskilda 
åtgärder och en mer exakt prognos för framtida åtgärder kan detaljer om enskilda åtgärder dokumenteras.

•	 För att varje åtgärd skall kunna dokumenteras ska de allmänna egenskaperna samlas in.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 Typ av åtgärd - Nybyggnation

- Totalrenovering

- Delvis renovering

- Modernisering

- Förnyelse

- Reparation

- Underhåll och inspektion

- Operativ förvaltning

- Förbättrad användning

- Övrigt: 

2 Orsak till åtgärden - Klagomål från användare

- Säkerhet och trygghet

- Värdebevarande / 
värdeförbättring

- Övedrivna driftkostnader

- Tekniska problem

- Övrigt: 

3 Huvudingrepp (med undantag 
för nybyggnation och 
renovering)

- Total byggnad

- Fasad totalt

- Fasad (exklusive fönster)

- Fönster

- Solavskärmning

- TGA totalt

- Uppvärmning

- Kylning

- Ventilation

- Belysning

- Sanitet

- Fastighetsautomation

- Solcellsinstallation

- Utrustning

- Övrigt: 
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C1 — Åtgärder (tabellen fortsätter)

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

4 Typ av EU-taxnomoyåtgärd - Nybyggnation

- Renovering 

- Installation, underhåll 
och reparation av 
energieffektiviserande 
utrustning

- Installation, underhåll 
och reparation av 
laddstationer för 
elfordon i byggnader 
(och parkeringsplatser 
kopplade till byggnader)

- Installation, underhåll 
och reparation av 
instrument och 
anordningar för 
mätning, reglering och 
styrning av byggnaders 
energiprestanda

- Installation, underhåll 
och reparation av teknik 
för förnybar energi

5 Har ni kontrollerat åtgärden 
för klimatanpassning (CCA) 
enligt EU:s taxonomi? 

- Ja

- Nej

6 Har ni kontrollerat om det 
finns krav som definieras som 
"Gör ingen betydande skada" 
(DNSH) enligt EU:s Taxonomi?

- Ja

- Nej

7 Har åtgärden tillämpats 
som en del av ett 
energiprestandaavtal(EPC)?

- Ja

- Nej

6



C2 — Åtgärdsprognos
•	 Följande datauppsättning tillämpas innan en åtgärd genomförs och ska samla in prognostiserade uppgifter för åtgärden.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 Referensvärde m² Total byggnad: Bruttogolvyta   

m² Fasad totalt: total fasadarea   

m² Fasad ogenomskinlig: Total fasadarea 
utan fönster

  

m² Fönster: area   

m² Solskydd: area   

m² TGA totalt: Brutto golvarea   

kWp Uppvärmning: installerad värmeeffekt   

kWp Kylning: installerad kyleffekt   

m³/h Ventilation: totalt volymflöde   

m² Belysning: berörd golvyta   

m² Sanitet: berörd golvyta   

m² Fastighetsautomation: berörd golvyta   

kWp Solcellsinstallation: elektrisk toppeffekt   

m² Utrustning: påverkad golvyta   

- Övrigt: fri indikation   

2 Kostnader för åtgärden € Alla kostnader i samband med åtgärden, 
exkl. moms

  

3 Totala besparingar kWh/a    

4 Elbesparing kWh/a    

5 Besparing värme kWh/a    

6 Besparingar kyla kWh/a    

7 Totala besparingar CO2 tCO2/a    

8 CO2-reduktion El tCO2/a    

9 CO2- reduktion värme tCO2/a    

10 CO2-reduktion kyla tCO2/a    

11 Totala kostnadsbesparingar €/a    

12 Kostnadsbesparingar el €/a    

13 Kostnadsbesparingar värme €/a    

14 Kostnadsbesparingar kyla €/a    

15 Datum för identifiering av 
besparingspotentialen

-    

16 Planerat datum för beslut om 
genomförandet av åtgärden

-    

17 Planerat datum för 
genomförandeslut

-    

18 Kommentar (ytterligare 
beskrivningar av avvikelser)

-   -

19 Kommer en 
kvalitetsstyrningstjänst att 
tillämpas vid genomförandet av 
åtgärden?

- Ja, teknisk övervakning   

- Ja, idriftsättning   

- Ja, ”grön” byggnadscertifiering   

- Ja, övrigt   

- Nej   

20 Enligt vilken metod som 
definieras av IPMVP 
(https://evo-world.
org/en/products-services-
mainmenu-en/protocols/ipmvp) 
ska åtgärden utvärderas?

