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Sammanfattning 

I kursen Y0006B, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), ingår det att skriva ett 

examensarbete på 7,5 hp som berör någon del av verksamheten hos det företag VFUn hålls, i 

mitt fall WSP Samhällsbyggnad i Luleå. Eftersom att projektering är en stor del av arbetet 

som bedrivs vid konsultföretaget WSP har jag valt att skriva om projekteringsprocessen. 

Tyngdpunkten i rapporten kommer att ligga på att beskriva hur WSP arbetar med 

projektering samt hur detta kan ställas gentemot teori. 

Rapporten utgör examination för Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå Tekniska 

Universitet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster för 

hållbar samhällsutveckling inom Hus & Energi, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi.  

WSP har 15000 medarbetare i 35 länder varav 2500 medarbetare finns i 

Sverige. Verksamheten i WSP Sverige är organiserad i åtta affärsområden; WSP 

Samhällsbyggnad, WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad, WSP Byggprojektering, 

WSP Environmental, WSP International, WSP Management och WSP Systems. 

Arbetet med projektering ingår inte i alla affärsområden men är ändå en central del i arbetet 

som bedrivs hos företaget.  

Projektering är det utredande arbetet som görs innan man verkställer exempelvis en väg 

eller byggnad. I en projektering upprättas förfrågningsunderlag och bygghandlingar för 

entreprenader. Man kan alltså säga att projekteringsarbetet är liknande det arbete som görs 

inom en förstudie i ett projekt.  

Projekteringsprocessen är en process som involverar flera olika aktörer, vilket innebär ett 

samarbete mellan många olika teknikområden och specialister. För att processen skall 

fungera så bra som möjligt är det mycket viktigt att kommunikationen mellan dessa aktörer 

fungerar på ett bra och effektivt sätt. Dessutom är det viktigt att se till att samarbetet 

fungerar smidigt trots att man bidrar med olika kompetens i arbetet.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att den skall beskriva hur WSP arbetar med projektering.  

1.3 Mål 

Målsättningen med rapporten är att undersöka hur WSP arbetar med projektering och hur 

detta kan ställas gentemot teori. Målet är också att jag själv ska få en djupare kunskap i hur 

WSP arbetar med projektering.    

1.4 Frågeställning 

 Hur arbetar WSP med projektering? 

 Hur ser projekteringsprocessen ut enligt teori? 

1.5 Avgränsningar 

Litteraturstudien avgränsas till undersökning av en teori. 
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2 Projektering enligt teori 
Detta teorikapitel är en sammanfattning av Uno Nordstrand, Byggprocessen, fjärde 

upplagan. 

Projektering är ett arbetsmoment som kan jämföras med planeringsfasen i ett projekt. 

Projektering innebär att ta fram handlingar i form av ritningar och beskrivningar som 

entreprenören kan använda som underlag för produktion, d.v.s. för uppbyggnad av 

exempelvis en byggnad, väg eller anläggning. I projekteringsskedet skall en mängd olika 

aktörer samarbeta under tidspress, vilket innebär att det är mycket viktigt att man har ett väl 

fungerande kommunikationssystem för att undvika missförstånd och ”krockar”.  Detta i 

kombination med att i förväg kunna planera både tid och ekonomi för arbetsinsatserna gör 

att arbetet med projektering ofta är komplext. Den budget som har fastställts skall följas upp 

under hela projektets gång. Arbetet med projektering styrs av en projekteringstidplan, 

kvalitetsplan, miljöplan och kostnadskontroller.  

I Sverige har man sedan en lång tid tillbaka arbetat efter ett visst mönster när man är i 

projekteringsfasen. Vid en projekterings början är målet ofta ganska övergripande och blir 

sedan tydligare med tidens gång, då man löpande tar nya beslut om hur arbetet skall 

fortskrida.  

Det är viktigt att under hela projekteringsskedet bevaka att krav gällande miljöplan, 

arbetsmiljö etcetera uppfylls. 

 

2.1 Projekteringsprocessen 

Projekteringsprocessen kan sammanfattas i tre olika aktiviteter; 

 

2.1.1 Gestaltning 

I detta skede utformas förslagshandlingar. Det är arkitektens ansvar, oftast i samarbete med 

projektörer, att utforma en design för det som ska upprättas utifrån de krav som finns 

uppställda. Målet med gestaltningsarbetet är dels att uppnå en funktionell utformning i både 

plan och höjd, men man strävar även efter att byggnadsvolymen utnyttjas så gott det går. 

Framtagandet av ett huvudalternativ för design innebär oftast att flera olika alternativ 

utformas för att sedan kunna väga dessa mot varandra och avgöra vilket alternativ som 

väger tyngst. Vid bedömningen av de olika alternativen skall arkitekten bedöma bl.a. 

Gestaltning Systemutformning Detaljutformning 
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helhetsintryck, proportioner, material, färgsättning och detaljer. Samarbetet mellan 

arkitekten och projektören innebär i detta skede att kontrollera att tekniken och förslaget på 

utformningen går ihop. När arkitekten sammanställt ett huvudalternativ för utformningen 

redovisas detta i form av ritningar och i vissa fall även i beskrivningar och 3D-modeller. Dessa 

handlingar fungerar som underlag för det fortsatta arbetet med projekteringen och kallas 

förslagshandlingar.  

2.1.2 Systemutformning 

I detta skede utformas bl.a. en översiktlig projektbeskrivning, aktuell projekttidplan och 

projekteringstidplan, geoteknisk rapport, teknisk beskrivning, ritningar och systemkalkyl. Vid 

systemutformningen skall också konstruktionssystem och installationssystem utformas efter 

uppställda krav. Detta resulterar i systemhandlingar som utgör underlag för byggherre att 

kunna kontrollera att projektet utvecklats enligt krav och önskemål. Handlingarna skall ge en 

bild av projektets nuläge samt utgöra underlag för fortsatt arbete med detaljutformning. 

Systemhandlingarna fungerar även som underlag för fortsatt arbete med detaljutformning 

samt för kontroll av projektets tid- och kostnadsramar. Dessa handlingar resulterar i 

beslutsunderlag för beställaren. 

2.1.3 Detaljutformning  

Detaljprojekteringen är det mest omfattande skedet i projekteringsprocessen. I detta skede 

skall all dimensionering och detaljplanering slutföras. Detta skede skall slutligen resultera i 

bygghandlingar som skall användas utav entreprenör som underlag för produktion. 

Förfrågningsunderlaget redovisas i form av bl.a. ritningar, beskrivningar och förteckningar. 

Dessa handlingar skall tydligt redovisa omfattning, kvaliteter och utföranden så att 

entreprenören med handlingarna som grund kan utföra kostnadsberäkningar i samband 

med anbudsgivning. Att ta fram ett förfrågningsunderlag för anbudsgivning är något som 

vanligtvis åligger projektörens uppgifter. Förfrågningsunderlaget omarbetas till 

bygghandlingar när upphandlad entreprenör är utsedd. 

 

2.2 Ritningar 

På ritningar redovisas olika bygg/konstruktionsdelars läge, form, dimensioner, konstruktion, 

antal och dess samband. Ritningar innehåller också kortfattad förklarande text, 

förklaringar samt hänvisningar. En ritning behöver namnges dels med rubrik men också med 

ett ritningsnummer, ibland också en ändringsbeteckning. Hur en ritning skall namnges och 

numreras har sedan 1970-talet funnits beskrivet i gemensamma regler. Dessa regler har 

ändrats genom åren och det senaste är Bygghandlingar 90 och en svensk standard från 2003 

(SS 03 22 71). Ritningar som tas fram i ett projekt skall redovisas i olika ritningsförteckningar. 
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2.3 Beskrivningar 

Bygghandlingar består inte bara utav ritningar, utan också utav olika beskrivningar som 

innehåller uppgifter gällande bl.a. kvaliteter och arbetsutföranden. De beskrivningar som tas 

fram skall vara så tydliga och detaljerade att entreprenören kan använda beskrivningen som 

underlag för kostnadsberäkningar. För att förenkla arbetet med beskrivningar och för att 

göra dem enhetliga används det så kallade AMA-systemet (AMA - Allmän Material- och 

Arbetsbeskrivning). Syftet med AMA är delvis att garantera en god kvalitet i byggandet.  

