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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Ett byggprojekt är inte det andra likt, trots detta finns det ett antal delprocesser som ett
byggprojekt inte klarar sig utan. I vilken ordning dessa infaller och hur pass långt i tid
dessa sträcker sig kan däremot skilja sig åt beroende av projektets förutsättningar.
Vanligt är att ett byggprojekt inleds av en projektering där system- och sedermera
bygghandlingar tas fram innan produktionen påbörjas. Men i takt med de allt kortare
projekttiderna ställs allt högre krav på att effektivisera delprocesserna. Det har därför
blivit allt vanligare att projekteringen sker successivt under pågående produktion.
Examensarbetet bygger i huvudsak på den intervjustudie som utförts. För att skapa en
transparens i svarsdatan har entreprenörer och projektörer inom olika yrkesroller
intervjuats.
Syftet med examensarbetet är att studera hur informationsflöde ser ut mellan
projektering och produktion i ett industriprojekt där den successiva projekteringen
tillämpas. För att bilda en uppfattning av hur informationsflödet kan se ut studeras vilka
verktyg och arbetsmetoder som används vid hantering av information i ett projekt med
successiv projektering, från entreprenörer och projektörers perspektiv.
Det visar sig råda förhållandevis små skillnader i hur informationen hanteras mellan ett
projekt som projekterats successivt kontra ett som på förhand projekterats. De verktyg
som används för att sprida (nedströms) och rapportera (uppströms) information är
detsamma oavsett projekteringsform. Vad ett projekt som projekterats successivt
däremot gynnas av är de val av arbetsmetoder som används i projektet. Dessa
arbetsmetoder kan i sin tur underlätta hanteringen av projektinformationen och det
informationsflöde som skapas upp- och nedströms.
De slutsatser som kan dras av detta examensarbete är att ett projekt med successiv
projektering och dess informationsflöde gynnas av att projektet sker i samverkan. Där
det baserat på att kommunikationsvägarna i ett tidigt skede tydligt har bestämts både
underlättar och minskar informationsflödet jämfört med om projektet inte utförts i
samverkan. Den tidsmässiga vinningen som anses kunna göras när man projekterar
successivt riskeras till viss del att ätas upp om projektet inte utförs i samverkan. Utöver
detta ses en vinning i att kunna effektivisera dagens hantering av den information
projektörer sprider, oavsett projekteringsform. Men med tanke på att arbetsmoment
som projektering och produktion sker speciellt nära varandra när det projekteras
successivt, kan en effektivisering i detta läge öka utrymmet av misstag utan att behöva
påverka projektets tidplan.
Nyckelord: Informationsflöde,
arbetsmetoder, verktyg

successiv

projektering,

uppströms,

nedströms,
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ABSTRACT

ABSTRACT
A construction project is not the other project alike. Despite this, there are a few subprocesses that a construction project cannot do without. However, the order in which
these occur and how far in time these sub-processes extend may differ depending on
the project's conditions. What is common is that a construction project is initiated by its
project design where project planning documents and later on construction
documents are produced before the production begins. But as the construction
projects shortens in time, higher demands are placed on streamlining the sub-processes.
It has therefore become increasingly common for the project planning to take place
gradually along the production.
This master thesis is mainly based upon those interviews that were conducted during this
study. The interviews were held with different peoples of either contractors or
constructors.
The main aim with this master thesis were to study the flow of information between those
who plans the project and those who executes it, within a project were the project is
been planned and designed gradually along the production. In order to form an
understanding of how the flow of information work, the tools and methods used to
manage information are studied in a project were the project is being planned
gradually, seen from both contractors and project designers perspective.
It turns out that there are relatively small differences in how the information is handled
between a project that is planned gradually versus one that has been planned in
advance. The tools used to spread (downstream) and report (upstream) information
are the same regardless type of contract. However, what a project that is planned
gradually benefits from is the choice of working methods used in the project. These
working methods can facilitate the handling of the project information and the
information flow created up- and downstream.
The conclusions that can be drawn from this thesis are that a project with gradual
planning combined with its information flow benefits from a project that is being carried
out in cooperation. Which is based on the fact that the communication routes have
been clearly identified at an early stage. It will both facilitating and reducing the flow
of information compared to if the project would not had been carried out in
cooperation. The time gains that are considered to be possible when the project is
gradually planned ceases to exist if the project is not carried out in cooperation.
In addition, a gain can be seen in being able to streamline the current management of
how the information is being both managed and spread from the project planners.
Regardless if the project has been planned prior to the production or not. However,
given that work tasks such as planning/design and production are particularly close
together when planning a project gradually. An efficiency in improving the project
planners work while distributing the building document can increase the space for
mistakes without impacting on the detailed time schedule.
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BEGREPPSFÖRKLARING

BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Successiv projektering/underhandsprojektering/löpande projektering – Den del av
Projekteringen som sker under pågående produktion.
Aktörer – De parter som är inblandade i ett byggprojekt. Exempelvis olika entreprenörer,
projektörer och beställare.
Discipliner – Olika yrkesgrupper, exempelvis byggkonstruktörer, arkitekter och
byggentreprenörer
Byggbransch – Används som ett samlat begrepp över de aktörer som verkar inom byggoch anläggningssektorn.
Flöde – Mått på en kvantitet i rörelse
Informationsflöde – Data i rörelse
Uppströms – Flödet av information i uppåtgående led, exempelvis från entreprenör till
projektör.
Nedströms – Flödet av information i nedåtgående led, exempelvis från projektörer till
entreprenör.
Huvudentreprenör – Den entreprenör som har det huvudsakliga ansvaret, står för
samordningen av utförandet och är vanligen byggentreprenör.
Backlogga - När man inför ett moment läser/tittar igenom tidigare material för att
uppdatera sig.
Verktyg – Som används vid hantering av information uppströms/nedströms. Exempelvis
en dator.
Plattform – Olika typer av verktyg, exemeplvis; dator, mobiltelefon eller surfplatta.
Databas – En tjänst vars huvudsakliga syfte är att lagra information.
Portal – Internetbaserat system som tillåter flera parter att logga in för att kunna
presentera och samla data. Utöver detta tillkommer beroende på portal olika funktioner
som tillåter användaren att utföra stödprocesser.

iv

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD .................................................................................................................................................... i
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................ ii
ABSTRACT ............................................................................................................................................... iii
BEGREPPSFÖRKLARINGAR ..................................................................................................................... iv
1. INTRODUKTION .................................................................................................................................... 7
1.1 Bakgrund....................................................................................................................................... 7
1.2 Problemformulering ..................................................................................................................... 8
1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 8
1.4 Frågeställningar ........................................................................................................................... 8
1.5 Avgränsning ................................................................................................................................. 8
2. METOD ................................................................................................................................................. 9
2.1 Datainsamling ............................................................................................................................ 10
2.1.1 Litteraturstudien .................................................................................................................. 10
2.1.2 Intervjuer .............................................................................................................................. 10
2.2 Analysmetod .............................................................................................................................. 11
2.2.1 Studiens analysmetod ....................................................................................................... 11
2.3 Metodproblem ........................................................................................................................... 12
2.3.1 Studiens reliabilitet och validitet ....................................................................................... 12
2.3.2 Tillgång av material ............................................................................................................ 12
3. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................................. 13
3.1 Byggprocessen .......................................................................................................................... 13
3.1.1 Delprocesser ....................................................................................................................... 13
3.2 Upphandling............................................................................................................................... 17
3.3 Entreprenadform ....................................................................................................................... 17
3.3.1 Utförandeentreprenad ...................................................................................................... 17
3.3.2 Totalentreprenad ............................................................................................................... 18
3.3.3 Funktionsentreprenad ........................................................................................................ 19
3.3.4 Samverkan/partnering ...................................................................................................... 19
3.4 Ersättningsform ........................................................................................................................... 20
3.4.1 Fast pris ................................................................................................................................ 20
3.4.2 Löpande räkning ................................................................................................................ 20
3.4.3 Mängdkontrakt ................................................................................................................... 21
3.4.4 Ändring- och tilläggsarbete (ÄTA-arbeten) samt Incitament ...................................... 21
3.6 Information och kommunikation, eller Vice versa? .............................................................. 22
3.6.1 Begreppen och dess kopplingar...................................................................................... 22
3.6.2 Nuvärdesläge - Vikten av en god kommunikation........................................................ 23
3.6.3 Building Information Modeling (BIM)................................................................................ 24
3.6.4 Informationsflödet .............................................................................................................. 26

5

Successiv projektering- en kartläggning av informationsflödet
4. EMPIRISKT RESULTAT .......................................................................................................................... 30
4.1 Respondenter............................................................................................................................. 30
4.2 Sammanfattning entreprenörer............................................................................................... 31
4.2.1 Entreprenör – Informationsrutiner ..................................................................................... 31
4.2.2 Entreprenör – Arbetsmetoder och verktygs roller vid informationsspridning .............. 31
4.2.4 Entreprenör – Inhämtning av information/uppdatering av relationshandling ........... 32
4.3 Sammanfattning projektörer .................................................................................................... 33
4.3.1 Successiv projektering för olika entreprenadformer ...................................................... 33
4.3.2 Successiv projektering kontra traditionell projektering .................................................. 33
4.3.3 Platsbesök vid successiv projektering .............................................................................. 34
4.3.4 Metoder för återrapportering av problem ..................................................................... 34
4.3.5 Förbättringspotential vid revidering av handling ........................................................... 34
4.3.6 BIMs tillämpning hos de olika aktörerna .......................................................................... 35
4.3.7 Mognad ............................................................................................................................... 36
5. RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................................................... 37
5.1 Arbetsmetod .............................................................................................................................. 37
5.1.1 Entreprenadformens betydelse vid successiv projektering .......................................... 37
5.2 Informationsflöde ....................................................................................................................... 38
5.2.1 Uppströms och Nedströms ................................................................................................ 38
5.2.2 Informationsrutiner.............................................................................................................. 39
6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER ......................................................................................................... 42
Referenser ............................................................................................................................................. 46
Bilagor .................................................................................................................................................... 49

6

1. INTRODUKTION

1. INTRODUKTION
1.1 Bakgrund
Det finns egentligen inget som säger exakt hur ett projekt ska se ut mer än att aktörerna
måste hålla sig till de lagar och regler som finns uppsatta. Därför kan byggprocessens
ingående delmoment se lite olika ut beroende på vilket projekt man studerar samt vem
man frågar. Hansson, Olander, Landin, Aulin och Persson (2015) visar på hur processen
för ett traditionellt byggprojekt kan se ut, se Figur 1 nedan för processerna.