- A: Delvis uppnådd energieffektivisering   

- B: Genomförd energieffektivisering   

- C: Benchmarking/jämförelse av hela 
byggnaden

  

- D: Kalibrerad simulering av hela 
byggnaden

  

- annan   
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C3 — Åtgärdsutfall
•	 Denna datauppsättning tillämpas efter det att en åtgärd har genomförts och en utvärdering av dess effekter har genom-

förts. Detta bör skapas minst en gång efter genomförandet, men kan samlas in upprepade gånger för att utvärdera 
effekternas hållbarhet.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 Referensvärde m² Hel byggnad: Bruttogolvyta   

m² Hel fasad: total fasadarea   

m² Fasad exklusive fönster   

m² Fönster: yta   

m² Solavskärmning: yta   

m² TGA totalt: Brutto golvyta   

kWp Uppvärmning: installerad värmeeffekt   

kWp Kylning: installerad kyleffekt   

m³/h Ventilation: totalt volymflöde   

m² Belysning: berörd golvyta   

m² Sanitet: berörd golvyta   

m² Fastighetsautomation: berörd golvyta   

kWp Solcellsinstallation: toppeffekt el   

m² Utrustning: berörd golvyta   

- Övrigt: fri indikation   

2 Kostnader för åtgärden € Alla kostnader i samband med åtgärden, 
exkl moms.

  

3 Totala energibesparingar kWh/a    

4 Energibesparingar el kWh/a    

5 Energibesparing värme kWh/a    

6 Energibesparing kyla kWh/a    

7 Totala besparingar tCO2/a    

8 Minskade utsläpp el tCO2/a    

9 Minskade utsläpp värme tCO2/a    

10 Minskade utsläpp kyla tCO2/a    

11 Totala kostnadsbesparingar €/a    

12 Kostnadsbesparingar el €/a    

13 Kostnadsbesparingar värme €/a    

14 Kostnadsbesparingar kyla €/a    

15 Aktuellt genomförandedatum -    

16 Hur fastställdes uppgifterna i 
detta underlag?

-    

17 Har en kvalitetsstyrningstjänst 
tillämpats vid genomförandet 
av åtgärden?

- Ja, teknisk övervakning   

- Ja, Driftsättningshantering   

- Ja, Green Buidling-certifiering   

- Ja, övrigt   

- Nej   

18 Enligt vilken metod som 
definieras av IPMVP 
(https://evo-world.
org/en/products-services-
mainmenu-en/protocols/ipmvp) 
ska åtgärden utvärderas?

- A: Delvis uppnådd energieffektivisering   

- B: Genomförd energieffektivisering   

- C: Benchmarking/jämförelse av hela 
byggnaden

  

- D: Kalibrerad simulering av hela 
byggnaden

  

- Annan   

19 Kommentar (ytterligare 
beskrivningar av avvikelser)

-   -
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D1 — Kvalitetsstyrningstjänster (KST)

•	 I del 1 och 2 utvärderas en byggnads eller en genomförd åtgärds prestanda, men i detta kapitel definieras utvärderingen 
av KST inverkan på byggnadens prestanda. Den här delen av datamotorn beskriver det KST som har tillämpats på 
byggnaden eller åtgärden.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Intervjuade: ____________________________________________

Projekt: ________________________________________________

Intervjuare: ____________________________________________

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 År för vilket uppgifter lämnas 
(endast befintliga byggnader)

-

2 Vilket KST har tillämpats? - Teknisk övervakning

- Idrifttagning

- ”Grön” byggnadscertifiering

- Annat (förklara)

3 Har tjänsten certifierats från 
tredje part inom ramen för ett 
certifieringssystem?

- Nej

- Ja, av DGNB

- Ja, av LEED

- Ja, av BREEAM

- Ja, av HQE

- Ja, av DGE

- Ja, av COPILOT

- Ja, av andra (förklara)

4 Vilka faser av projektet 
omfattades av KST

- Fördesign

- Design

- Byggnation

- Driftfasen

- Annat (förklara)

5 Täckte KST-åtgärderna 
hela byggnaden? Ange 
omfattningen.

- Skal

- Tekniska system

- HVAC-system

- Bygghanteringssystem

- Annat (förklara)