De föreskrifter som finns i AMA beskriver bland annat material- och arbetsutföranden för 

olika konstruktionsdelar och -detaljer. AMA redovisar även bl.a. inom branschen beprövade 

kvalitetskrav. 

Ofta när det handlar om t.ex. byggprojekt görs markundersökningar, dessa redovisas i en 

geoteknisk rapport som då skall ingå i bygghandlingarna.  

 

2.4 Förteckningar 

Förteckningar kan redovisas i form av blanketter, tabeller eller på ritningar och anger 

kvantiteten av en viss beståndsdel, som även specificeras i olika typer eller varianter. En 

anbudsgivare måste göra kostnadsberäkningar för att kunna lämna anbud vid upphandling 

av entreprenader och materialleveranser. För att kunna göra en kostnadsberäkning behövs 

uppgifter om vilken mängd material som behövs och hur mycket arbete som krävs, därför 

måste man mäta upp och beräkna dessa mängduppgifter. Dessa beräkningar resulterar i en 

mängdförteckning.  

 

2.5 Styrning av projektering 

Den standardiserande projekteringsprocessen är väl beprövad. En anpassad styrning av 

projekteringsarbetet behövs däremot göras kontinuerligt som komplement. 

För att projekteringsarbetet skall leverera bra tekniska lösningar är det mycket viktigt att 

projektörerna har den kompetens som krävs för arbetet. Att man har väl planerade 

sammanträden, genomtänkta kommunikationssystem och lämpliga administrativa rutiner är 

en förutsättning för att samordningen mellan projektörerna skall fungera bra. En systematisk 

kvalitetsstyrning av projekteringen är ett viktigt hjälpmedel. En mer detaljerad tidplanering 

måste göras för att kunna följa den huvudsakliga tidplan som tidigare upprättats, den 

detaljerade tidplaneringen av projekteringsarbetet bör innehålla vissa kontrolltidpunkter. 

Man måste även ha ett system som bevakar olika kostnader. För uppföljning av miljömålen 

används en systematisk miljöstyrning.  
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2.5.1 Tidplanering 

Så snart upphandling av projektörer är färdig måste en projekteringstidplan upprättas av 

projekt- eller projekteringsledaren i samband med projektörerna. Hur pass detaljeras 

tidlånen är beror på projektets storlek, vid större projekt är tidplanen vanligtvis mer 

detaljerad. Avstämningar skall göras vid viktiga tidpunkter för att kontrollera att tidplanerna 

följs. Projekteringstidplanen skall innehålla: 

 Planerad tidsåtgång för de huvudsakliga aktiviteterna som skall utföras bl.a. 

beställarens upphandlingar, granskningar och kalkyler, projektörernas olika 

projekteringsaktiviteter, myndigheters granskning och tillsyn.  

 Viktiga tidpunkter för sammanträden, godkännanden och beslut, leveranser av 

handlingar, miljöavstämningar m.m.  

2.5.2 Kostnadsstyrning 

Beställaren måste i ett tidigt skede göra en beräkning på vad det färdiga byggnadsverket 

kommer att kosta, dels för att kunna ordna finansieringen av projektet men också för att 

kunna se om de pengar man har räcker. Kostnadsberäkningarna kan göras mycket mer 

detaljerade under projekteringsskedet då det är möjligt att uppskatta mängder utifrån de 

ritningar som tagits fram. Kalkyler utförs från projektets start och sedan vid lämpliga tillfällen 

exempelvis efter gestaltning eller då systemhandlingar eller bygghandlingar är klara. Det är 

vid projektets tidiga skede man har störst möjlighet att påverka kostnaderna. 

2.5.3 Kvalitetssäkring 

Målet med kvalitetssäkring är att företagets kunder ska kunna lita på att uppställda krav och 

önskemål verkligen uppfylls samt att undvika onödan kvalitetsfel.  

Ett kvalitetsledningssystem innehåller dels en kvalitetspolicy för företaget men också en 

kvalitetshandbok som beskriver företagets rutiner gällande kvalitetssäkring.  

För att kunna uppfylla uppställda krav och behov bör en kvalitetsplan upprättas. 

Kvalitetsplanen är ett viktigt dokument som beskriver hur företaget säkerställer kvaliteten 

för ett projekt, den innehåller bland annat: 

- fördelning av ansvar och befogenheter  

- krav på planering av projekteringen 

- krav på att varje projektör ska göra egenkontroller och redovisa dem 

- krav på gemensam samgranskning av upprättade handlingar 

- vilka krav beställaren ställer på de medverkande 

- information om hur beställaren kommer att följa upp kvalitetsarbetet. 

Att ställa upp bestämda kvalitetskrav på leverantörer knutna till projektet är också en 

mycket viktig del.  
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Egenkontroller är ett hjälpmedel i kvalitetsarbetet som innebär att man gör kontroller på 

viktiga arbetsmoment och sedan dokumenterar dessa.  

Vid upprättandet av en kvalitetsplan är det viktigt att precisera kraven på både projektörer 

och entreprenörer och dessutom anpassa dess kvalitetsledningssystem och kvalitetsplaner 

till de krav som finns uppställda. Checklistor kan användas som hjälpmedel för 

projektprocessens olika skeden.  

De medverkande konsulterna har ofta egna kvalitetssystem med egna kvalitetsrutiner som 

vanligtvis är uppbyggda enligt kvalitetsstandarden ISO 9000. 

2.5.4 Miljöstyrning 

I ett miljöprogram anges projektets miljömål samt en beskrivning av vilka miljöfaktorer som 

skall beaktas i projektet. Det är projektledaren som ansvarar för miljöstyrningen, denne kan 

också vid behov utse en miljösamordnare. Miljöprogrammet skall bifogas till 

förfrågningsunderlaget och här skall beställarens krav på konsulternas miljöarbete redovisas. 

Det är beställarens miljöpolicy som utgör grunden för miljöprogrammet 

Varje konsultföretag bör arbeta efter ett dokumenterat miljöstyrningssystem, dessutom skall 

man i varje uppdrag upprätta en miljöplan anpassat till det specifika projektet. En miljöplan 

gällande projektering skall redovisa de aktiviteter som konsulterna ska utföra i olika skeden 

för att uppfylla uppställda miljökrav. 

En miljöplan kan antingen redovisas som ett separat dokument eller ingå i projektets 

kvalitetsplan för projekteringen, på detta sätt arbetas miljökraven in i de handlingar som 

projektörerna tar fram. Det kan vara fördelaktigt att beställaren i projektets början kallar in 

alla inblandade konsulter till ett miljöseminarium, där man går igenom miljöprogrammet. 

Miljöarbetet skall följas upp vid tidigare bestämda tillfällen och uppfyllda mål och avvikelser 

skall dokumenteras. 