Figur 1. Illustrerar byggprocessen för ett traditionellt byggprojekt

Från det att en byggherre fått nödvändiga godkännanden till dess att man måste
påbörja produktionen kan tiden vara i princip obefintlig. Anledningen till att byggherren
behöver påbörja produktionen med så pass kort varsel kan bero av ekonomiska och
tidsmässiga skäl (Lindkvist, 2010). Detta innebär att projektets planering så som
projektering måste inarbetas under pågående produktion, så kallad successiv
projektering. Till skillnad från Figur 1 är byggprocessen inte längre linjär på det sätt att
när en delprocess avslutas tar nästa vid. Vid successiv projektering läggs flera
delprocesser parallellt, om än något förskjutna för att komprimera hela byggprocessen
(Se mer under 3.1.1 Delprocesser).

Figur 2. Illustrerar byggprocessen vid successiv projektering.
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1.2 Problemformulering
L. Lundberg (Personlig kommunikation, 20 Dec. 2018) nämner att projekt där man
eftersträvar så korta projekttider som möjligt ökar vid industriprojekt och är en av de
vanligaste metoderna som används i denna typ av projekt. Idag är dokumentationen
kring hur informationsflödet kan skilja sig mellan ett projekt där man på förhand
projekterat kontra ett projekt där man projekterar successivt ytterst begränsad. Lindqvist
(2010) berör området benämnt underhandsprojektering i sin publicering men förutom
detta verkar det inte finnas någon publicering som lyfter fram begreppet successiv
projektering eller hur informationsflödet fungerar vid den typen av projekt.
Vid de typer av projekt Peab Industribyggnader i Norr vanligtvis är involverade i är det
enligt dem själv både tidsmässigt och ekonomiskt omöjligt att hinna projektera hela
projektet innan byggproduktionen startar. Detta innebär således att projekteringen
tvingas ske successivt parallellt med produktionen. Enligt företaget är och kommer
successiv projektering vara den enda lösningen för denna typ av projekt.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att studera hur informationsflöde ser ut mellan
projektering och produktion i ett industriprojekt där den successiva projekteringen
tillämpas.

1.4 Frågeställningar
•

Hur ser informationsflödet vid hantering av handlingar ut i ett projekt där det
projekteras successivt?

•

Vad anses vara utmaningarna med hur informationsflödet vid hantering av
handlingar fungerar? Vad saknar entreprenörer respektive projektörer med hur
informationen hanteras uppströms och nedströms?

•

Vilka verktyg och arbetsmetoder lämpar sig särskilt bra för att hantera
informationsflödet i ett projekt där det projekteras successivt?

1.5 Avgränsning
Studien ser till informationsflödet vid hantering av handlingar, uppströms och nedströms
mellan den så kallade huvudentreprenören och projektets projektörer.
Huvudentreprenören utgörs av tjänstemän och projektörerna av konstruktörer. Vidare
studeras de arbetsmetoder och verktyg som används för att hantera informationen
uppströms och nedströms.
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2. METOD
Som underlag till att kunna besvara rapportens forskningsfråga har det utförts en
litteraturstudie och ett antal intervjuer. Saunders et al. (2009) nämner dessa som termer
av primär och sekundär data och hur dessa oftast måste kombineras för att kunna
besvara forskningsfråga. Nedan tydliggörs dessa termer:
Sekundär data är information som redan finns men som inhämtat i syfte till annat än det
som skall besvaras till denna rapport (Saunders et al., 2009). Sekundärdatan kan helt
eller delvis besvara forskningsfrågan och kan bestå av både kvantitativ och kvalitativ
data (ibid). Saunders et al. (2009) delar in sekundär datan i dokumentär sekundär data,
enkätbaserad sekundär data och sekundär data med multipla källor. Saunders et al.
(2009) undergrupper områdena, skillnaderna mellan dessa presenteras nedan:
-

Dokumentär sekundär data: Används ofta vid forskningsprojekt och består av
både skrivet och muntligt material så som; journaler, rapporter och
mötesanteckningar samt röst- och videoinspelningar av olika slag.
Enkätbaserad sekundär data: Utgörs av tidigare genomförda datainsamlingarna
med stöd av enkäter och frågeformulär.
Sekundär data med multipla källor: En blandning av dokumentär och
enkätbaserad sekundär data.

En fördel med den sekundära datan är de resurser och den tid som sparas gentemot
den primära datan (Saunders et al. (2009).
Den primära datan utgörs av att insamla ny data (Saunders et al. (2009). Där denna typ
av data oftast blir aktuellt i de fall då den sekundära datan är begränsad (ibid). I det
primära datainsamlandet innefattas observationer, enkätundersökningar och intervjuer
(ibid).
Enligt Saunders et al. (2009) innefattas observationen av; systematisk observation,
inspelning, beskrivning, analys och tolkande av människors beteenden. Vidare nämner
författaren två typer av observation, deltagande- och strukturell observation.
Deltagande observation är kvalitativ medan strukturell observation är kvantitativ.
Saunders et al. (2009) delar in intervjuerna enligt följande:
- Strukturerade intervjuer (Standardiserade)
- Semi-strukturerade intervjuer (Icke-standardiserad)
- Ostrukturerade eller fördjupade (Icke-standardiserad)
Strukturerade intervjuer erhåller kvantitativ data medans semi-strukturerad och
ostrukturerade intervjuer erhåller kvalitativ data.
De strukturerade intervjuerna består av en identisk uppsättning frågor som skall
presenteras på ett likvärdigt sätt till alla de som deltar. Vid semi-strukturerade intervjuer
utgår intervjun från ett tema med ett antal frågor. Intervjun har då en utgångspunkt
men kan variera beroende av var konversationen leder, till följd av detta kan det
dessutom uppstå följdfrågor. Vid sidan av de anteckningar som tas är det vid denna
typ av intervju vanligt med ljud eller videoinspelning. Den sista kategorin ostrukturerad
eller fördjupade intervjuer är informell och används oftast när intervjun vill gå in på
djupet inom ett visst område. Det finns inga förbestämda frågor, det bör däremot finnas
en uttänkt ide om vad som skall täckas in. (Saunders et al., 2009)
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2.1 Datainsamling
Datainsamlingen bestod av en litteraturstudie som fick utgöra den sekundära
insamlingen samt intervjuer som fick utgöra den primära insamlingen. Den information
som inhämtats från litteraturstudien återfinns under rubrik ”3. TEORETISK REFERENSRAM”.
En sammanfattning av intervjuerna återfinns under rubriken ”4. EMPIRISKT RESULTAT”
medans de fullständiga intervjuerna återfinns i Bilagor.
2.1.1 Litteraturstudien
Den sekundära datainsamlingen i denna rapport inhämtades genom en litteraturstudie
i examensarbetets initiala skede. Litteraturstudien såg till svenska som utländska källor.
Källor som används som underlag är; examensarbeten inom liknande områden,
rapporter och litteratur. Litteraturstudien utgör det teoretiska underlaget till rapporten
och baseras på den problemformulering som tillsammans med frågeställningarna utgör
rapportens forskningssyfte. Studien ser till byggprocessen och den organisatoriska
strukturen, vilket senare fungerat som ett stöd vid intervjuerna.
För att få en förståelse över byggprocessen och den organisatoriska strukturen har dessa
delar på ett allmänomfattande sätt beskrivits. I takt med att arbetet fortskridit har det
teoretiska referensmaterialet förändrats. Vissa områden som känns mer respektive
mindre intressanta.
Det teoretiska underlag är främst ett stöd till de intervjuer som sedermera utförts med
branschinsatta personer.
Med examensarbetets forskningssyfte i åtanke användes det teoretiska underlaget som
stöd för att jämföra och analyseras intervjuerna utifrån problemformuleringarna och
forskningssyftet.
2.1.2 Intervjuer
Den primära datainsamlingen påbörjades med hjälp av handledaren på Peab som
genomförde ett respondenturval. Vid urvalet efterfrågades branschinsatt personal av
olika roller, allt för att möjliggöra en ökad bredd i svarsdatan. För att sedermera kunna
ta vara på den tid som gavs varje intervjutillfälle var det snarare kvalitativ och inte
kvantitativ data som efterfrågades. Av den anledningen användes semi-strukturerade
intervjuer.
Intervjuerna riktade sig främst mot entreprenören då examensarbetet lade fokus kring
denna aktör men ett antal projektörer har även intervjuats. Med avgränsning mot
examensarbetets forskningssyfte och dess frågeställningar utarbetades ett
frågeformulär tillsammans med handledaren på LTU, detta frågeformulär kom att bli
intervjuernas utgångspunkt.
I samband med att respondenterna kontaktades för att boka in ett lämpligt
intervjutillfälle skickades även frågeformuläret ut. Detta för att förbereda dem inför
intervjun. Vid varje intervju togs två ljuduppspelningar, en på datorn och en på
mobiltelefonen, för att inte riskerna bortfall av data vid teknisk problematik.
Efter utförda intervjuer påbörjades transkriberingen som återfinns under Bilagor.
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2.2 Analysmetod
Saunders et al. (2009) särskiljer åter på kvalitativ och kvantitativ data, där
analysmetoderna anses variera mellan dessa två datatyper. Då studien eftersträvade
en insamling av kvalitativ data är det inom ramen av detta område metoderna valts
att avgränsas. Enligt Saunders et al. (2009) är det främst fyra metoder som lämpar sig till
att analyserna den kvalitativa datan. Dessa fyra metoder presenteras nedan:
-

