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Förord 
I kursen Y0007B verksamhetsförlagd utbildning även förkortad VFU. Ingår det som ett 
obligatoriskt moment utöver att man ska skriva en rapport om systematisk arbetsmiljö, även 
att man som student ska skriva ett ex-jobb.  

Jag vill särskilda rikta ett tack till Asfaltbeläggningar i Boden AB och Bodens kommun. 

 

Jonas Nilsson, Luleå, november 2014    
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Sammanfattning 
I Bodens centrum har skett ett stort ombyggnadsprojekt där det framförallt skapats nya ytskikt 
med betongplattor, granit och asfalt. Samtidigt har det även ingått två etapper med 
ombyggnad av dagvattenledningar. 

Under min praktik och mitt sommarjobb vis ombyggnationen av Boden centrum har jag 
arbetat som arbetsledare. Under denna period blev jag varse om problematiken med 
felaktigheter i ritningar och olika former av bygghandlingar. Under ombyggnationen 
identifierades främst tre sorter av fel; 

• troligen bristande kunskap hos konstruktören/arkitekten om hur olika moment utförs 
praktiskt,  

• de personer som ritat projektet har felaktigt underlag att utgå ifrån vad gäller 
befintliga höjder, avstånd och material,  

• en del fel verkar dock beror på den mänskliga faktorn där det blivit tankefel eller slarv 
 

För att minska felaktigheter och därmed öka kvalitén på ritningar och bygghandlingar 
identifierades fem viktiga delar i byggprocessen  

• Projektörer/Konstruktörer/Arkitekter 
Om detta led i byggprocessen besökte arbetsplatserna oftare och speciellt vid de 
tillfällen då fel eller problem uppstått för att ta lärdom och undvikna liknande 
framtida problem. 

• Tredjepartskontrollant 
En oberoende person med god kunskap i ämnet och möjlighet att syna ritningarna 
innan dessas går ut till entreprenören kan minimera fel så att allvarliga konsekvenser 
inte uppstår.    

• Legitimering/Certifiering    
• Expertgrupp/Haverikommission  

Boverket har föreslaget tillsättande av expertgrupp, vilket ännu inte blivit verklighet.. 
En sådan grupp kan föra erfarenheterna från olyckor vidare för att skapa transparant 
inom branschen.  

• Beställare 
Har mycket att vinna på minskade kostnader, mindre produktionsbortfall då det inte 
behövs ta en massa extra beslut. Om allt är rätt från början ökar chanserna radikalt att 
bygget håller tidsplanen.  
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Inledning 
 

Bakgrund 
Som en del i kursen Y0007B, verksamhetsförlagd utbildning, ingår det som ett obligatoriskt 
moment att man ska skriva ett examensarbete.  Min rapport kommer att belysa problematiken 
med, att det allt som oftast, finns brister i bygghandlingar.  

Projektet jag valt att fördjupa mig i är ombyggnationen av Boden centrum. Ett projekt där jag 
har verkat som arbetsledare under hela säsongen 2014. Förutom de problemen som vi haft 
under byggtiden med ritningar och olika bygghandlingar kommer jag även att väva ihop det 
med fel och brister som har uppkommit i olika handlingar. Jag har främst fokuserat mig på 
konstruktionsritningar. 

Den delen av ombyggnationen av Boden centrum som jag har varit involverad i innefattar 
framförallt skapande av ett nytt ytskikt med betong plattor, granit och asfalt. Men det har även 
ingått två etapper med dagvattenledningar. Under resans gång har vi haft en del problem med 
ritningar som innehöll brister. 

 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa brister i bygghandlingar och försöka bryta ner 
problemen på en djupare nivå för att försöka förstå varför problemen uppkommer.  

Nästa steg i rapporten efter att problematiken identifierats är att försöka komma fram till 
lösningar och idéer för att förbättra och minska risken för felaktiga handlingar.      

 

Avgränsning  
Jag kommer avgränsa mig till att i huvudsak att jobba utifrån problemen vi hade med 
handlingarna under tiden för ombyggnationen av Boden centrum. Jag kommer att titta på vad 
som har gått fel, vad det har fört med sig både i kostnader och förlorad tid. Vad som kunde ha 
gjorts i förebyggande syfte och vad som har gjorts för att lösa problemen när de har uppstått 
och om det hade kunnat hanteras på något annorlunda sätt.  