2.5.5 Samordning 

För att förebygga samordningsproblem upprättas endel samordningsrutiner, 

projekteringstidplanen och den projektspecifika kvalitetsplanen är exempel på det, då de 

delvis syftar till detta. Vilka typer av samordningsrutiner som tas fram ligger i 

projektledarens ansvar. Det finns också en hel del administrativa rutiner som måste anges 

detaljerat och sättas i system, exempelvis hur man ska hantera ändringar som dyker upp 

eller hur man ska göra för att varje projektör ska hålla sig informerad om övrigas arbete. Det 

är också viktigt att man ser över vilka rutiner som skall gälla för kopiering, distribution, 

mottagning, hantering, arkivering av ritningar, fax och övriga dokument. Det är viktigt att 

beställaren redan i samband med upphandling av de projekterade konsulerna tydliggör vad 

som ligger i respektive konsults ansvar.  



Projekteringsprocessen hos WSP  

2014-05-30 7 
 

Att löpande hålla sammanträden mellan projektledare och projektörer anses vara det bästa 

hjälpmedlet för kommunikation. Även CAD-projektering har i och med sin förekomst visat sig 

lösa en hel del av tidigare vanligt förekommande samordningsproblem. Att hålla möten 

mellan de medverkande är dock något som fortfarande krävs och att i förväg planera dessa 

möten både tidsmässigt och innehållsmässigt, d.v.s. att upprätta en mötesplan, kan vara en 

fördel för effektiviteten och produktiviteten. Mötesplanen innebär att man fastställer rutiner 

för kallelser, protokoll och dess distribution.  

Ibland hålls ett speciellt typ av möte, som kan kallas samordningsmöte, där samtliga 

projektörer samlas för att tillsammans granska varandras handlingar (förslagshandlingar, 

systemhandlingar och bygghandlingar) slutligt innan de ska redovisas för beställaren. Under 

detta möte kontrollerar man bland annat att kraven är uppfyllda, att alla egenkontroller är 

gjorda och dessutom görs en samordnad granskning där man med hjälp av checklistor 

kontrollerar varje projektörs handlingar.  

Det är viktigt att projektörerna upprättar gemensamma CAD-rutiner för att få flödet av CAD-

ritningar och övrig CAD-information att fungera smidigt. Dessa rutiner skall redovisas i en 

CAD-manual och informationen måste vara enhetligt strukturerad. Det som bland annat 

måste redovisas i en CAD-manual är vem som är huvudansvarig CAD-samordnare, CAD-

ansvariga, CAD-program och övriga programvaror, filformat, filtyper, filnamn, lagerstruktur, 

lagerbeteckningar, ritningsnummer, dokumentutformning, säkerhetskopiering osv. 
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3 Att arbeta i uppdrag hos WSP  
Detta teorikapitel är en sammanfattning av WSPs styrdokument för arbete i uppdrag. 

Uppdragsprocessen är gemensam för alla typer av uppdrag som WSP arbetar i, oavsett 

storlek på uppdraget eller vilket slags uppdrag det gäller. Att följa en standardiserad process 

resulterar i ett kvalitativt och kostnadseffektivt arbete. En beskrivning av processen från 

start till slut med fem stycken huvudmoment redovisas i figuren nedan. 

 

3.1 Anbud – Avtal 

Uppdragsprecisering 

Vid detta skede specificeras uppdraget i vilka aktiviteter som skall utföras, vilka handlingar 

som skall tas fram samt dess omfattning. För att på bästa sätt få grepp om uppdragets 

omfattning görs en intern timbudget. En identifiering av risker görs för att i största mån 

kunna minimera dessa.  

En genomgång av kundens krav görs för att klargöra att man förstått dem rätt samt för att 

kunna avgöra om de är möjliga att uppfylla. Uppställda krav skall alltid dokumenteras.  

Innan man tar beslut om åtagande försäkrar man sig dels om att man har de resurser och 

den kompetens som krävs för uppdraget samt att man avgör huruvida uppdraget är 

intressant affärsmässigt. 

Anbud 

Ett skriftligt anbud som klart och tydligt beskriver uppdragets mål, innehåll, omfattning och 

krav skall tas fram av ansvarig person, denne person är antingen avdelningschefen eller 

någon som hen har delegerat vidare ansvaret till. Vid sammanställning av anbudet strävar 

man efter att väcka intresse hos mottagaren. 

I anbudet redovisas även resultatet från uppdragspreciseringen, detta för att så gott som 

möjligt klargöra uppdragets syfte, omfattning och kvalitetsnivå. En redogörelse av 

uppdragets förutsättningar och villkor skall också ingå i anbudet.  

Uppdragsbekräftelse 

En uppdragsbekräftelse fungerar som ett kontrakt för den överenskommelse som WSP har 

med kunden avseende uppdragets omfattning, avtalsvillkor, ersättning och tider. Denna 

formella bekräftelse skickas alltid ut av WSP om det inte finns kontrakt eller godtagbar 

skriftlig beställning. Sedan görs en uppdragsanmälan, vilket innebär att uppgifter gällande 

bl.a. ersättningsform och priser registreras i affärssystemet PX. Uppdraget får ett 

Anbud - 
Avtal  

Planering Styrning Resultatverifiering 
Avslut - 

Uppföljning 
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uppdragsnummer i systemet och därefter kan bland annat kostnader och nedlagd tid 

registreras. Det ligger i uppdragsansvariges ansvar att se till att informera berörd personal 

gällande de förutsättningar och krav som personalen behöver känna till.  

 

3.2 Planering 

Uppdragsorganisation 

Varje uppdrag innefattar en uppdragsansvarig samt en uppdragsgrupp som har sammansatts 

utifrån den kompetens som krävs för uppdraget.  

Tid- och resursplanering 

En tid- och resursplanering skall fungera som ett stöd för alla som är inblandade i uppdraget 

och skall i detalj redovisa tid- och resursplanering för uppdragets alla aktiviteter och 

händelser. Med denna planering vill man uppnå en effektivitet i arbetet för att kunna hålla 

sig inom kundens angivna tidsramar.  

Redovisningsplanering 

Genom att t.ex. upprätta en preliminär förteckning över ritningar och dokument planeras 

redovisningen av ett uppdrag. 

Kvalitets- och miljöplanering 

En kvalitets- och miljöplanering upprättas i alla uppdrag, med undantag för de tillfällen då 

man anser att den inte kommer att tillföra något. Denna planering säkerställer att kundens 

krav beaktas och upprättas med syftet att kunna identifiera relevanta aspekter samt vilka 

krav som gäller enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.  

Kravspecifikation 

Det är mycket viktigt att man har definierat och dokumenterat kundens krav så att 

uppdraget kan styras och följas upp gentemot de krav som finns. Att man har rätt underlag 

för att göra det möjligt att uppfylla kundens förväntningar. 

Riskhantering 

Genom att planera och t.ex. göra utredningar, beräkningar, simuleringar, 

teknikgenomgångar eller särskilda granskningar kan risker identifieras och minskas.  

Teknikberedning 

Teknikberedning innebär inom projekteringsuppdrag att planera för framtagning av tekniska 

lösningar och val av tekniska system. Dessutom planeras utredningsarbete som behövs för 

att klarlägga vilka konsekvenser olika alternativ har.  

Uppdragsadministration och dokumenthantering 

Uppdragspärmar, datastrukturer etcetera skall enligt rutin upprättas för uppdragets olika 
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dokument. Dagboksnoteringar skall föras av samtliga i uppdragsorganisationen gällande allt 

som påverkar uppdragets genomförande, uppföljning och avslutande.  

För att undvika missförstånd ska uppdragets alla dokument märkas och projektets 

benämning och datum ska alltid anges. 

Protokoll från teknikgenomgångar, egenkontroll och granskning, aspekt- och checklistor är 

exempel på kontraktshandlingar och kvalitetsredovisande dokument som ska bevaras. 