-

-

Inom fallet (eng. within-case): analysen ser till de upptäckter som gjorts i en
fallstudie. Dessa upptäckter jämförs sedan med det teoretiska referensmaterialet.
(Miles & Huberman, 1994)
Mellan olika fall: Analysen jämför upptäckterna mellan fallstudierna. Visar det sig
att upptäckterna mellan minst två av fallstudierna överensstämmer förhöjs styrkan
i resultatet. Skulle upptäckterna inte överensstämma kan detta vara en indikation
på att fortsätta undersöka de möjliga orsakerna för detta.
Mönstermatchning: Metoden innebär att förutspå ett mönster av möjliga resultat
med belägg i ett teoretiskt förslag. Om det återfinns en förklaring till resultat i
studien förkastas de andra som inte har någon förankring i studien. Återfinns inget
belägg förkastas hela teorin. (Saunders et al., 2009)
Förklaringsuppbyggnad: En progressiv metod som används för att hitta en
förklaring medans man inhämtar data och analyserar den. Syftet är att bygga upp
en förklaring kring en fallstudie, vilket främst kan fungera som ett stöd för framtida
studier istället för att färdigställa studien. (Yin, 2003)

2.2.1 Studiens analysmetod
Syftet med studien är att se hur informationsflödet ser ut uppströms och nedströms i ett
projekt med successiv projektering. Vilka verktyg och arbetsmetoder som används som
stöd vid hantering av informationen. Vilket innebär att den metod som därmed
användes var inom fallet analys.
För att förenkla analysarbetet sammanställdes det empiriska resultatet. I nästa skede
jämfördes fallstudiens upptäckter mot det teoretiska referensmaterialet. Analysen följde
forskningssyftets områden; Informationsflödet uppströms och nedströms och hur
hanteringen av information fungerar i ett projekt med successiv projektering. Samt vilka
verktyg och arbetsmetoder som används för att möjliggöra informationsspridningen.
Det är framförallt två avsnitt som haft en central del i det teoretiska referensmaterialet.
”Entreprenadformer” som visat sig spela en stor roll i de arbetsmetoder som används i
och kring ett projekt med successiv projektering. Det andra avsnittet är ”Information och
kommunikation...” som i allra högsta grad haft en inverkan på den jämförelse som
utfördes mellan det teoretiska respektive praktiska vid hantering av information i olika
former i ett projekt. Utöver dessa avsnitt har det för den oinvigda i enkla drag förklarats
hur byggprocessen kan se ut. Det är även under delprocesserna som en av de mer
centrala begreppen successiv projektering behandlas. Utöver dessa områden förklaras
det vad BIM är och hur det kan påverka hanteringen av information idag.
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2.3 Metodproblem
Förutom att det anses vara viktigt att hålla en god struktur i forskningsarbetet påpekar
Saunders et al. (2009) vikten av forskningsresultatets tillförlitlighet. Tillförlitligheten baseras
på resultatets reliabilitet och validitet. Där reliabiliteten mäts i om liknande resultat skulle
kunna uppnås vid andra tillfällen, om resultaten skulle blir detsamma om andra utförde
uppgiften och hur rådatan sedan tolkats. Validitet beskriver i vilken utsträckning datan
är vad det tycks vara, huruvida det som tänkts mätas faktiskt mäts och till vilken grad
man kan tillämpa och generalisera resultatet. (ibid)
2.3.1 Studiens reliabilitet och validitet
Då studiens fokus låg kring entreprenadföretaget Peab och de tillfrågade
respondenterna av största majoritet kommer från organisationen ökar detta risken av
en objektivitet i den svarsdata som insamlats. Respondenter har däremot olika
bakgrunder där de jobbat i olika projekt med olika förutsättningar. Det svar som erhållits
ger därför nödvändigtvis inte en presentabel bild över branschen.
För att skapa en transparens och kompensera mot den möjliga objektiviteten
intervjuades både entreprenörer och projektörer, där dessa var av olika yrkesroller. Av
de intervjuade är det 30 procent av de tillfrågade som är projektörer och 70 procent
som är entreprenörer.
Vidare har det tagits ljudinspelningar vid varje intervju för att säkerställa att ingen
information från respondenterna går om intet vid vidare behandling.
2.3.2 Tillgång av material
Vid litteraturstudien visade det sig vara svårt att hitta information kring området
successiv projektering och begreppets synonymer. Likaså när det kom till
informationsflödet, begreppet hade däremot uppmärksammats i en rad studier. Men
någon utförligare beskrivning eller jämförelse av ”informationsflöde” eller denna studies
begrepp som uppströms och nedströms förekom. Området som helhet och det vida
vedertagna begreppet kommunikation förekommer däremot frekvent vilket gjorde att
man fick söka sig via detta begrepp för att komma in på områden kopplat till
informationshantering inom bygg.
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För att uppnå studiens fokusområde finns det ett antal områden och begrepp som är
av särskilt intresse. Följande kapitel inleds genom att inviga läsaren i byggprocessen och
dess olika delprocessen. Det är under delprocesserna som läsaren ges en möjlighet till
att bekanta sig med en av studiens mest centrala begrepp ”successiv projektering”.
Därefter tar en av studiens mer centrala delar över, där de olika arbetsmetoder och
entreprenadformerna som används vid ett byggprojekt redogörs. Vidare
uppmärksammas läsaren på de olika ersättningsformerna med anledning av dess
påverka vid val av entreprenad- och arbetsform. Det avslutande och mest centrala
avsnittet för kapitlet behandlar begrepp som information och kommunikation. Avsnittet
reder ut begreppen och ger en anvisning av var branschen befinner sig idag, hur
informationsflödet kan se ut, vad som påverkar flödet och kommande standardiseringar
som ska kunna underlätta hur aktörerna behandlar informationen.

3.1 Byggprocessen
Hansson et al. (2015) beskriver byggprocessen som den process under vilken byggnader
eller anläggningar skapas och förvaltas. En traditionell byggprocess och dess ingående
delar kan variera beroende av vem man frågar och till vilket projekt man ser på.
Nordstrand (2008) förklarar byggprocessen på ett lättförståeligt och övergripligt sätt, där
han delar in byggprocessen i fyra olika delmoment: Byggherren som beslutar om
projektet,
produktbestämningen,
Produktframställningen
och
slutligen
produktanvändningen.
3.1.1 Delprocesser
För att beskriva de olika delmomenten som Nordstrand nämnt, låts dessa delmoment
istället utgöra olika skeden. Enligt Ottossons (2015) består byggprocessen mer ingående
av följande projektskeden:
Idéskedet/projektets initiering
Förstudie/förslagsskede/programskede/projektets planering
Projekteringsskedet
Produktionsskede, installationsskede
Överlämnande/Garantiskede
Idéskedet
Hela byggprocessen börjar med att någon eller några har ett mål om att bygga
någonting. Projektet initieras genom att en uppdragsbeskrivning upprättas, i denna
beskrivning ingår det att fastställa den organisation/grupp som tillsammans med
projektledaren skall ta fram en uppdragsspecifikation (Ottosson, 2015). Hansson et al.
(2015) sammanfattar detta skede som det skede där behovet formuleras, det sätts en
preliminär och relativt övergripande budget samt tidplan. Beroende på vad det
framtagna underlaget säger formuleras sedan ett program (ibid).
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Programskedet
Det är i detta skedet produktbestämningen görs (Nordstrand, 2008). Det är många
personer som vill säga sitt innan man kommer fram till beslut (ibid). Processen kan därför
upplevas hackig, stegvist framåtskridande och emellanåt avstannande (ibid). I
programskedet tas nödvändiga riktlinjer fram, riktlinjer som skall användas som
beställningsunderlag för projekteringen (Hansson et al., 2015). Ett fördjupningsarbete på
de delar (projekttid, budget och funktionskrav) som tagits fram i idéskedet påbörjas
därför i detta skede (ibid). Enligt Hansson et al. (2015) är några vanligt förekommande
delar i programarbetet följande:
• Strategiskt program
- Verksamhetsbeskrivning
- översiktligt lokalprogram
• Taktiskt utrymmesprogram
- byggnads- och platsrelaterad kravformulering
- tidsmässig och ekonomisk planering
• Operativt byggnadsprogram
- Lokal. Och byggnadsprogram
Ottosson (2015) menar även att det utöver dessa delar är under programskedet som
entreprenadformen, samarbetsformen och i vissa fall även ersättningsformen bestäms.
Projekteringsskedet
Enligt Nordstrand (2008) innebär projektering att skapa ett byggnadsverk som uppfyller
byggherrens alla önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet och att redovisa
byggnaden eller anläggningen på ritningar och i beskrivningar. Det anses vara en
komplex del i byggprocessen och enligt Nordstrand (2018) är nybyggnationer där
utformningen kan göras på så många olika sätt särskilt svår. Vidare nämner författaren
att arkitektens roll därför blir speciellt viktig vid en nybyggnation. Arkitekten skall baserat
på den information framtagen i programskedet utforma något som faller inom
byggherrens ramar (ibid) och i enlighet med de program som tagits fram. När arkitekten
kommit överens med byggherren ska arbetet koordineras med övriga projektörer (ibid).
I detta läge krävs ett nära samarbete med alla discipliner så som arkitekt,
byggkonstruktör, VVS-konsult och elkonsult (ibid). Nordstrand (2008) nämner vidare att
detta samarbete ställer höga krav på det system som används för att hantera
informationen samt för att kunna lösa de problem som uppkommer.
Projekteringsskedet kan delas in i följande delprocesser:
• Gestaltning och systemhandlingar
• Huvudhandlingar
• Bygglovsprocess
• Bygghandlingar
• Förfrågningsunderlag
Projektledningen har förutom att se till att nödvändiga handlingar blir klara i tid även i
uppgift att kontrollera att kostnader och produktionstider ligger inom vad som planerats
(Ottosson, 2015).
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Successiv projektering eller Underhandsprojektering
Underhandsprojektering eller successiv projektering är två begrepp som blivit allt
vanligare i en tid då byggtiderna blivit allt kortare (Lindkvist, 2010). Det senare
begreppet successiv projektering är det som kommer användas i rapporten framöver.
Begreppen beskriver den projektering som sker under pågående produktion, ett
arbetssätt som blivit allt vanligare med anledning av att byggherren vill färdigställa
byggprojektet på så kort tid som möjligt för att kunna få avkastning på sin investering
(Lindkvist, 2010). Till skillnad från ett projekt där man på förhand projekterat löper
projekteringen i successiv projektering nästintill parallellt produktionen. I Figur 3 nedan
illustreras den komprimerade byggprocessen som blir till följd av en successiv
projektering. I illustrationen utgör projekteringen är en del av planeringen och
produktionen en del av genomförandet.