 

Frågeställning 
- Vad för typ av felaktigheter finns i bygghandlingarna? 
- Går det att se något samband i vad det är för fel som uppstår? 
- Vem får ta det yttersta ansvaret vid fel? 
- Vem får stå för de extra kostnaderna som uppstår vid felaktigheter? 
- Vad görs i dagsläget för att minimera risken för fel? 
- Vad kan göras ytterligare för att minimera riskerna för fel? 
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Mål 
Målet med rapporten är att den ska svara på de frågeställningar som ställs.  

Men målet är även att rapporten om inte löser alla problem, men att den i alla fall belyser och 
lyfter fram problematiken med bristande handlingar så att det i framtiden arbetas hårdare med 
att få fram bra underlag.  

 

Resultat 
Under ombyggnationen av Boden centrum har jag identifierat att det fanns tre sorter av fel; 

• troligen bristande kunskap hos konstruktören/arkitekten om hur olika moment utförs 
praktiskt,  

• de personer som ritat projektet har felaktigt underlag att utgå ifrån vad gäller 
befintliga höjder, avstånd och material,  

• en del fel verkar dock beror på den mänskliga faktorn där det blivit tankefel eller slarv 

 

Höjdplaner 
Redan från början hade vi problem med höjdplanerna för hela området i Boden centrum. 
Problematiken var den att de som satt ut höjderna, på höjdplanen, inte satte ut dessa mitt emot 
varandra. Normalt sett är detta inte ett problem om all utsättning sker med en modern 
totalstation som kan räkna om fallen själv.  

Om man däremot gör utsättningen med hjälp av en planlaser och en z-fix, vilket vi gjort, så 
måste fallen alltid räknas ut manuellt. Då höjderna inte är utsatt mot varandra så måste 
beräkning av fallen ske åt båda hållen. Något som innebär dubbelarbete och ett extramoment 
som det kan bli fel i.  

Problem fanns också med att det inom vissa områden stämde väldigt dåligt mellan de nya 
höjderna som ansluter till befintliga höjder. Det visade sig bero på att byggfixarna som fanns 
sedan tidigare inte låg på den plushöjden som antogs.  

Under projektet blev jag varse att ett problem som verkade obetydligt och lätt att lösa, 
medförde en kedjereaktion som innebar att problemet inte alls blev varken lätt eller 
obetydligt.  

Ett sådant problem stötte vi på vid en av etapperna. När vi började schakta såg vi på 
höjdplanerna att de var väldigt tilltagna fall på några ställen och väldigt snåla fall på en 
angränsande del. Detta hade inte varit något större problem, om det inte hade varit för att på 
denna sträcka skulle det sitta ett räcke. Ett räcke som var konstruerat med 2 meter långa 
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sektioner som trappades ned med lutningen på marken. Dessutom var räcket måttbeställt och 
inte av en modell att det gick att justera.  

Några större lokala ändringar av plushöjderna gick inte att utföra för då skulle vissa stolpar bli 
för långa respektive för korta. Problemet hade ändå inte gått att lösa fult ut då det låg en 
fjärrvärmekulvert väldigt ytligt. En kulvert som hade fått för lite täckning över sig om vi hade 
schaktat ner så djupt som hade behövts.  

Lösningen blev att höjdplanen fick göras om över en mycket större yta så att alla fall och 
lutningar kom med. Vilket i sin tur innebar att en att en liten yta som redan hade belagds med 
plattor fick plockas upp. Men det stora extrajobbet innebar att stora ytor behövde justeras om. 
På några ställen innebar det att allt bärlager fick grävas bort så att även förstärkningslagret 
kunde sänkas.  

Summering - Ett litet fel blev en kedjereaktion som innebar både ett tidsödande och kostsamt 
problem. 

 

Granitmurar 
I entreprenaden ingick även att tre murar av granit skulle byggas. Två murar skulle ha formen 
av ett L. En mur i två varv skulle bilda formen av en halvmåne. Mellan de två varven skulle 
en plantering finnas.  

Direkt uppstod två grova problem. Den först upptäckten gjordes tidigt innan det hann blir ett 
problem. Det var L-murarna som skulle vara 400 mm breda och 900 mm höga, råkilade på 
alla sidor. Råkilade block innebär att blocken bara klyvs isär med hjälp av huggmejslar och 
kilar. Något som gör att ytorna blir väldigt levande och toleranserna på hur mycket som lokalt 
får sticka ut från den tänkta grundformen på blocket.  