 

3.3 Styrning 

Samordning 

För att garantera att utrednings- och projekteringsarbete som utförs av olika individer eller 

grupper anpassas sinsemellan och bildar en fungerande helhet utförs samordning. 

Samordning planeras och utförs systematiskt med jämna mellanrum mellan de som 

medverkar i uppdraget. Samordning kan ske genom samordningsmöten, med hjälp av 

checklistor, genom samplottning eller utbyte av ritningsfiler, genom att arbeta i en 

gemensam CAD-modell och genom granskning av varandras dokument. 

Uppdragsuppföljning 

Här följs redovisningsplaneringen upp i syfte att ständigt hålla förteckningen över ritningar 

och dokument aktuell.  

Tid- och resursplaneringen skall stämmas av varje vecka utav uppdragsansvarig. 

Upparbetade kostnader för nedlagd tid jämförs med utlägg mot resursplaneringen minst en 

gång i månaden 

Uppdragsansvarig ansvarar för att kontrollera att projektets betydande miljöaspekter har 

identifierats och prövats mot miljölagstiftning och kundens krav. Uppdragsansvarig ansvarar 

även för att följa upp att projektets arbetsmiljöaspekter har identifierats och beaktats. 

Tidigare identifierade risker följs upp och nya risker värderas. Kravspecifikation 

kompletteras, förtydligas och omprövas i samband med att resultaten av undersökningar 

och utredningar blir färdiga. 

Uppdragsansvarig ser till att rapportera till kunden på möten eller skriftligt samt håller 

avdelningschef/gruppchef informerad om hur uppdraget fortlöper. 

Avdelningschefen/gruppchefen genomför uppdragsgenomgångar och uppdragsansvarig 

följer upp att beslutande åtgärder genomförs. 

Fakturaunderlag 

Fakturaunderlaget skall granskas av uppdragsansvarig och gör sedan nödvändiga ändringar 
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och kompletteringar om så krävs. Sedan attesteras fakturaunderlaget av uppdragsansvarige 

och vidare utför den lokala administratören fakturering. 

Ändringar och tillägg 

Ändringar ska hanteras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Det är viktigt att analysera 

vilka konsekvenser ändringarna får och detta skall göras innan en ändring vidtas. Om det 

visar sig att en ändring kommer att innebära tidsmässiga eller ekonomiska konsekvenser 

måste beslutet om att ändra förankras med dem som berörs och i de flesta fall med kunden. 

När en ändring genomförs samordnas resultatet med uppdragets övriga handlingar så att 

ändringen inte orsakar samordningsbrister. 

 

3.4 Resultatverifiering 

Teknikgenomgång 

Det ligger i uppdragsansvariges ansvar att se till att formella, dokumenterade 

teknikgenomgångar planeras och genomförs vid lämpliga tidpunkter i projekteringsuppdrag. 

Vid teknikgenomgångar diskuterar man metodval, systemval, materialval och liknande 

viktiga tekniska frågor, denna diskussion ska hållas med någon erfaren medarbetare eller en 

extern sakkunnig. Sedan prövas föreslagna och alternativa utformningar och 

konstruktionslösningar gentemot de krav som finns. 

Vid en teknikgenomgång ska även miljöaspektlistan (eller motsvarande) gås igenom och 

varje aspekts miljöpåverkan ska utvärderas. Om uppdraget anses ha betydande 

miljöaspekter eftersträvar man lösningar som innebär bra miljöval för dessa. Vid 

teknikgenomgången följer man även upp att arbetsmiljöaspekter och risker har identifierats 

och beaktats. Dokumentation från teknikgenomgångar i form av protokoll, 

minnesanteckningar eller noteringar på ritningar/dokument ska upprättas och bevaras. 

Egenkontroll 

Se bilaga 3 för ett exempel på egenkontroll hos WSP. 

En egenkontroll innebär att man systematiskt kontrollerar sitt eget arbete under uppdragets 

gång i syfte att övertyga sig själv om att resultatet överensstämmer med förutsättningarna, 

att dokumentens uppgifter är korrekta och att redovisningen är fullständig. När man gjort en 

egenkontroll och eventuellt gjort korrigeringar signeras och dateras en granskningskopia av 

den som gjort egenkontrollen. Signerade granskningskopior och eventuella checklistor 

bevaras i minst sex månader efter leverans av respektive handling. 

Granskning 

Se bilaga 4 för exempel på ett granskningsdokument hos WSP. 

En granskning av alla handlingar som dokumenterar resultat utförs för att säkerställa att 

uppdragsresultatet uppfyller de krav som finns. Exempel på sådana dokument kan vara 
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utredningsrapporter, mätningar, ritningar, beräkningar och beskrivningar. I god tid innan 

leverans ska någon kvalificerad person, t.ex. uppdragsansvarig, som är insatt i uppdraget 

men som inte själv har utfört arbetet göra en fullständig granskning av de handlingar som är 

resultatet av uppdraget.  

Om det anses lämpligt kan man använda sig utav checklistor. För att kontrollera att 

aspekterna är beaktade och normkraven är uppfyllda skall miljö- och arbetsmiljöaspektlistor 

granskas. 

Granskningen dokumenteras genom signering och datering av granskningskopior och 

aspektlistor. Innan handlingen godkänns och levereras ska eventuella upptäckta fel och 

brister åtgärdas och klarmarkeras i granskningskopian. Sedan skall granskningskopian sparas 

i minst sex månader efter leverans. 

Samgranskning 

En övergripande slutkontroll av samordningen skall utföras när flera teknikområden inom 

företaget samarbetar. Samordningen innebär att varje teknikområde skall granska övriga 

teknikområdens handlingar. 

Godkännande 

Innan alla färdiga uppdragsdokument skickas iväg skall de godkännas av företaget genom att 

antingen avdelningschef/gruppchef eller uppdragsansvarig med attesträtt skriver under 

dessa. Den som godkänner dokumenten ansvarar för att se till att man har utfört och 

dokumenterat egenkontroll och granskning på arbetet. 

När en handling innehåller kvarstående kända brister skall detta utredas av 

uppdragsansvarig och avdelningschef. Avdelningschefen avgör huruvida handlingen kan 

godkännas utan åtgärdan, ifall det krävs leveransdispens från kunden eller om bristerna är så 

allvarliga att handlingen inte kan godkännas utan ska märkas som en preliminär handling. 

Utskick 

Vid leverans av ritningar och dokument bifogas en ritnings- och dokumentförteckning. Vid 

slutleverans till kunden bifogas även ett följebrev där man förklarar att grunduppdraget är 

slutfört och att alla handlingar är levererade. 

Ändring i godkända handlingar 

Ändringar som gjorts efter att handlingen blivit godkänd granskas och godkänns på samma 

vis som det ursprungliga utförandet. En person, oftast uppdragsansvarige, signerar 

handlingen och därmed är ändringen verifierad.  
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3.5 Avslut – Uppföljning 

Uppföljning mot kund 

Det är viktigt att göra en utvärdering tillsammans med kunden när uppdraget är klart sam att 

man upprätthåller relationen med kunden. Under utvärderingen bör man ta vara på 

erfarenheterna om vad som fungerat bra och vad som kan förbättras.  

Vid en kundträff följ kundens erfarenheter upp med hjälp av en kunduppföljning, detta 

bidrar till en öppen dialog och kundens erfarenheter och förslag till förbättringar noteras. 

Uppföljning mot nästa led 

Det är viktigt att man, när ett uppdrag är slutfört, följer upp hur resultatet fungerar när det 

används i nästa led 

Erfarenhetsåterföring 

För att få en systematisk kunskapsåterföring till avdelningen sker uppföljning och 

sammanställning av erfarenheter. Kunskapsåterföringen bidrar till att man i framtiden kan 

undvika att problem och felaktigheter uppstår.  