Figur 3. Illustrerar byggprocessen vid successiv projektering.

I den studie som Anders Lindkvist (2010) tagit fram visar det sig vara viktigt att man inför
ett projekt gjort en förstudie som visar på en helhet i projektet innan produktion och
vidare projektering påbörjas, och att det sätts upp tydliga och gemensamma mål
mellan projektörer och entreprenör. Risken av att inte bearbeta förstudien tillräckligt är
att projekteringen skjuts upp och hamnar nära produktionsstart, detta kan resultera i att
en tidsbrist uppstår hos projektörerna. Det identifieras två problem till varför många av
de viktiga delarna i förprojekteringen skjuts upp till underhandsprojekteringen, vad som
anses vara ett gemensamt problem är förprojekteringens underbemanning. (ibid)
De två problemen som studien identifierade var följande:
•

Systemhandlingarna inarbetas inte fullt ut - handlingarna blir snarare ett underlag
som kan användas för att beräkna vad ett projekt kan kosta vilket beställaren
därefter avgör om man skall gå vidare med projektet eller inte. Eftersom man
vanligtvis inte har upphandlat någon entreprenör i detta skede skjuts många av
systemhandlingens viktiga komponenter upp och behandlas först i
bygghandlingsskedet då man fått in entreprenören. (Lindkvist, 2010)

•

Tidsbrist – Projektörer och entreprenörer klarar inte av att leverera enligt den utsatta
projekteringstidplanen (Lindkvist, 2010).
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Studien påvisar alltså att förprojekteringen måste vara välutvecklad för en lyckad
projektering längre fram i projektet. Om inte måste det finnas ett utrymme mellan
förstudien och produktionen för att projektörerna respektive entreprenörerna skall hinna
förbereda sig. Exempelvis genom att projektörerna ges utrymme till att sätta upp
nödvändiga rutiner i sitt arbete likväl som att entreprenören skall hinna göra
nödvändiga inköp och etablera sig. Det optimala i detta läget är att projekteringen
överlappar produktionen. Det påtalas vidare att det inte är ovanligt att produktionen
mer eller mindre påbörjas innan man vet hur ”taket på byggnaden” skall se ut.
Produktionsskede/Installationsskede
I produktionsskedet påbörjas produktframtagandet. Produktionen initieras med en
planeringsfas, i planeringen ingår det att ta fram en projektplan. Som en del av
projektplanen utarbetas bland annat en tidplan, budget, maskin- och leveransplan.
Projektet och dess ingående moment bryts sedan ned för att detaljplaneras. Under
detaljplaneringen etableras arbetsplatsen, nödvändiga maskiner införskaffas,
arbetsledning med rätt kompetenser tillsätts projektet och nödvändig arbetskraft för att
kunna utföra produktionen rekryteras. Nästa steg i processen är produktionen av
byggnaden/anläggningen. (Hanson et al, 2015)
Överlämnande/Garantiskede
När produktion är färdig skall byggnaden besiktas och överlämnas, vanligtvis
tillbeställaren (Hansson et al., 2015). Enligt Ottosson (2015) överlämnas den färdiga
produkten oftast till en drift- och underhållsavdelning. Särskilj bra blir överlämnandet om
drift- och underhållspersonalen är involverade i syner, besiktningar och samordnad
provning av byggnaden/anläggningen (ibid). Det överlämnas även listor med de
produkter som monterats samt nödvändiga underhåll- och skötselinstruktioner till dessa.
Fel som uppstår eller inte noterats under slutbesiktningen ansvarar entreprenören i de
allra flesta fallen för, det är upp till denne att åtgärda problemen (Hansson et al., 2015).
Felen förmedlas till projektledaren som hanterar dessa enligt vad som avtalats i
kontraktet (Ottosson, 2015). Ottosson (2015) betonar dock att garantitiden på en
byggnads olika komponenter kan variera, likaså garantitiden för dolda fel.
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3.2 Upphandling
Nordstrand (2008) nämner att upphandlingen bygger på ett avtal mellan två parter.
Beroende av byggherrens egna kompetenser och resurser kan denna antingen bygga
i egen regi eller anlita entreprenörer (Ottosson, 2015). Enligt Ottosson (2015) hör det
däremot inte till vanligheten att byggherren själv låter upprätta en byggnad.
Innan produktionsförfarandet påbörjas ska exempelvis byggherren upphandla en eller
flera bygg- och installationsentreprenörer, antalet entreprenörer bestäms av
entreprenadformen.
Byggherren
och
entreprenörerna
ska
upphandla
projekteringstjänster av konsulter. Vidare måste entreprenören upphandla material och
beroende av vad entreprenören besitter för resurser och kompetenser även upphandla
underentreprenörer för att på så sätt kunna komplettera sin egna organisation.
(Nordstrand, 2008)
Upphandlingen sker antingen i den Privata eller offentliga-sektorn. Den privata sektorn
har inga speciella lagar med regler som upphandlingen måste förhålla sig till, däremot
måste aktörerna förhålla sig till avtalslagen när avtal sluts. Statliga och kommunala
myndigheter måste däremot följa en mer reglerad upphandling, Lagen om offentlig
upphandling (LOU). (Nordstrand, 2008)
Enligt Hansson et al. (2015) sker upphandlingen vid en funktions- (FE) och
totalentreprenad (TE) i ett eller två steg. Om upphandlingen sker i två steg kan
beställaren i första skedet begära in förslag på tekniska lösningar. Baserat på de
lösningar som lämpar sig bäst prissätts och utvärderas sedan dessa i ett andra steg.
Hansson et al. (2015) påpekar däremot att det är viktigt att inte utse en vinnare redan i
första skedet, detta då det upprätthåller en konkurrens inför prissättningen. Sker
upphandlingen istället i ett steg utförs bedömningen av den tekniska lösningen
tillsammans med priset. Hansson et al. (2015) betonar här på att det nödvändigtvis inte
är den billigaste lösningen som är det bästa alternativet. (Hansson et al., 2015)

3.3 Entreprenadform
Nordstrand (2008) menar att byggherren vanligtvis tar stöd av en projektledare vid
projektets start, där valet av projektledare kommer påverka hur projektet genomförs.
Något som beställaren och projektledaren tidigt kommer ställas mot är val av
entreprenadform och ersättningsform (Révai, 2012).
Några av de vanligaste organisationsformerna för genomförandet av ett byggprojekt
är Funktionsentreprenad (FE), Totalentreprenad (TE), Utförandeentreprenad och Delad
entreprenad (DE) (Ottosson, 2015). Däremot menar Nordstrand (2008) att delad
entreprenad faller under utförandeentreprenad till skillnad från Ottosson (2015) som valt
att separera på dessa.
3.3.1 Utförandeentreprenad
Utförandeentreprenad finns i lite olika former och vad som kategoriseras under denna
entreprenadform brukar till viss del variera beroende på vem man frågar. Enligt
Nordstrand (2008) faller Generalentreprenad (GE), Samordnad generalentreprenad
(Sam GE) och Delad entreprenad under denna kategori. I en utförandeentreprenad
står beställaren tillsammans med konsulter för projekteringen och tar fram det
förfrågningsunderlag som krävs för att upphandla en/flera entreprenörer (Ottosson,
2015).
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Generalentreprenad
Vid formen generalentreprenad sammanställs ett förfrågningsunderlag som går ut till
entreprenörerna i anbudsprocessen, detta omfattar hela genomförandet av
byggnaden eller anläggningen (Nordstrand, 2008). Vilket innebär att den entreprenör
som upphandlas blir generalentreprenören (ibid). Vidare betyder det att beställaren
sluter ett avtal och GE:en står för samordningen av hela genomförandet (ibid).
Delad entreprenad
Vid en delad entreprenad anlitar beställaren flera olika entreprenörer som står för olika
delar i byggprocessen (Nordstrand (2008). Beställaren skall sedermera sköta
anbudsprocesserna och samordna de olika entreprenörerna. Hansson et al. (2015)
nämner att det är vanligt förekommande att beställaren låter upphandla en större
byggentreprenad som sidoentreprenör och mot en ersättning därigenom överlåta
samordningen till denna part.
Samordnad generalentreprenad
Om beställaren dels upphandlat en huvudentreprenör som står för samordningen och
dels ett antal sidoentreprenörer kallas detta för en samordnad generalentreprenad.
Anledningen till denna entreprenadform anses bero av att beställaren vill kunna styra
valet av vissa leverantörer/entreprenörer. Men även för att kunna spara tid om vissa
moment kräver en tidig involvering för att inte riskera att påverka projekttiden.
(Ottosson, 2015)
3.3.2 Totalentreprenad
Vid en totalentreprenad upphandlar byggherren en entreprenör som står för design
och produktion (Nordstrand, 2008). Detta betyder att totalentreprenören ansvarar för
projekteringen och anlitar arkitekter, konstruktörer samt nödvändiga konsulter till bland
annat VVS och el (Ottosson, 2015). Entreprenadformen anses inneha en rad fördelar,
där fördelarna väger över nackdelarna. En av de tydligaste fördelarna är att
entreprenadformen tidigt i ett projekt tar tillvara på de produktionstekniska kunskaper
som entreprenören besitter (Révai, 2012).
Nordstrand (2008) nämner att det kan vara svårt att bedöma entreprenörerna i en
kombination av pris, utseende och utformning. En fördel med anbudsprocessen kan
emellertid vara att byggherren får en variation i de lösningar som entreprenörerna
erbjuder, där någon kan erbjuda det ”lilla extra” som blir avgörande för val av
totalentreprenör (ibid). Men variationen i anbudsprocessen kan också innebära en stor
utmaning för beställaren då det krävs både tid och kunskap för att jämföra anbuden
mot varandra (Hansson, 2015). En annan fördel med totalentreprenaden kontra
exempelvis en utförandeentreprenad anser Hansson et al. (2015) vara att
totalentreprenören själv får välja den lösning som uppfyller de funktionskrav som
beställare specificerat, vilket därigenom kan möjliggöra mer innovativa lösningar,
samtidigt som det kan ses som en nackdel hos beställaren då entreprenören kan riskera
de tekniska lösningarna i form av att man väljer billiga alternativ. Från beställarens sida
anses denna entreprenadform generera en mindre risk då det endast sluts avtal med
en part och att denna då ansvarar för projektering och genomförande (ibid). Det ställs
däremot höga krav på väl genomarbetade funktionskrav för att undvika missförstånd
som kan leda till kvalitativa brister i projektet (ibid. Som ett tillägg till totalentreprenaden
kan beställaren själv upphandlat sidoentreprenörer, där beställaren själv skall installera
exempelvis inventarier och maskinell utrustning (Ottosson, 2015).