6 Vad var den direkta kostnaden 
för KST-tjänsten?

€

7 Har extra kostnader uppstått i 
samband med aktivering eller 
tillämpning av KST?

€

8 Kan du tillhandahålla en 
beskrivning av avtalet för den 
tillämpade KST-tjänsten?

- Ja – bifogad fil

- Nej

9 Kan du tillhandahålla den 
slutliga KST-rapporten?

- Ja – bifogad fil

- Nej
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D2 — KST-resultat
•	 Denna del av datamotorn beskriver data om KST inverkan på byggnadens prestanda.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

1 Hur påverkade KST de årliga energikostnaderna? - 1. Starkt positiv (minskning)   

- 2   

- 3   

- 4   

- 5   

- 6   

- 7. Ingen betydande inverkan   

2 I vilken omfattning bidrog KST till 
kostnadsbesparingarna?

%    

3 Hur påverkade KST den årliga 
kostnadsminskningen?

€/a    

4 Kan du ge ett exempel? -    

5 Kan du tillhandahålla en ärendelogg? - Ja – bifogad fil   

- Nej   

6 Hur påverkade KST den årliga drift-och 
underhållskostnaderna?

- 1. Starkt positiv (minskning)   

- 2   

- 3   

- 4   

- 5   

- 6   

- 7. Ingen betydande inverkan   

7 I vilken omfattning bidrog KST till 
kostnadsbesparingarna?

%    

8 Hur påverkade KST den årliga 
kostnadsminskningen?

€/a    

9 Kan du ge ett exempel? -    

10 Kan du lämna en rapport? - Ja – bifogad fil   

- Nej   

11 Hur påverkade KST hyresnivån? - 1. Starkt positiv (minskning)   

- 2   

- 3   

- 4   

- 5   

- 6   

- 7. Ingen betydande inverkan   

12 Hur påverkade KST i procent? %    

13 Hur påverkade KST årliga inkomster? €/a    

14 Kan du ge ett exempel? -    

15 Kan du tillhandahålla en dokumentation? - Ja – bifogad fil   

- Nej   

16 Jämfört med liknande projekt: Hur påverkade KST 
uthyrnings-/beläggningsgraden?

- 1. Starkt positiv (minskning)   

- 2   

- 3   

- 4   

- 5   

- 6   

- 7. Ingen betydande inverkan   
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D2 — KST-resultat (tabellen fortsätter)

Nej. Fråga Enhet Val Svar Kommentarer

17 Hur påverkade KST i procent? %    

18 Kan du ge ett exempel? -    

19 Kan du tillhandahålla en dokumentation? - Ja – bifogad fil   

- Nej   

20 Jämfört med liknande projekt: Hjälpte KST till att 
minska eventuella förseningar i överlämnande 
(endast nybyggnation/renovering)?

- 1. Starkt positiv (minskning)   

- 2   

- 3   

- 4   

- 5   

- 6   

- 7. Ingen betydande inverkan   

21 Hur många veckor hjälpte KST till att minska 
förseningarna?

-    

22 Kan du ge ett exempel? -    

23 Kan du tillhandahålla relevant dokumentation? - Ja – bifogad fil   

- Nej   

24 I vilken fas hade KST störst inverkan 
(nybyggnation/renovering)?

- Fördesign   

- Design   

- Byggnation   

- Uppstart och beläggning   

- Operation   

25 Kan du ge ett exempel? -    

26 Kan du tillhandahålla en dokumentation? - Ja – bifogad fil   

- Nej   

27 Jämfört med liknande projekt: Hjälpte KST till att 
undvika eller mildra eventuella rättsliga anspråk i 
eller efter projektet? Effekten var...

- 1. Starkt positiv (minskning)   

- 2   

- 3   

- 4   

- 5   

- 6   

- 7. Inte signifikant   

28 Kan du ge ett exempel? -    

29 Kan du tillhandahålla relevant dokumentation? - Ja – bifogad fil   

- Nej   

30 Jämfört med liknande projekt: Hjälpte KST till att 
förbättra användarnas acceptans? Effekten var...

- 1. Starkt positiv (minskning)   

- 2   

- 3   

- 4   

- 5   

- 6   

- 7. Ingen betydande inverkan   

31 Kan du ge ett exempel? -    

32 Kan du tillhandahålla en dokumentation? - Ja – bifogad fil   

- Nej   
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D3 — Utvärdering av hela byggnadens prestanda/
funktionskvalitet under driftfasen

•	 Nästa steg är att retroaktivt bedöma projektets risksituation. Bedömningen avser den tidpunkt då projektet startade och 
budgeteringsverktyget skulle ha använts. Jämförande svar ber om personliga bedömningar i jämförelse med liknande 
projekt på en skala från 1 till 7.