Arkivering 

När ett uppdrag har slutförts sammanställs och arkiveras dokumentation som är nödvändig, 

vanligtvis den senaste giltiga versionen av uppdraget.  

Avslutning 

Ett uppdrag avslutas av den lokala administratören när uppdragsansvarige meddelat att 

uppdraget är slutfört. 

Vid ett uppdragsavslut skall en blankett bifogas till uppdragspärmen, på denna blankett 

redovisas synpunkter gällande uppdragets genomförande. 
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4 Projekteringsprocessen hos WSP 
Detta teorikapitel är en sammanfattning av intervju med Stefan Johansson, avdelningschef 

för WSP Samhällsbyggnad i Luleå. Se intervju i bilaga 1. 

Hitta uppdrag 

De uppdrag som WSP får kan komma in på olika vis. Dels kan det vara via en 

anbudsförfrågan (som ett allmänt utskick) eller att man identifierar ett behov som kunden 

har. Ett uppdrag kan också fås via en direktupphandling där exempelvis en kommun, LKAB 

eller någon annan beställare skickar en förfrågan och vill att WSP skall lämna en offert. I 

vissa fall händer det också att en beställare kommer med ett önskemål och vill ha hjälp med 

projekteringen och vid sådana fall börjar man arbetet direkt. WSP försöker hitta nya jobb 

hela tiden, genom att bland annat vara ute och träffa kund för att marknadsföra de tjänster 

WSP kan erbjuda i hopp om att kunna sälja in sig. Konsultrollen handlar om att sälja in sig 

både externt och internt. 

Ett annat alternativ kan vara att man har varit med i ett uppdrag i ett tidigt skede och hjälpt 

till med exempelvis utredningar, i dessa fall kan man tänka sig att man troligtvis får vara med 

och projektera arbetet också. Detta för att man redan finns med i projektet och känner till 

det och har därmed ett bra underlag för fortsatt arbete. Vid ett sådant tillfälle blir det enkelt 

för beställaren att ge WSP uppdraget att projektera. Det kan också vara på så vis att t.ex. 

företagets geotekniker har utfört ett arbete och gett ett gott intryck hos kunden, vilket kan 

leda till att WSP får projektera också.  

Val av entreprenadform 

Vilken typ av entreprenad man tänkt upphandla bestäms innan projekteringen börjar. Hos 

WSP upprättas vanligtvis handlingar för utförandeentreprenad (generalentreprenad) men 

även för totalentreprenad. Totalentreprenad är dock en entreprenadform som 

beställarleden mer och mer vill handla upp.   

Vid en totalentreprenad ställs bara krav på en funktion, vilket innebär att det blir mycket 

mindre projektering då projekteringen skall göras i entreprenadskedet. Detaljprojekteringen 

skjuts fram men inmätningar och geoteknik skall vara som ett underlag för projekteringen. 

Vid en totalentreprenad räcker det med en gestaltning som underlag för att entreprenören 

skall kunna räkna på arbetet, man behöver veta omfattningarna men inga detaljritningar är 

nödvändiga. När det gäller totalentreprenad kommer alltså entreprenören till WSP med en 

gestaltning som underlag och frågar vad det kostar. Vid en utförandeentreprenad ska allting 

vara projekterat. Entreprenören ska alltså inte behöva lägga ned en enda timme på 

utredning utan de ska veta exakt vad de ska göra. 
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4.1 Projekteringsprocessen 

Steg 1 - Datasamling 

Vid detta skede sätter man sig ned och undersöker vad man har för kartunderlag, 

höjdunderlag, geoteknik, inmätningar, ledningskollen, detaljplan etcetera. Här bör man 

också klargöra vad är det för förutsättningar man går in i. 

Steg 2 - Utvärdera 

När man undersökt vilket underlag som finns kan man utvärdera om man t.ex. behöver fara 

ut och göra inmätningar, om man behöver skicka ut någon geotekniker till området eller om 

det ska göras något VA-arbete på platsen. Ibland görs även miljöundersökningar för att se 

om det finns föroreningar på platsen, i sådana fall får entreprenören ansvaret att sanera 

platsen. Efter denna utvärdering kan man avgöra vilket arbete själva projekteringen börjar 

med. 

Steg 3 - Detaljprojektera 

Landskapsarkitekt eller markprojektör gestaltar hur det skall se ut och utifrån detta börjar 

man höjdsätta, rita in ytskikt, dimensionera överbyggnader, dessa är viktiga delar i det hela. 

Man undersöker om det exempelvis skall in någon VA i området, allt är beroende på vad det 

är för projekt.  

 

4.2 Ritningar 

Ritningar med tillhörande ritningsförteckning skall tas fram. Normalt när det gäller ritningar 

måste man upprätta en situationsplan (översiktsplan) för att entreprenören skall kunna 

orientera sig och se vart objektet ligger. Sedan upprättas flera situationsplaner, exempelvis 

befintliga förhållanden (hur det ser ut i dagsläget). Denna typ av handling är jätteviktig vid 

exempelvis rivningsarbeten då man inte vill riskera att något blir fel eftersom att det är 

pengar kopplat till arbetet. Det kommer alltid att tillkomma ÄTA (Ändrings- och 

tilläggsarbeten) om man inte har kunnat kalkylera vad som skall rivas. Det finns också ett 

antal olika planritningar som ska upprättas, exempelvis översiktsplan eller växt- och 

utredningsplan (en plan som visar hur växter och utrustning ser ut). Anledningen till att man 

kategoriserar ritningar på detta vis är för att man inte vill redovisa för mycket på en och 

samma ritning. Oftast skall också en VA-plan upprättas, då det nästan alltid finns dagvatten 

med i projektet. Detaljritningar som visar på detaljer över exempelvis murar eller kantsten 

skall också tas fram.  

Alltså, översiktsplan, planritningar och detaljritningar är de ritningar som normalt alltid 

upprättas. I vissa uppdrag upprättas även sektionsritningar och profilritningar, detta 

beroende på vad man vill visa. Vid upprättandet av ritningar följer WSP de regler som finns 

beskrivet i Bygghandlingar 90. 
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4.3 Beskrivningar 

Teknisk beskrivning – till den kan en mängdförteckning vara kopplad (MF). Dessa handlingar 

arbetar man parallellt med projekteringen eftersom att Tekniska beskrivningen beskriver 

arbetet som skall göras – och ritningar visar vad som skall göras, så TB och ritningarna följer 

varandra. Teknisk beskrivning innehåller bland annat koder, för att entreprenören skall veta 

vilka ingående arbeten som skall göras. Allt går ju inte att skriva på ritningen, exempelvis 

rivning av asfalt måste beskrivas hur det skall gå till (såga raka kanter exempelvis). Det skall 

finnas beskrivet så att man undviker missförstånd och bristande kommunikation. 

Entreprenören skall veta exakt vad som skall göras. AMA har upprättat regler på hur vissa 

saker skall göras (hur man gräver ut släntlutningar exempelvis), och AMA är något som WSP 

följer också. WSP hänvisar också till AMA i den Tekniska beskrivningen.  

En geoteknisk utredning ska antingen finnas med som en egen handling i en bilaga eller så 

arbetas den in i den tekniska beskrivningen. Till den geotekniska utredningen finns det 

ritningar som visar hur marken ser ut och var man har borrat, med sektioner exempelvis. 