18

3. TEORETISK REFERENSRAM
3.3.3 Funktionsentreprenad
Enligt Hansson et al. (2015) är det de förändrade krav på byggnads och
anläggningskonstruktioner som lett fram till att denna entreprenadform har utvecklats.
Beställarens tillsammans med användarnas krav har lett fram till att de traditionella
entreprenadformerna inte alltid lämpat sig mot projekten (ibid). I en
funktionsentreprenad har entreprenören likt en totalentreprenad fullt ansvar över
projekteringen (ibid). Det innebär att de ansvarar för utformning, genomförande och
dessutom ett utökat ansvar över drift och funktion efter färdigställande av projektet
(Ottosson, 2015). Entreprenören ges genom denna entreprenadform en större frihet då
de utefter funktionskrav kan ta fram de tekniska lösningar som krävs (ibid). Även om det
är upp till entreprenörer att ta fram de tekniska lösningarna belastas beställaren inte av
ett ökat risktagande (ibid). Vilket kan förklaras i det utökade entreprenadansvaret som
infaller efter byggnaden/anläggningens färdigställande(ibid).
3.3.4 Samverkan/partnering
Partnering är en arbetsform som blivit allt vanligare det senaste decenniet (Hane, u.d).
Nordstrand (2008) nämner att arbetsformen utvecklats med tiden. Partnering blev ett
svar på den bristande kommunikationen, outnyttjade resurserna och för att minska
optimeringen av partsintressena (Nordstrand, 2008; Ottosson, 2015). Advokaten John
Hane (u.d) beskriver arbetsformen som ”Partnering är vare sig någon upphandlingsform
eller entreprenadform utan kan sägas vara ett strukturerat sätt att samverka mot
gemensamma mål som fastställs tidigt i projektet”.
Hane (u.d) nämner att det vid för många osäkerhetsfaktorer i ett projekt kan vara svårt
för beställaren att upphandla entreprenörer till ett fast pris. Är projektet av ständig
förändring (utformning) kan det därför vara mer lämpligt att upphandla
entreprenörerna på löpande räkning (ibid). Hane (u.d) anser att de risker som vanligtvis
följer med att upphandla på löpande räkning kan balanseras av att arbeta med
partnering.
Ottosson (2015) nämner att denna arbetsform innebär att entreprenör upphandlas i
projektets tidiga skede. Genom detta ges entreprenören en möjlighet till att delta i
projekteringen, tillföra kunskaper och metoder kring produktionen (ibid).
Ersättningsmodellen skapar drivkraft åt att aktörerna tillsammans skapar en bra produkt,
samtidigt som det ställer extra höga krav på aktörernas närvaro och samarbetsförmåga
(Hane, u.d). En del i ersättningsformen är det incitamentalvtal som brukar införas, kan
det göras kostnadssänkningar och/eller tidsbesparingar i projektet kan det i sig innebära
en ekonomisk vinst för de parter som är inblandade i projektet (Nordstrand, 2008). Hane
(u.d) menar däremot på att det för ett fungerande samverkansprojekt krävs att alla
parter jobbar enligt de uppsatta samverkansreglerna och ersättningsmodellerna, från
beställare ner till underentreprenörer.
Hane (u.d) påpekar att en av nyckelfaktorerna till ett lyckat projekt är aktörernas lojalitet
gentemot varandra. Att de jobbar efter beställarens uppsatta mål tillsammans och
försäkras en ”lagom” vinst.
Ytterligare en fördel med arbetsformen är att man slipper tidskrävande tvister som både
kostar pengar, tar tid och skapar osämjan i projektet. Här har man en på förhand fast
och gemensam ekonomi där man enas om de pengar som finns för att undvika
kostsamma ÄTA-arbeten. (Hane, u.d)
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Partnering kräver ett stort engagemang hos beställare så som entreprenörer
lämpar sig inte för en beställare som vill ha så lite att göra med byggprojektet
möjligt. Vid säkra upphandlingar, det vill säga upphandlingar där det finns
utrymmen för fel är det inte heller säkert att beställaren behöver partnering
arbetsform för att minska sina risker med projektet. (Hane, u.d)

och
som
små
som

3.4 Ersättningsform
Ett projekt är sällan det andra likt, samma sak gäller de ersättningsformer som projektets
ingående delar prissätts enligt (Ottosson, 2015). De olika ersättningsformerna beskriver
hur entreprenören ska betalas och följer allmänna bestämmelser enligt AB 04 och ABT
06 (Nordstrand, 2008). Då man på förhand inte kan säga hur en entreprenör kommer
prestera finns det en osäkerhet i prissättningen, genom att välja ”rätt” ersättningsform
kan man enligt Ottosson (2015) riskfördela denna osäkerhet mellan kontraktets parter.
De vanligaste ersättningsformerna är fast pris, löpande räkning och mängdkontrakt.
Dessa går i sin tur att variera på lite olika sätt. I detta avsnitt presenteras de olika
ersättningsformerna och skillnaderna sinsemellan dem.
3.4.1 Fast pris
Med ersättningsformen fast pris innebär det att parterna redan i avtalsprocessen fastslår
den ersättning som omfattas av entreprenaden (Nordstrand, 2008).
Denna ersättningsform kan även regleras med indexering. Vilket innebär att den
kostnadsökning som kan bli till följd av projektets långa kontraktstid måste regleras
(Hansson et al., 2015).
I de fallen tillämpas Entreprenadindex E 84, där det varje månad redovisas förändringar
i byggkostnader (Nordstrand, 2008). Indexet regleras av Statistiska centralbyrån (SCB)
tillsammans med byggbranschens organisationer (ibid). Hansson et al. (2015) menar
däremot att denna indexreglering används i allt lägre utsträckning i takt med att
inflationen minskat.