I fallet med de block som skulle användas i Bodens centrum var godkända toleranserna +100 
mm enligt svensk byggstandard för granit. Vilket innebär att om man ställer blocken gavel 
mot gavel och har oturen att båda blocken har utsticken på samma ställen så kan skarven bli 
så mycket som 200 mm från varandra. På ritningarna stod det att skarven skulle vara 50 mm, 
alltså hälften av toleransen för ett block.  

En skarv på 50mm blir därför helt orimligt, men som tur vad upptäcktes det i tid och vi kunde 
beställa block med sågade ändar i stället vilket gav en tolerans på 5mm.  

Med den svängda muren hade vi inte samma tur att felet upptäcka i förväg. Felet upptäcktes 
inte innan arbetet hade kommit halvväggs och montering av det inre varvet påbörjats. Det 
visade sig då att blocken var felgirade, vilket i sin tur medförde att radien blev allt för skarp, 
och inte stämde med det yttre varvet.  
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Efter ett omfattande kontrollmätande av de omonterade och monterade blocken samt kontroll 
i CAD upptäcktes att blocken helt enkelt var feldesignade. Något som medförde flera dagars 
försening och stora extra kostnader.  

 

Befintliga brunnar 
Ett annat problem som jag generellt har stött på många gånger i mitt yrkesliv, och som också 
inträffade i Boden. Är det att befintliga brunnar och andra fasta anordningar som inte går att 
flytta utan större insatser. Ofta hamnar i kantstenslinjer eller liknande där det i vissa tillfällen 
även ska vara höjdskillnader. Vilket ofta medför att det måste tillverkas speciella 
brunnsbetäckningar som är kostsamma att tillverka men även tidsödande.  

På flera ställen hamnade befintliga brunnar mitt i synstråket vilket är till för att personer med 
nedsatt eller ingen syn ska kunna orientera sig. Problemet är inte så stort rent praktiskt för oss 
som bygger, men det försvårar orienteringen för dem som redan har svårt att ta sig fram på 
våra gator. Ett onödigt fel då det med dagens teknik är väldigt lätt att mäta in alla brunnar. 
Om alla brunnar är inmätta har man ett underlag när nya gatumiljöer ska ritas, så att man 
skulle kunna undvika sådana krockar eller vart fall minimera de.    

Även om fel och brister funnits i handlingarna under ombyggnationen av Boden centrum så 
har vi varit förskonade med fel som kunde lett till att det blivit rentav farligt att vistas på 
arbetsplatsen.  

 

Arbetsplatsolyckor 
Tyvärr har det hänt ett par allvarliga arbetsplatsolyckor de senaste åren på grund av misstag 
av konstruktörer och arkitekt. Några har haft den tragiska utgången att arbetare har mist livet.  

• Kista Galleri. En arbetare klämdes till döds och två skadades allvarligt under 
ombyggnationen av galleria då ett betongblock rasade ned när en underdimensionerad 
stålbalk gav vika.  
 

• Trevåningshus i Ystad 2012. Ett omfattande ras som skede av ett trevåningshus. Ingen 
person förolyckades då raset inträffade nattetid. Några timmar innan raset hade 
arbetare utfört demontera av stämp helt omedvetande om riskerna. Vid undersökning 
visade sig att pelarna på bottenvåningen var kraftigt underdimensionerade (endast 30 
% av erforderlig kapacitet). 
 

• Brobygget över Älandsfjärden vid byggnation av Botniabanan. Formställningen rasade 
under första gjutningen då två personer omkom och tre skadades svårt. I första instans 
dömdes tre byggföretag till kraftiga böter. När fallet togs upp i hovrätten friades 
samtliga byggföretagen. Då det visade sig att ritningarna som hade skrivits ut och 
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lämnats till entreprenörerna inte visade på ett tydligt sätt hur sidoavstyrningen till 
gjutformarna skulle uppföras. Något som fick till följd att de blev för klent byggda och 
raset var ett faktum.  

Även om entreprenören är berättigad till att ta ut ersättning för stillestånd och/eller 
tilläggsarbeten som uppstår på grund av felaktigheter i ritningar och handlingar så blir det 
sällan en bra affär för entreprenören. För även om de får betalt för utfört extraarbetet så 
uppstår det ett störande moment som rubbar arbetsgången och stör tempot.  

Att till exempel flytta ett arbetsgäng för att de har kört fast, kan rubba hela arbetsgången på en 
arbetsplats. Då det kan innebära att andra arbetslag måste flytta på sig eller att maskiner som 
behövs på andra ställen, måste nyttjas för att få igång arbetet igen.   