 

4.4 Förteckningar 

En AF-del (Administrativa föreskrifter) skall upprättas, denna förteckning fungerar som en 

lagtext för entreprenaden. Här redovisas bestämmelser om bl.a. vem som är beställare, vilka 

handlingar som är upprättade, ekonomiska förutsättningar, anbudstiden och 

entreprenadtiden.  

Allmänna bestämmelser för entreprenaden skall också finnas med. För 

utförandeentreprenader gäller AB04 och för totalentreprenader gäller ABT06. 

 

4.5 Styrning av projektering 

I WSPs kvalitetssystem ingår det att företaget i projekteringsskedet skall arbeta efter en mall 

(Att arbeta i uppdrag). Uppdragsprocessen är gemensam för hela företaget och beskriver 

projekteringen från start till slut. WSP följer dessutom Bygghandlingar 90 som fungerar som 

ett styrande dokument när det kommer till exempelvis hur man använder sig av linjestilar, 

lager och ritningsnummer. 

Det fungerar bra att arbeta efter den mall som används men det är däremot svårt att alltid 

följa den till punkt och pricka, då man måste anpassa sig till exempelvis den budget som 

finns i uppdraget. Syftet med att arbeta efter en mall är att arbetet man gör blir kvalitativt 

och kostnadseffektivt.  
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4.6 Resultatverifiering 

Checklistor och egenkontroll 

Som hjälpmedel för att veta att man gjort alla moment som ingår i en projektering kan man 

använda sig utav checklistor, på så vis kan man försäkra sig om att handlingarna är 

kompletta innan de levereras. Projektören ska alltid göra en egenkontroll på det arbete som 

utförts för att kontrollera att arbetet stämmer överens med ställda krav. Egenkontrollen 

interngranskas sedan av någon annan. Checklistorna fungerar som ett underlag för 

egenkontroll ska användas i varje projekt. En kontrollplan beskriver vad man bör ha 

kontrollerat och fungerar som en checklista för egen del som ett underlag för projektering. 

 

4.7 Övrigt 

Effektivisering 

WSP strävar hela tiden efter att effektivisera, detta är något som enligt Stefan Johansson alla 

medarbetare bör sträva efter genom att använda sin tid rätt. Stefan Johansson menar att 

effektivt arbete leder till en bättre arbetssituation. Det finns också en konstant strävan efter 

att göra vinst, delvis för att få tid över till exempelvis utbildningar och studiebesök.  

När det gäller fast pris anses det vara bäst om man kan jobba upp mindre tid än vad man har 

lämnat till kunden för då blir vinsten större. Att skapa en marginal innebär att man får 

handlingsfrihet.  

Ett exempel på effektivisering kan vara att man skickar en plot-fil till en kopieringsfirma för 

att få materialet kopierat och levererat i en pärm istället för att som projektör stå i timmar 

och kopiera. Då kan projektören hellre använda sin tid till att sitta och arbeta i uppdrag. 

Detta kan man tjäna pengar på snarare än att man förlorar på det. Att kunna hantera flera 

projekt parallellt med varandra är en förutsättning för effektivt arbete. Att hantera flera 

projekt samtidigt leder till god ekonomi. 

WSP skall vara i framkant och försöker jobba mycket med BIM (Building Information 

Modeling). I framtiden kanske man kan leverera en modell istället för att leverera 

pappersritningar. 

Återkommande problem i projekteringsprocessen 

Hos WSP görs oftast interngranskning (egenkontroll och checklistor) men det är dessvärre 

vanligt att man slarvar med att dokumentera det. När det blir en revision finns detta alltså 

oftast inte dokumenterat. Stefan Johansson kontasterar att man på avdelningen är väldigt 

duktiga på att göra egenkontroller, man släpper inte iväg något som är fel men man måste 

bli duktigare på att göra det formellt.  
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Något som också måste göras i alla uppdrag är att skicka ut en uppdragsbekräftelse. 

Uppdragsbekräftelsen är ett mycket viktigt dokument som beskriver vad man kommit 

överens om angående vad som skall göras, om det är ett rörligt (timme mot timme) eller ett 

fast arvode. Ibland sätts en fast budget. Utskick av en uppdragsbekräftelse är något som 

oftast görs men det slarvas ibland med det när det gäller uppdrag för en ramavtalskund som 

till exempel Lulebo. 

En uppdragsbekräftelse görs endast när man inte fått något kontrakt av kunden. När en 

uppdragsbekräftelse har gjorts skickas den ut till kunden och efter 8 dagar börjar den gälla 

som kontrakt om man inte fått något svar.  
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5 Analys 
Analysen bygger på en jämförelse mellan litteratur gällande projekteringsprocessen (Uno 

Nordstrand, Byggprocessen) och WSPs sätt att arbeta i projekteringsuppdrag. 

Vid jämförelse av teori och verklighet kan man konstatera att WSPs sätt att arbeta i 

projekteringsuppdrag till största del stämmer överens med hur processen beskrivs i teorin. 

Arbetet med projektering styrs enligt teori av projekteringstidplan, kvalitetsplan, miljöplan 

och kostnadskontroller. Detta är också något som gäller hos WSP, då man i varje uppdrag 

upprättar en tid- och resursplanering samt en kvalitets- och miljöplanering. Tid- och 

resursplaneringen hos WSP upprättas så att den är överskådlig och ger en god bild över 

processen, samt att den utgör ett stöd för de som är inblandade i uppdraget. Enligt teori ska 

tidplanen redovisa tidsåtgången för de huvudsakliga aktiviteterna som ska utföras, dvs. den 

skall precis som hos WSP ge en överblick över processen. Projekteringsskedet styrs också 

enligt teori av en miljöplan och en kvalitetsplan, där syftet med kvalitetsplanen dels är att 

kunden ska kunna förlita sig på att uppställda krav och önskemål uppfylls samt att undvika 

onödiga kvalitetsfel. Syftet med miljöplanen är att uppfylla uppställda miljökrav. Den 

miljöplan som upprättas hos WSP syftar till att identifiera relevanta aspekter och vilka krav 

som gäller enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter samt att den säkerställer att 

kundens krav beaktas.  

Det nämns i både teorin och i WSPs mall för uppdragsarbete att det är viktigt att under hela 

processen följa upp arbetet med exempelvis uppställda krav gällande miljöplan, arbetsmiljö 

etcetera. WSP följer upp sitt arbete genom att bland annat ständigt hålla förteckningar 

aktuella, man följer upp att miljöaspekter har identifierats och prövats mot miljölagstiftning 

och kundens krav samt att arbetsmiljöaspekter har identifierats och beaktats.  

I teorin sammanfattas projekteringsprocessen i tre olika aktiviteter och dessa är; gestaltning, 

systemutformning och detaljutformning. Den projekteringsprocess som Stefan Johansson 

beskriver stämmer till största del överens med teorin gällande de tre olika skedena.  

Teorin förklarar att ritningar som upprättas ska namnges och numreras enligt gemensamma 

regler i Bygghandlingar 90. Hos WSP används Bygghandlingar 90 som ett styrande dokument 

när det kommer till exempelvis namngivning och numrering av ritningar. Enligt litteraturen 

används AMA-systemet för att förenkla arbetet med att göra beskrivningar. WSP följer AMA 

vid arbetet med t.ex. teknisk beskrivning, där de också hänvisar till AMA, var det finns 

beskrivet hur vissa saker ska utföras.  