3.4.2 Löpande räkning
Vid löpande räkning ersätts entreprenören baserat på dess prestationer (Ottosson,
2015). Ersättningsformen väljs enligt Nordstrand (2008) vanligen på grund av följande
orsaker:
• Bygghandlingarna inte är klara i tid.
• Det är svårt att specificera objektets som skall produceras.
• Entreprenör av speciell kompetens efterfrågas.
• Beställaren har tillförlitlighet till en entreprenör och förlitar sig därför på dess
effektivitet trots avsaknad av konkurrens.
För att entreprenören ska kunna ersättas måste denne kunna styrka sina kostnader
genom att redovisa de faktiska produktionskostnaderna (Nordstrand, 2008).
Utöver produktionskostnaderna ersätts entreprenören för de så kallade
självkostnaderna (Ottosson, 2015). Dessa kostnader utgörs av administration, räntor och
vinst (ibid).
Vid ersättningen kan på förhand överenskomna á-priser användas (Ottosson, 2015;
Nordstrand, 2008). Á-priserna ska vara kompletta, det vill säga bestå av arbetsinsatser,
material och varor och i många fall även de indirekta kostnaderna så som exempelvis
administrationskostnader och vinstpåslag (Nordstrand, 2008).
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3.4.3 Mängdkontrakt
Denna typ av ersättningsform används vanligen i mark- och anläggningsarbeten
(Ottosson, 2015). Mängdkontrakt innebär att det specificeras preliminära mängder i
mängdförteckning (Agnarsson & Larsson, 2015). Mängderna prissätts med á-priser, där
den slutliga prissättningen görs på utfört arbete det vill säga de faktiska mängderna
(Ottosson, 2015).
3.4.4 Ändring- och tilläggsarbete (ÄTA-arbeten) samt Incitament
Utöver de presenterade ersättningsformerna ovan är det svårt att inte nämna ÄTAarbeten (Ottosson, 2015). I dessa arbeten har beställaren rätt att ändra omfattningen
av entreprenaden genom att beställa ändrings- eller tilläggsarbeten från entreprenören
(Nordstrand, 2008). Beställaren har rätt att dra av avgående arbeten från
kontraktssumman och entreprenören har rätt att kräva ersättning frö tillkommande
arbeten (ibid). Det är med överenskomna a´-priser (likt löpande räkning) som
entreprenören vanligtvis får sin ersättning (ibid).
En viss del av anbudssumma som presenteras av entreprenören brukar utgöras av en
del som skall täcka eventuella osäkerheter i projektet (Ottosson, 2015). För att minska
denna riskkostnad kan man upprätta ett incitamentalvtal sinsemellan parterna. Enligt
Nordstrand (2008) betyder incitament ”morot” och upprättas för att gynna parterna.
Avtalet formas utefter en riktkostnad, om riktkostnaden underskrids delar parterna på
mellanskillnaden enligt förbestämda proportioner (ibid). Om riktkostnaden överskrids
minskar å andra sidan entreprenörsarvodet (ibid). Incitament går att forma på många
olika sätt och kan även utbetalas vid snabbare färdigställande eller högre kvalité än
vad som avtalats (Ottosson, 2015; Nordstrand, 2008).
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3.6 Information och kommunikation, eller Vice versa?
Då examensarbetet handlar om informationsflödet i ett projekt är information respektive
kommunikation två närbesläktade begrepp som ofta stöts på. Men vad står egentligen
dessa begrepp för, och är information uppbyggt av kommunikation eller vice versa?
För att utreda dessa begrepp och för att skapa en klarhet i det fortsatta arbetet med
examensarbetet har följande avsnitt tillkommit.
3.6.1 Begreppen och dess kopplingar
Kommunikation och information är två begrepp som går in i varandra. Enligt Sigurd,
Helander, Rosengren, Björn, & Ulfstrand (u.d) definieras kommunikation som ”överföring
av information mellan människor, djur och apparater”. Information definieras emellertid
som ”det innehåll eller de meddelanden som överförs av kommunikation” (Sjölin,
Henriksson. Ud).
Vidare nämns kommunikationens roll i de allmänna bestämmelserna enligt följande;
”Med hänvisning till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av
entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott
resultat” (AB04, s.1).
”Kommunikationsplanering är att bestämma informationsbehovet hos projektets
intressenter. Vem behöver vilken information, när behöver de den och hur ska de få
den” (Persson, 2012, p.139). För att kunna bestämma delarna ”vem, hur och när” menar
Persson (2012) att det är viktigt att projektledningen ser till att rätt person får rätt sorts
information. Detta ställer således krav på Informations kvalitén och sedermera hur
informationen distribueras. (Persson, 2012)
Persson (2012) menar att det Initialt vanligen upprättas en kontaktlista, där personernas
funktioner och kontaktuppgifter tydligt framgår. För att kunna tillgodose
projektdeltagarna med rätt sorts information används vanligtvis ett antal
informationskanaler; de mer traditionella mötena, databaser, internet och i vissa fall
även kommunikationsradio. (Persson, 2012)
Den del i kommunikationsrutinen som Persson (2012) anser att branschen ser som
viktigast är ritningshanteringen och hur det kan säkerställas att personalen alltid har
aktuella ritningar.
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3.6.2 Nuvärdesläge - Vikten av en god kommunikation
På uppdrag av svensk byggtjänst har det genomförts en undersökning där totalt 240
chefer inom byggprocessen tillfrågats angående kommunikationen och kostnaderna i
byggprocessen (Hellqvist, 2009). Vad majoriteten av de tillfrågade påtalade är att en
dålig kommunikation i större byggprojekt i genomsnitt fördyrar projekten med cirka 13
procent, vilket 2009 motsvarade cirka 22 miljarder kronor (ibid). Efter en uppföljning 2014
kvarstod enligt Hellqvist (2014) problematiken, andelen låg kvar på cirka 13 procent
men volymen hade ökat till 32 miljarder.
Vidare nämner Hellqvist (2009) att trots att det är byggherren som har den absolut
största vinning i en välfungerande och effektiv kommunikation, är det hos just denna
part bristen är som störst. Det finns tydliga brister i planeringsskedet liksom i det
projekteringsunderlag som tas fram. Vidare ger detta upprinnelse till de merkostnader
som blir till följd av de ändringsarbeten och tilläggsarbeten som måste utföras. (Hellqvist,
2009)
Hellqvist (2009) nämner fortsättningsvis att det är främst byggherren som besitter makten
att kunna förbättra kommunikationen. För att kunna komma dit måste byggherren först
och främst vara medveten om hur viktigt kommunikationen är och hur ett aktivt
förbättringsarbete kan gynna dem. Byggherren måste skapa tydligare rutiner och
riktlinjer kring hur man skall arbeta med kommunikationen. Avslutningsvis påpekar
Hellqvist (2009) vikten av att öka implementeringen av AMA (Allmän material- och
arbetsbeskrivning) och BIM i projekten, allt för att förtydliga och förenkla. (Hellqvist, 2009)
En faktor som kommit att spela en allt större roll är den utländska arbetskraften (Svenska
dagbladet, 2017). I Sverige ökade den utländska arbetskraften med omkring 12 procent
under föregående år till 47 727 registrerade arbetare (ibid). Av dessa var det cirka 50
procent som jobbade inom byggsektorn (ibid).
Karrbom Gustavsson (2012) nämner att olikartade kompetenser och företagskulturer i
kombination med olika språk och kulturer kan skapa krockar.
Vidare nämner Loosemore och Lee (2002) att dessa krockar kan skapa kommunikativa
svårigheter i organisationen och att det därför är extra viktigt att kunna hantera dessa
svårigheter, då det kan ge ökad stress, minskad produktivitet eller påverka projektets
kvalité (ibid)
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3.6.3 Building Information Modeling (BIM)
För att sammanfattat beskriva BIM kan verktyget ses som en intelligent, modell-baserad
process för planering, modellering, genomförande samt för att förvalta/hantera
byggnader och infrastrukturer. BIM fungerar med hjälp av intelligenta objekt, geometri
(faktiska mått) och information (Eastman, Teicholz, Sacks, Liston, 2011).
För denna studie är BIM främst intressant för att se hur verktyget kan påverka hantering
av information. Det huvudsakliga syftet med BIM är att spara och dela information i en
och samma modell, för att skapa en process från planering till genomförande som är
mer tidseffektiv (Eastman, Teicholz, Sacks, Liston, 2011). Detta betonar även Ottosson
(2015) som att samordningsmissar kan undvikas mellan de olika projektörerna då alla
informeras i ett och samma verktyg. ”BIM skapar en homogen informationsbild för alla
inblandade”, vilket bland annat förenklar projekteringen där flera olika projektörer är
inblandade, exempelvis installationstäta utrymmen (ibid). Persson (2012) nämner
exempelvis att databaser som kan hantera olika informationssystem samt bistå med
erfarenhetsåterföring kan vara till stor hjälp vid projektkommunikationen och sedermera
även informationsflödet, exempelvis BIM.
I Figur 4 nedan presenteras en illustration över de processer som innefattas vid
användandet av BIM.

Figur 4. En illustrering av BIM. Källa: Hansson et al., 2015
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I en rapport som Tillväxtverket (2018) tagit fram visar det sig att byggbranschen är en av
de branscher med absolut lägst digitala mognadsgrad, vilket skulle kunna vara en av
förklaringarna till varför så pass få har arbetat med BIM. Detta borde tyda på att det
finns många områden som byggbranschen kan utvecklas inom. Men trots att
datorstöden bevisligen medför en rad fördelar inom framförallt visualisering och
kollisionskontroller är det enligt en undersökning bara 57 procent av de totalt 32
tillfrågade företagen som deltagit i ett projekt med BIM/3D-modeller (Bosch, P., Isaksson,
A., Lennartsson, M., & Linderoth, H., 2016).
Det finnas både för- och nackdelar vid användandet av BIM, det författarna är överens
om är att fördelarna anses överrösta nackdelarna (Hansson et. Al., 2015; Åskregn, 2014;
Jongeling, 2015). De nyttoeffekters som presenteras i det efterföljande två styckena är
kopplade till informationshanteringen i ett byggprojekt mellan entreprenörer och
projektörer (Jongeling, 2015). Begreppet informationshanteringen innefattar i detta fall
hantering av information genom BIM.
Likt det Eastman et al. (2011) förklarade kring hur en av modellens huvudsakliga avsikter
är att spara information, påpekar Jongeling (2015) att det faktum att projektörerna
erbjuds möjligheten att lagra mer information i modellen än i en traditionell 2D-ritning
utgör en enorm möjlighet i informationsutbytet.
Som tidigare betonade Ottosson 2015 på att ”samordningsmissar kan undvikas mellan
de olika projektörerna då alla informeras i ett och samma verktyg” vidare nämner han
att ”BIM skapar en homogen informationsbild för alla inblandade” Samordningen är
även något som Jongeling (2015) anser att BIM bidrar med en ansenlig mängd fördelar.
Där BIM ger upphov till en tydligare kommunikation, då fel och framsteg uppenbarar sig
tydligt vilket minskar risken av missförstånd. Något som resulterar i att samordningsfelen
ska kunna minska uppåt 50 procent mellan disciplinerna. Då underlaget är tydligare
möjliggörs ett högre deltagande i samordningsprocessen, samtidigt som hantering av
konflikter och missförstånd ska minska med uppemot 90 procent. Modellen möjliggör
även en enklare förståelse vilket leder till kortare revideringstider. Utöver detta möjliggör
modellen med sin tydlighet att kommunikationen mellan de olika aktörerna på
byggarbetsplatsen sker både snabbare och enklare. (ibid)
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3.6.4 Informationsflödet
Eftersom examensarbetet ser till informationsflödet mellan huvudentreprenören och
projektören är det främst dessa aktörer som är av särskilt intresse för arbetet. I Figur 5
illustreras de olika aktörerna i ett byggprojekt, där de av särskilt intresse inramats. Vidare
i denna underkategori behandlas dessa aktörer och dess inverkan på
informationsflödet i projekt uppströms och nedströms.

Figur 5. Aktörer i ett byggprojekt. Bild baseras på Révais illustration (2012) s. 336.