Ofta uppstår irritation och frustration hos yrkesarbetarna för att de måste bryta och börja 
någon annanstans, vilket också kan drabba arbetsprestationen negativt. Allt detta är faktorer 
som är väldigt svåra för entreprenören att bevisa till beställaren vilket innebär att det blir svårt 
att få betalt för.  

 

Diskussion/slutsats 
Som jag ser det, finns det ett antal problem i branschen som leder till felaktiga handlingar.  

Projektörer/Konstruktörer/Arkitekter 
Jag tycker mig se är att få av de som konstruerar och designar projekt har kunskap i hur 
arbetena ska utföras rent praktiskt. Självklart inser jag att det i praktiken är omöjligt att kräva 
att alla projektörer/arkitekter ska ha arbetat ute i flera år för att införskaffas sig praktisk 
kunskap.  

Jag skulle dock gärna se att de som designar projekten besökte arbetsplatserna oftare och 
speciellet vid det tillfällen som fel eller problem har uppstått. Allt för att ta lärdom och 
undvikna liknande framtida problem. 

Tredjepartskontrollant 
Jag anser även att det borde sättas upp betydligt hårdare krav av tredjepartskontroller. En 
oberoende person med god kundskap i ämnet och möjlighet att syna ritningarna i ett CAD-
program innan dessas går ut till entreprenören. En möjlighet är till exempel att 
huvudkonstruktören alltid måste skicka ritningarna till en tredjepartskontrollant innan de får 
går iväg till entreprenören. Det skulle då gälla framförallt ritningar för bärande konstruktioner 
där även mindre fel kan få mycket allvarliga konsekvenser.    

Legitimering/Certifiering 
En lite mer hårdare idé är att det arbetas fram ett system för legitimering/certifiering för 
företag/konstruktörer. Det skulle innebära att den personen bär högsta ansvaret oavsett vem 
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denne har delegerat uppgifterna vidare till. Och på så viss kan man förhoppningsvis tvinga 
företagen till att bedriva ett hårdare arbete med att syna sina egna handlingar.    

Expertgrupp/Haverikommission  
När allvarliga olyckor inträffar borde det finnas en expertgrupp som följer upp orsaker till ras 
och skador. Boverket har föreslaget detta, men ännu har det inte blivit verklighet. En sådan 
expertgrupp skulle inte bara kunna komma fram med värdefull information om varför ras eller 
skador uppstod utan också vad som kunde gjorts för att förhindra olyckan. Men framförallt 
skulle en sådan grupp kunna föra erfarenheterna ifrån sådana olyckor vidare på ett transparant 
sätt till branschen och inte sopa det under mattan som ofta sker nu. 

Beställare 
Beställarna borde ta större ansvar och vara lite hårdare mot projektörer/konstruktörer. Jag har 
faktiskt lite svårt att förstå varför beställare inte är det redan nu. De har mycket att vinna på 
minskade kostnader, mindre produktionsbortfall då det inte behövs ta en massa extra beslut. 
Om allt är rätt från början ökar chanserna radikalt att bygget håller tidsplanen.  

Framförallt tycker jag att beställare borde bli bättre på att debitera kostnaden för fel i 
handlingarna till projektören. Det handlar speciellt om mindre fel som kan medföra en extra 
kostnad på i rundasvängar 10000–50000 SEK.  

Även om detta kanske är en väldigt lite del av projektbudjeten så handlar det om mycket 
pengar om det upptäcks flera sådana fel i veckan på ett halvt år långt projekt. Får 
projekterande företaget vara med och ta en större del av kostnaderna för sina misstag är jag 
övertygad att dessa företag kommer att arbeta för att minska sin felprocent starkt.  

Men än viktigare hade varit om detta hade utförts på underlagen till Kista Galleria och bron 
över Älandsfjärden, då hade möjligheten att tre stycken personer fortfarande hade varit vid 
liv.   

Slutsats projekt Boden centrum 
Hade en del av de problemlösningar jag beskrivit använts på ombyggnationen av Bodens 
centrum hade många fel upptäckas betydligt tidigare i byggprocesen. Vi hade troligen inte 
haft problemet med fel vinklar på blocken till muren då det var omöjligt att kontroller om det 
var rätt eller fel på en pappersritning.  

Troligen hade vi inte heller haft lika mycket fel i höjdplanerna om kontroller gjorts. Vilket 
hade för oss i Boden hade sparat både pengar och tid, vilket i nästan alla projekt är en 
bristvara.  