Det ingår i WSPs kvalitetssystem att de vid arbete med projektering ska följa den mall som 

finns inom företaget (Att arbeta i uppdrag), denna mall innehåller moment som kan jämföras 

med hur den standardiserade projekteringsprocessen ser ut enligt teori. I teorin nämns det 

att den standardiserade processen är väl beprövad och man kan därmed konstatera att den 
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fungerar bra att använda som styrning i projekteringsfasen. I teorin förklaras det däremot 

också att den standardiserade processen ofta behöver kompletteras med en anpassad 

styrning, detta beror antagligen på att varje uppdrag är unikt. Hos WSP arbetar man på 

samma sätt när det kommer till att följa den standardiserade mallen, då det nämns i 

intervjun med Stefan Johansson att trots att mallen fungerar som ett bra styrdokument 

behövs en anpassning av hur man följer denna. Stefan Johansson menar med detta att det är 

svårt att följa samma mall till punkt och pricka i alla uppdrag, då man måste anpassa sig till 

exempelvis uppdragets budget.  

Att man har väl planerade sammanträden, genomtänkta kommunikationssystem och 

lämpliga administrativa rutiner är enligt teorin en förutsättning för att samordningen mellan 

projektörerna skall fungera bra. Detta är också något som finns med i mallen som används 

hos WSP, där det nämns att man utför samordning delvis för att säkerställa att utrednings- 

och projekteringsarbete som utförs av olika individer eller grupper anpassas sinsemellan och 

bildar en fungerande helhet. Samordningen hos WSP kan ske genom samordningsmöten, 

med hjälp av checklistor, genom samplottning eller utväxling av ritningsfiler, genom att 

arbeta i en gemensam CAD-modell och genom granskning av andras dokument.  

Teorin säger att en mer detaljerad tidplanering måste göras för att kunna följa den 

huvudsakliga tidplan som tidigare upprättats, den detaljerade tidplaneringen av 

projekteringsarbetet bör innehålla vissa kontrolltidpunkter. I WSPs arbetsmall nämns det att 

en detaljerad tidsplanering utförs för alla händelser och aktiviteter.  

Egenkontroller är enligt teorin ett hjälpmedel i kvalitetsarbetet som innebär att man gör 

kontroller på viktiga arbetsmoment och sedan dokumenterar dessa. WSP utför 

egenkontroller i alla uppdrag för att övertyga sig om att resultatet överensstämmer med 

förutsättningarna, att dokumentens uppgifter är riktiga och att redovisningen är fullständig. I 

litteraturen nämns det också att även checklistor kan användas som hjälpmedel för 

projektprocessens olika skeden. Checklistor används hos WSP de gånger man själv anser det 

som ett lämpligt hjälpmedel. 
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6 Diskussion 
Vid jämförelse av teori (Byggprocessen, Uno Nordstrand) och WSPs sätt att arbeta med 

projektering kan följande slutsatser dras; 

WSP följer en standardiserad mall vid arbete med projektering men vid intervju med Stefan 

Johansson nämns det att trots att mallen fungerar som ett bra styrdokument behövs en 

anpassning av hur man följer denna. Stefan Johansson menar med detta att det är svårt att 

följa samma mall till punkt och pricka i alla uppdrag, då man måste anpassa sig till 

exempelvis uppdragets budget.  Huruvida mallen skall användas beroende på vilket uppdrag 

som gäller kan dock anses lite otydligt. Förslagsvis skulle mallen kunna belysa de rubriker 

som innebär ett moment som absolut alltid skall finnas med i ett uppdrag. Alltså, finns det 

möjlighet att skapa en mall som innehåller endast de moment som är ett krav för samtliga 

uppdrag eller en mall som tydliggör vilka punkter som alltid skall utföras? I och med att det 

ingår i WSPs kvalitetssystem att arbeta efter den mall som finns kan man anse att det vore 

ultimat ifall denna mall alltid gick att följa. Frågan är hur kvalitetssystemet påverkas av att 

mallen inte alltid följs till punkt och pricka.  

Vid intervju med Stefan Johansson nämns det att WSPs avdelning för Samhällsbyggnad i 

Luleå ibland slarvar med att dokumentera den interngranskning som görs. På avdelningen är 

man alltså väldigt duktiga på att utföra interngranskning i form av egenkontroller på det 

arbete som utförts men man måste bli duktigare på att göra det formellt så att det finns 

underlag för detta vid exempelvis revision.  Frågan är då hur man kan motivera alla 

medarbetare till att förbättra arbetet med att göra interngranskningen fullt ut, alltså så att 

man även dokumenterar den kontroll man gjort. Förslagsvis skulle kanske någon form av 

belöningssystem kunna motivera till att bli duktigare på detta. Ett belöningssystem skulle 

förslagsvis kunna innebära att man får någon slags bonus då man uppnått en viss procent 

slutförda interngranskningar.  
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Intervju 

Hur får WSP sina uppdrag? 

Uppdrag kan komma in på olika vis. Dels kan det vara via en anbusförfrågan (som ett allmänt 

utskick), kan vara en direktupphandling där exempelvis en kommun eller LKAB eller någon 

annan beställare skickar en förfrågan till oss och ber oss lämna en offert på det. Eller så säger 

någon ”kan ni hjälpa oss, vi tänkte oss såhär……” och då får man bara börja jobba. Steget 

före det kan också vara att man söker ett jobb. WSP försöker hitta nya jobb hela tiden, 

genom att bland annat vara ute och träffa kund och ackvirera. Konsultrollen handlar om att 

sälja in sig både externt och internt. 

Ett annat alternativ är att man är med i ett uppdrag i ett tidigt skede och hjälper kund med 

exempelvis utredningar, då kan man tänka sig att man troligtvis får vara med och projektera 

arbetet också. Man finns med i projektet och känner till det, man har ett bra underlag för 

fortsatt arbete. Detta gör att det blir lätt för beställaren att be oss projektera.  Det kan också 

vara på så vis att geoteknik har gjort jobb och gett ett gott intryck som leder till att WSP får 

projektera. 

Vilka moment ingår i projekteringsprocessen från start till slut? 

Datasamling – Man sätter sig ned och undersöker vad man har för kartunderlag, 

höjdunderlag, geoteknik, inmätningar, ledningskollen, detaljplan. Vad finns för underlag? 

Vad är det för förutsättningar vi går in i? 

Efter datasamling kan man utvärdera om man behöver fara ut och mäta eller om man 

behöver skicka ut någon geotekniker till området, måste man lägga något grundvattenrör? 

Man utvärderar utifrån vilka underlag man har. Detta för att se vilket arbete som 

projekteringen börjar med. Teknik och inmätningar ingår i projekteringen för att man skall 

veta hur ritningarna skall göras. Även miljöundersökningar kan göras för att se om 

föroreningar finns på platsen, i detta fall får entreprenören ett ansvar att sanera platsen.  

Detaljprojektering - Designa, skapa, rita upp. Landskapsarkitekt eller markprojektör gestaltar 

hur det skall se ut och utifrån detta börjar man höjdsätta, rita in ytskikt, dimensionera 

överbyggnader etcetera, dessa är viktiga delar i det hela. Även landskapsdelen är en del av 

projekteringen. Skall det in VA i området? Allt är beroende på vad det är för projekt.  

När bestäms vilken typ av entreprenad har man tänkt handla upp? 

Det bestäms innan man börjar projektera, antingen används totalentreprenad eller 

utförandeentreprenad (generalentreprenad) och då oftast utförandeentreprenader. 

Vid en totalentreprenad ställer man bara krav på en funktion. Det är mycket mindre 

projektering, för projekteringen skall göras i entreprenadskedet. Detaljprojekteringen skjuts 

fram, men inmätningar och geoteknik skall vara som ett underlag för projekteringen. Vid en 

totalentreprenad räcker det med en gestaltning som underlag, för att entreprenören skall 
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kunna räkna på arbetet, man måste veta omfattningarna men inga detaljritningar är 

nödvändiga. Istället kommer entreprenören till oss och frågar vad kostar detta att göra? För 

det ingår i anbudet. 