Informationsbehovet och dess bakgrund
För att ett byggprojekt skall kunna påbörjas måste byggherre eller beställaren som
aktören i kontraktsammanhang benämns besitta ett behov (Révai, 2012). Hur projektet
sedan artar sig beror av entreprenadform, ersättningsform och beställarens
organisation (Se mer under 3.1 Byggprocessen) (ibid).
Som stöd till det Persson (2012) nämnde angående informationen och dess ”vem, hur
och när” nämner Révai (2012) att informationen bör förmedlas likt ringar på vatten.
Révais bildliga liknelse innebär att informationsplaneringen går ut på att planera
organisationen inifrån och ut, från hur platschefer, kalkylatorer och inköpare informeras
till hur leverantörer och lagbasar hos underentreprenörerna informeras.
Faktorer som påverkar hur informationen hanteras i ett projekt beror av projektets
storlek, längd och vilka kommunikationsmöjligheter som finns att tillgå (Ottosson, 2015).
Vidare påverkar intressenternas kommunikationskrav vilket språk som används (ibid).
Ottosson (2015) nämner att all väsentlig kommunikation med entreprenörerna bör gå
genom Fråga/svar hantering. Det ska finnas skriftlig dokumentation över de ändringar
som utförs, så som ritningar, kostnadsregleringar och ändringsmeddelanden (ibid).
Det är under ett projekts gång väldigt viktigt att organisationen har tydliga rutiner kring
hur ritningar såväl som övrig information ska hanteras, bland annat för att revideringar
ska kunna nå ut till de berörda parterna (Persson, 2012). För att förenkla hantering av
material belyser Ottosson (2015) därför att all information som berör projektet bör finnas
tillgänglig via en gemensam server.
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Under byggtiden skall informationsutbytet mellan beställare och entreprenör ske genom
så kallade byggmöten, mötena hålls av beställaren och justeras av entreprenören
(Nordstrand, 2008). I vissa fall kan andra aktörer kallas in, exempelvis konsulter och
underentreprenörer (Révai, 2012).
Efter det att projektet slutbesiktigats skall relationshandlingar upprättas, vilket utförs av
antingen konsult eller entreprenör (Ottosson, 2015). Men det är beställaren som
bestämmer relationshandlingarnas utformning.
Informationskanaler
Likt Persson (2012) menar Ottosson (2015) att det finns ett antal punkter som
projektledare bör beakta vid upprättande av informationsflödet, detta för att rätt
person ska få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt. Men även att informationen
är lättåtkomlig och sökvänlig. Vidare nämner författaren att det på grund av detta
tillsammans med projektens sekretess och restriktioner fort leder till många
informationskanaler (ibid), som ett exempel räknar författaren med hjälp av en formel
(Se ekvation 1) ut antalet informationskanaler. (Ottosson, 2015)

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑟 =

𝑛(𝑛 − 1)
, 𝑑ä𝑟 𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
2

(1)

Detta innebär att om det exempelvis skulle vara åtta intressenter kommer informationen
kunna färdas 28 olika vägar (Ottosson, 2015). Med anledning av detta ställs höga krav
på ett organiserat flöde (ibid). Persson (2012) poängterar att en av de absolut viktigaste
kommunikationsrutinerna i ett projekt är ritningshanteringen och att säkerställa att de
som berörs har de reviderade ritningarna.
Projektör och entreprenör
När ordet projektör nämns tänker många troligen att dessa endast skall upprätta
handlingar efter den tilldelade uppdragsspecifikationen. Men många gånger tar de på
sig betydligt mer ansvar än så. Det är inte alltför ovanligt att de hjälper projektledaren
med dess processer, exempelvis egenskapsbestämning, tidsplanering och kalkyler
(Ottosson, 2015).
Vid utförandeentreprenad är det extra viktigt att beställaren ger tydliga direktiv till
projektören (Révai, 2012). Révai (2012) betonar även på att de krav som ställs på
projektören måste vara rimliga, att de motsvaras av den utsatta tidsramen och
ersättningsformen. De olika projektörerna bör vidare kunna arbeta efter ett gemensamt
mål. (Révai, 2012).
Vid en totalentreprenad blir planeringen av projekteringen extra viktig då en av
entreprenadformens fördelar är att kunna påbörja produktionen parallellt
projekteringen. Det ställs därför högre krav på planeringen av detaljprojekteringen.
Detta ställer krav på en väl utformad leveranstidplan, där leveranserna av handlingarna
ska samordnas med produktionen. Det gäller även att hålla en tydlig dialog sinsemellan
projektörer och huvudentreprenör. (Révai, 2012)
Oavsett entreprenadform är projektörerna alltså den aktör som skapar majoriteten av
byggprojektets underlag för att sedan skicka denna information vidare nedströms till
entreprenören.
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Entreprenören ställer höga krav på projektören. Några av de krav som ställs är att det
ska finnas tillräckligt underlag till de utsatta tiderna, dels för den fortsatta produktionen
och dels för upphandling av underentreprenörer. Underlaget ska vara tydligt, med
hänvisningar och tydliga beskrivningar för att undvika risken för missförstånd. Det ska
vara produktionsanpassade och samordnade mellan de olika instanserna. (Révai, 2012)
Orden ”Vem, hur och när” är något som återkommer på flera områden i denna rapport.
Det innehåll som dessa ord bär på visar sig även vara något som entreprenören utgår
från då de ska utforma sitt uppdrag. Den information som krävs inhämtas initialt för att
upprätta projektplanen. Vidare är informationsinhämtningen ett pågående arbete
under hela projektets gång. (Ottosson, 2015)
Standardiseringar som en del i att underlätta informationsflödet
Branschen har länge sett brister i de metoder som används vid informationsutbyten
mellan de olika aktörerna under ett byggprojekt. Projektören för ständigt nya riktlinjer till
hur leveranserna skall ske beroende på vem som är beställare och entreprenör, istället
vill branschen se standardiserade kravspecifikationer och anvisningar som alla följer.
Med anledning av detta har det sedan i början av 2018 pågått ett arbete för att skapa
en gemensam standard för att kvalitetssäkra informationen i bygghandlingarna.
(Janson, 2019)
Projektet som är ett initiativ från några av byggbranschens största entreprenörer drivs
inom de ramar som finns uppsatta av Byggbranschens elektroniska affärsstandard
(BEAst) (Janson, 2019). Peter Fredholm, Vd på BEAst förklarar branschföreningens roll
som att ” Ta fram standarder och tjänster för digitalisering och elektroniskt
informationsutbyte, för att främja effektivt och hållbart byggande” (Fredholm, 2017, s.2).
Vidare sker projektet i samverkan med BIM Alliance och finansieras av Svenska
branschens utvecklingsfond (SBUF) (Janson, 2019).
Det finns fem fokuspunkter kring arbetet med standardiseringarna.
• Standardisera metadatafält som hänvisningar och namnrutan i handlingar.
Detta betyder att det skapas klickbara PDF:er som gör det möjligt att direkt klicka
på hänvisningar av annan ritning för att sedan enkelt förflyttas till den hänvisade
ritningen. Metod ska ha sparat 6veckors arbete i ett av pilotprojektet. (ibid)
•

Effektiviserad granskning genom standardiserade granskningskommentarer,
kommentarerna statusmarkeras med färg för att indikera på vad som är gjort
respektive behöver göras. (ibid)

•

Framtagning av guider som säkerställer den tekniska kvalitén i PDF:er (ibid).

•

Ta fram vedertagna branschbegrepp och termer (ibid).

•

Säkerställa flödet av information mellan dokumentplattformar via API (ibid). Där API
står för Application Programming interface, vilket med andra ord fungerar som en
tolk där ett antal specifikationer visar på hur en viss programvara kan användas av
en annan programvara (Skeppstedt, u.d).
Då informationsflödet är oerhört stort i ett byggprojekt är det därför väldigt viktigt
att säkerställa att alla projektdeltagare får tillgång till sin information utefter sin
behörighet (Janson, 2019).

•
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I dagsläget utgår arbetet med standardiseringarna från Adtollos Chaos desktop. Chaos
desktop är en lokal programvara på datorn, denna programvara är sammankopplad
med moltjänsten Congeria dit informationen sprids för att sedan kunna nås av de olika
aktörerna. (Janson, 2019)
Åter till Metadatafälten som är den centrala delen i arbetet med standardiseringen.
Dessa fält är i grunden en mall, vartefter fälten fylls i synkroniseras informationen i
projektportalen. Genom detta undviker man dels den process där mappar och filer
måste laddas upp till portalen, och dels den process där man skall fylla i metadata.
Arbetet med programvaran ska skapa ett intakt och obrutet flöde. Vilket även innebär
att man slipper hantera metadata i form av långa listor med till exempel Excel. (Janson,
2019).
Då det råder en avsaknad av teori inom området successiv projektering ses det
teoretiska referensmaterialet i detta examensarbete som en möjlighet till att
dokumenterade och lyfta fram begreppet successiv projektering. Begreppet har fram
till idag inte dokumenterats i någon större utsträckning. Det har dessutom varit ett
nödvändigt stöd till examensarbetets resultat och de frågeställningar som riktar sig mot
hantering av information i ett projekt med successiv projektering. Mer om resultatet i
följande avsnitt.
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I kapitlet summeras det empiriska resultat som framkommit under intervjuerna. Där syftet
med intervjuerna var att kartlägga informationsflödet mellan den så kallade
huvudentreprenören och projektören. Frågorna utreder hantering av information där
källan till informationen är antingen entreprenör eller projektör. Sker
informationsspridningen från entreprenör till projektör benämns flödet som uppströms.
Sprids informationen från projektör till entreprenör benämns flödet som nedströms.