•	 Förklara din utvärdering i kolumnen “kommentarer”.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Nej. Fråga Svar Kommentarer

1 Hur skulle du betygsätta 
din erfarenhet som 
kund när det gäller 
bygguppgiften?

1: 
Ingen 

erfarenhet

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket 
erfaren

 

2 Hur bedömer du 
marknadserbjudandet 
för leverantörer av 
designtjänster?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

3 Har du haft kontakt 
med planeringsgruppen 
i tidigare projekt?

1: 
Inget 

samarbete 
hittills

2 3 4: 
Normalt 

samarbete

5 6 7: 
Mycket testat 
samarbete

 

4 Hur skulle du betygsätta 
planeringsgruppens 
kompetens i projektet?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

5 Hur bedömer du 
marknadssituationen 
för entreprenörer / 
installatörer?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

6 Har du redan 
haft projekt med 
entreprenörerna / 
installationsteamet i 
tidigare projekt?

1: 
Inget 

samarbete 
hittills

2 3 4: 
Normalt 

samarbete

5 6 7: 
Mycket testat 
samarbete

 

7 Hur skulle du betygsätta 
kompetensen hos 
entreprenörerna / 
installationsteamet i 
projektet?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

8 Uppskatta tidspressen 
i det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Mycket låg

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket hög

 

9 Utvärdera 
kostnadstrycket i 
det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Mycket låg

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket hög

 

10 Utvärdera 
kvalitetstrycket i 
det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Mycket låg

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket hög

 

11 Utvärdera den 
kontinuerliga 
kvalitetsstyrningen i 
det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra
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D4 — Åtgärdskvalitet under byggnadens driftfas

•	 Nästa steg är att retroaktivt bedöma projektets risksituation. Bedömningen avser den tidpunkt då projektet startade och 
budgeteringsverktyget skulle ha använts. Jämförande svar ber om personliga bedömningar i jämförelse med liknande 
projekt på en skala från 1 till 7.

•	 Förklara din utvärdering i kolumnen “kommentarer”.

•	 För frågor med flera svar, markera relevanta svar med ett “x”.

Intervjuade: ____________________________________________

Projekt: ________________________________________________

Intervjuare: ____________________________________________

Nej. Fråga Svar Kommentarer

1 Hur skulle du betygsätta 
din erfarenhet som 
kund när det gäller 
bygguppgiften?

1: 
Ingen 

erfarenhet

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket 
erfaren

 

2 Hur bedömer du 
marknadserbjudandet 
för leverantörer av 
designtjänster?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

3 Har du haft kontakt 
med planeringsgruppen 
i tidigare projekt?

1: 
Inget 

samarbete 
hittills

2 3 4: 
Normalt 

samarbete

5 6 7: 
Mycket testat 
samarbete

 

4 Hur skulle du betygsätta 
planeringsgruppens 
kompetens i projektet?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

5 Hur bedömer du 
marknadssituationen 
för entreprenörer / 
installatörer?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

6 Har du redan 
haft projekt med 
entreprenörerna / 
installationsteamet i 
tidigare projekt?

1: 
Inget 

samarbete 
hittills

2 3 4: 
Normalt 

samarbete

5 6 7: 
Mycket testat 
samarbete

 

7 Hur skulle du betygsätta 
kompetensen hos 
entreprenörerna / 
installationsteamet i 
projektet?

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra

 

8 Uppskatta tidspressen 
i det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Mycket låg

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket hög

 

9 Utvärdera 
kostnadstrycket i 
det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Mycket låg

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket hög

 

10 Utvärdera 
kvalitetstrycket i 
det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Mycket låg

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket hög

 

11 Utvärdera den 
kontinuerliga 
kvalitetsstyrningen i 
det projekt som ska 
utvärderas.

1: 
Dåligt

2 3 4: 
Normalt

5 6 7: 
Mycket bra
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