Vid en utförandeentreprenad skall allting vara projekterat, entreprenören skall inte behöva 

lägga ned en enda timme på utredning, dem skall veta exakt vad dem skall göra. 

Vilka handlingar skall tas fram?  

De handlingar som ingår i en upphandling och som WSP upprättar som ett underlag till ett 

kontrakt är följande; 

 En AF-del (Administrativa föreskrifter) fungerar som en lagtext för entreprenaden 

(Vem är beställare? Vilka handlingar som är upprättade, anbudstiden, 

entreprenadtiden, och andra bestämmelser)  

 Allmänna bestämmelserna för entreprenaden. AB04 (utförandeentreprenader) och 

ABT06 (Totalentreprenader). 

 Teknisk beskrivning – till den kan en mängdförteckning vara kopplad (MF). Dessa 

handlingar arbetar man parallellt med projekteringen eftersom att Tekniska 

beskrivningen beskriver arbetet som skall göras – och ritningar visar vad som skall 

göras, så TB och ritningarna följer varandra. Teknisk beskrivning innehåller bland 

annat koder, för att entreprenören skall veta vilka ingående arbeten som skall göras. 

Allt går ju inte att skriva på ritningen, exempelvis rivning av asfalt måste beskrivas hur 

det skall gå till (såga raka kanter exempelvis). Det skall finnas beskrivet så att man 

undviker missförstånd och bristande kommunikation. Entreprenören skall veta exakt 

vad som skall göras. AMA har upprättat regler på hur endel saker skall göras(hur man 

gräver ut släntlutningar exempelvis), och AMA är något som WSP följer också. WSP 

hänvisar också till AMA i den Tekniska beskrivningen.  

 Ritningsförteckning och ritningar skall tas fram. Normalt när det gäller ritningar 

måste man upprätta en situationsplan (översiktsplan) för att entreprenören skall 

kunna orientera sig och se vart objektet ligger. Sedan upprättas flera 

situationsplaner, exempelvis befintliga förhållanden (hur det ser ut i dagsläget). En 

situationsplan över befintliga förhållanden är en jätteviktig handling. När något skall 

rivas så bör man tänka på att det faktiskt är pengar kopplat till rivningsarbetet. Har 

man inte kunnat kalkylera vad som skall rivas så kommer det alltid tillkomma ÄTA. 

Sedan finns olika antal planritningar exempelvis översiktsplan eller växt- och 

utredningsplan (en plan som visar hur växter och utrustning ser ut). Anledningen till 

att man delar upp ritningar på detta vis är för att man inte vill redovisa för mycket på 

en och samma ritning. En VA-plan skall också oftast upprättas, då det nästan alltid 

finns dagvatten med i projektet. Detaljritningar skall också upprättas som visar på ex 

murar eller kantsten.  
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Alltså, översiktsplan, planritningar och detaljritningen är de ritningar som normalt 

alltid upprättas. Men i en del uppdrag upprättas även sektionsritningar, 

profilritningar, beroende på vad man vill visa.  

 En geoteknisk utredning skall finnas med som en bilaga som en egen handling eller 

att man jobbar in den i TB. Till den geotekniska utredningen finns det ritningar som 

visar hur marken ser ut och var man har borrat, med sektoner exempelvis. 

Finns det någon standardiserad mall som beskriver hur processen skall gå till? 

Ja, det ingår i WSPs kvalitetssystem att vi skall jobba efter ett styrdokument som heter ”Att 

arbeta i uppdrag”. Mallen gäller för hela WSP och uppdragsprocessen är också gemensam 

för hela företaget. Uppdragsprocessen beskriver projekteringen från start till slut.  

WSP följer också Bygghandlingar 90 (BH90), som fungerar som ett styrande dokument när 

det kommer till exempelvis hur man använder sig av linjestilar, lager och ritningsnummer. 

Hur tycker du att det fungerar att arbeta efter den mall ni har? 

Det fungerar bra men den följs inte till punkt och pricka utan man måste anpassa sig 

beroende på exempelvis hur mycket pengar man har att röra sig med. 

Vad är syftet med att arbete efter en mall så som ni gör? 

Syftet är att arbetet blir kvalitativt. Det finns också checklistor som man skall följa för att 

veta att man gjort alla moment i en projektering innan man levererar handlingarna.  

Har ni någon rutin på att mallen gås igenom med nyanställda? 

Ja, antingen det eller att den som man jobbar med berättar vad som gäller och vart material 

finns. 

Finns det ett behov/önskemål om att effektivisera processen? 

WSP strävar hela tiden efter att effektivisera, detta är något som alla bör sträva efter genom 

att använda sin tid rätt. WSP strävar efter att göra vinst för att delvis få tid över till 

exempelvis utbildningar och studiebesök. Det finns hela tiden en strävan om att bli 

effektivare – man får en bättre arbetssituation om man kan vara effektiv. 

Hur kan man arbeta för att effektivisera processen?  

Ett exempel på effektivisering kan vara att man skickar en plot-fil till kopieringsfirma och ber 

dem kopiera upp och leverera till oss i en pärm, istället för att som projektör stå i timmar 

och kopiera, då kan man hellre använda sin tid till att sitta och arbeta i uppdrag. Detta kan 

man tjäna pengar på snarare än att man förlorar på det. 

I framtiden kanske man kan leverera en modell istället för att leverera pappersritningar? 

WSP skall vara i framkant och försöker jobba mycket med BIM (Building Information 

Modeling). 
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När det gäller fastpris, är det bäst om vi kan jobba upp mindre tid än vad vi har lämnat till 

kunden för då får vi ju större vinst. Det är vår handlingsfrihet att vi skapar en marginal. Har vi 

ingen vinst så blir det kämpigt. 

Att kunna hantera flera projekt parallellt med varandra är en förutsättning för effektivt 

arbete, att hantera flera projekt samtidigt leder till god ekonomi. Det bästa är att kunna 

växla mellan olika projekt.  

Ser du något återkommande problem i projekteringsprocessen? 

Det som vi slarvar med är interngranskning (egenkontroll och checklistor), man gör ofta 

dessa bitar men slarvar med att dokumentera det. Så när det blir en revision har vi oftast 

inte dokument för det. Vi är duktiga på att göra egenkontroller, vi släpper inte iväg något 

som är fel. Men vi måste bli duktigare på att göra det formellt.  

Något vi också måste göra i alla uppdrag är att vi alltid skall skicka en uppdragsbekräftelse, 

det är ett mycket viktigt dokument som beskriver vad man kommit överens om angående 

vad som skall göras, om det är ett rörligt (timme mot timme) eller ett fast arvode. Ibland 

sätts en fast budget. Utskick av en uppdragsbekräftelse är något som oftast görs men det 

slarvas ibland med det när det gäller uppdrag för en ramavtalskund som till exempel Lulebo. 

Övrigt 

Projektören skall göra en egenkontroll på arbetet och sedan går någon annan in och 

interngranskar egenkontrollen. Checklistor skall användas i varje projekt som ett underlag 

för egenkontroll. En kontrollplan beskriver vad man bör ha kontrollerat och fungerar som en 

checklista för egen del som ett underlag för projektering.  

En uppdragsbekräftelse görs endast när vi inte fått ett kontrakt av kunden. När en 

uppdragsbekräftelse har gjorts skickas den ut till kunden, och om de inte har svarat efter 8 

dagar så är det den som gäller (om de inte återkommer och har några synpunkter). 

Uppdragsbekräftelsen fungerar som ett kontrakt.  
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Checklista
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Egenkontroll 
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Granskning

 