4.1 Respondenter
Det intervjuade respondenterna är vid tillfället då intervjuerna genomförts aktiva inom
byggbranschen. De har alla tidigare erfarenhet av att jobba i projekt med successiv
projektering. För att skapa en transparens i svarsdatan intervjuades personer av olika
yrkesroller.
De fullständiga intervjuerna med de frågor som ställts återfinns under Bilagor.
Respondenterna har döpts efter arbetsroller (se nedan) och kommer fortsättningsvis
presenteras enligt dessa roller i den löpande texten.
Entreprenad
Arbetsledare Peab
Platschef Peab
Projektchef Peab
Arbetschef Peab
Uppdragsledare Peab
Projektörer
Konstruktör NBP
Konstruktör WSP
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4.2 Sammanfattning entreprenörer
I denna del följer en sammanfattning av de svar som erhållits från respondenterna som
arbetar på entreprenad.
4.2.1 Entreprenör – Informationsrutiner
Behöver entreprenören mer information eller saknas rentav information, finns det fel i
handlingen, måste entreprenören avvika mot handling eller har de en bättre lösning än
vad som föreskrivits?
En av förutsättningarna för att kunna påverka och eventuellt vara med och ändra
handlingen är enligt en samlad uppfattning av respondenternas svar att få komma in
tidigt i ett projekt. Sedan är entreprenadformen en av de faktorer som påverkar hur
långt entreprenören rent kontraktsmässigt bör och ska sträcka sig i olika frågor.
Entreprenörerna är rätt eniga i att de alltid finns lösningar; effektivare eller bättre. Då
saker och ting många gånger anses vara mer invecklat än nödvändigt. Däremot beror
deras upplysningsskyldighet på av entreprenadformen.
När ett projekt däremot utförs i samverkan är entreprenören med vid projekteringen och
kan direkt påpeka vad som går respektive inte går att utföra.
Det visar sig att ett problem kan uppstå när kompetenserna hålls isär, vilket kan leda till
att aktörerna går förbi varandra, vanligast är att en konstruktör tar fram en lösning som
sedan är alldeles för komplex för entreprenören att utföra. Två av respondenterna lyfter
att många konstruktörer idag saknar en verklig förankring till det man konstruerar och
det av den anledningen skulle vara bra om de får se hur entreprenaden fungerar innan
man börjar som konsult. Ett annat förslag är att någon av projektörerna skulle sitta på
projektet ett par dagar varje vecka för att både kunna diskutera med de som utför
samtidigt som projektörerna får en verklig förankring till de handlingar som tas fram.
Om projekteringen däremot skulle vara sen kan det i vissa fall byggas på
förslagshandling. I samband med att de resterande delarna projekteras kan momentet
senare avslutas. Detta är vanligast i ett samverkansprojekt då riskerna tas gemensamt.
En av respondenterna nämner att man kan överdimensionera bara för att inte låta
projektet bli stillastående, samtidigt som man minimerar risken av att man räknat fel.
Avslutningsvis betonar två av respondenterna på vikten av att tidigt känna till
kommunikationsvägarna så man vet VEM man ska kontakta. Det underlättar
hanteringen av ärendet och gör att kommunikationen sker snabbare. Däremot nämns
det att även om kommunikationsvägarna på förhand är bestämda är det långt ifrån
alla gånger parterna förhåller sig till detta.

4.2.2 Entreprenör – Arbetsmetoder och verktygs roller vid informationsspridning
Vilka entreprenadformer och arbetsmetoder används vid ett projekt med successiv
projektering, skiljer sig de metoder/verktyg som används för informationsspridning något
jämfört med ett traditionellt byggprojekt?
I ett tidigare samverkansprojekt som tre av fem respondenter deltog i var det möten av
olika slag som utgjorde ett av de tillfällen då information utbyttes. Det var allt från fysiska
möten som på förhand varit inbokade till mer informella möten där man diskuterade
alternativa lösningar i korridoren på kontoret. En faktor som lyftes fram var relationen
sinsemellan parterna i projektet, att kommunikationen mellan parterna underlättades
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av om man arbetat med projektörerna tidigare. Projektchefen nämner att om man
jobbar tillsammans har man lättare att nå både rätt kvalité och rätt kostnad. En av de
arbetsmetoder där man jobbar tillsammans är just i samverkan. Detta avspeglas också
i de övriga respondenternas svar som alla förespråkar för arbetsformen.
Samverkan/partnering har i projekten hos några av respondenterna även visat prov på
dess kommunikativa fördelar. Där det till följd av att man har så bra kommunikation med
beställare och övriga aktörer fort kan komma till beslut och röra sig framåt.
Arbetsformen värnar om allas kompetenser på ett annorlunda sätt än vid ett traditionellt
bygge, detta resulterar inte alltför sällan i att samverkansprojekt kommer ut med bättre
lösningar även vad som först tagits fram.
En av respondenterna nämner att det i ett projekt där man inte arbetar i samverkan blir
extra viktigt att dokumentera vad som sagts (rent juridiskt). Ytterligare två respondenter
fortsätter instämmande och påtalar betydelsen av att dokumentera vad som sagts. Där
mail och fråga/svar-listor är verktyg som används för att veta vad som sagts, av vem
och när.
Alla respondenter jobbar som bekant för Peab. Men det råder delade meningar kring
deras databas; funktionalitet, användarvänlighet och hur handlingar hanteras. En av
respondenterna saknar en strukturerad men lättåtkomlig metod till att nå äldre
(inaktuella) handlingar i databasen. En annan föredrar den kommersiella portalen
iBinder. De svar respondenterna däremot kan enas om ör att projektet bör jobba i en
gemensam portal. Att göra detta minskar även risken av att information utelämnas åt
någon part.
Den faktiska tyngden i ärendet visar sig också vara väldigt beroende av hur man som
entreprenör frågar eller underrättar information uppströms. Kan ärendet vänta till nästa
projekteringsmöte, är det något som räcker att lägga som en underrättelse då det inte
är aktuellt först om ett år eller måste man ringa till den berörda parten nu då ärendet är
akut? Ett telefonsamtal visar sig inte alltför sällan följas upp i ett mail och vice-versa. En
av de tillfrågade respondenterna som jobbat i branschen långt innan smartphones kom
menar på att telefonens portabilitet fungerar som ett utmärkt verktyg för att direkt kunna
ta en bild och sedan skicka vidare denna med ärendet till den berörda parten.
Problemet blir tydligt och ledtiden är förhållandevis kort. Vid större projekt är det inte
ovanligt att det hålls kontinuerliga möten med arkitekt så som konstruktör. Då går man
igenom dagordningen genom att lyfta fram nya ärenden och följa upp gamla. Dessa
ärenden är oftast sådana som inte är brådskande.
Sett till hur underlaget uppdateras vid förändringar ute på byggarbetsplatsen anses
metoderna variera beroende på om det är stora eller små projekt. Med framförallt
entreprenadformen totalentreprenad eller utförandeentreprenad i samverkan
diskuteras ofta lösningar som man kan använda sig av. Vid större projekt, när
korrigeringar har fastställts meddelas berörda projektörer som uppdaterar underlaget
kontinuerligt. Är projektet av mindre storlek (6-7månader) är det inte alltför ovanligt att
relationshandlingarna uppdateras i slutet av projektet.
4.2.4 Entreprenör – Inhämtning av information/uppdatering av relationshandling
Hur information inhämtas beror av entreprenadform. Däremot är datorn det
vedertagna verktyget i alla projekt. Står Peab på totalentreprenaden används
vanligtvis deras egna portal. Där rättigheterna sedan anpassas mot de olika aktörerna.
I en
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utförandeentreprenad är det vanligare att beställarens portal används för att förmedla
handlingarna, exempel på sådana portaler är Byggnet eller iBinder. För att avgränsa
interna dokument kompletteras denna portal med Peabs projektplats.
Peabs allmänna Excel-ark för hantering av ärenden, så kallade Fråga/svars-listor
används för hantering och uppföljning av information.
Hur uppdateringen av handlingar till relationshandlingarna hanteras visar sig bero av
flera faktorer; Entreprenadform, storlek på projektet och omfattning av förändring.
Respondenterna säger alla att man bör göra det kontinuerligt under projektets gång.
Men att det inte alltför sällan hamnar i slutet av projektet. Det nämns att det kan fungera
om denna process tas i slutet av ett mindre projekt. Men börjar projekten bli av större
storlek (mer än 7månader) kan det vara svårt att minnas vad som ändrats. Det är
entreprenören som lämnar underlag till projektörerna, underlag som indikerar på var
och vad som ändrats. Om det däremot projekteras löpande är det oftast enklare att få
med eventuella förändringar då projektörerna ständigt arbetar med handlingarna.

4.3 Sammanfattning projektörer
I denna del följer en sammanfattning av de svar som erhållits från respondenterna som
arbetar med projektering.
4.3.1 Successiv projektering för olika entreprenadformer
När det under intervjuerna diskuterades kring successiv projektering och när det
vanligtvis tillämpas var det två entreprenadformer som kom på tal, utförande- och
totalentreprenad. Där valet av entreprenadform ger konstruktörerna olika
utgångslägen. Konstruktören på NBP nämner exempelvis att det vid en
utförandeentreprenad inte alltid är klart med vem som skall utföra projektet. Å andra
sidan menar konstruktören på WSP att det vid en utförandeentreprenad vanligen ges
en större möjlighet att jobba igenom den lösning konstruktörerna tycker lämpar sig bäst,
nackdelen är däremot att man riskerar att missa produktionsanpassningen. Måste
konstruktören projektera under produktionen (successiv projektering) är det därför extra
viktigt att kontrakten är tydliga (gentemot beställaren) för att inte riskera tvister vid
leveranser av handlingar, som i sig kan skapa förseningar.
Vid en totalentreprenad menar konstruktören på WSP att det kan vara svårt att
projektera då det inte alltför sällan kan föreligga otydliga riktlinjer kring vad man har att
förhålla sig till. Å andra sidan ges istället en större möjlighet att hitta billigare lösningar
om än med risk att kvalitén äventyras. Konstruktören på NBP menar att
entreprenadformen i kombination som partnering anses fungera extra bra då
konstruktörerna får en nära kontakt med både entreprenör och beställare, får
entreprenören dessutom komma in tidigt i projektet minskar risken av att man som
konstruktör
missar
produktionsanpassningen.
Det
förutsätts
däremot
att
kommunikationsvägarna är tydligt utstakade för en tydlig och välfungerande
informationsspridning sinsemellan aktörerna.
4.3.2 Successiv projektering kontra traditionell projektering
Som ett exempel på problematiken nämns det att det i ett läge då man ska konstruera
en industribyggnad inte alla gånger är fastställt hur beställarens huvudprocess ska se ut.
Huset som inhyser industrin skall med andra ord konstrueras och produceras innan
processen i huset som man vanligtvis utgår från är fastställt.
Konstruktören på NBP (2019) menar på att ett projekt med traditionell projektering
(projekteringen sker innan produktion) på grund av bristfälliga resurser inte hinner
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färdigprojekteras. Det går då över i att projekteras parallellt produktionen. Konstruktören
påtalar även att förutsättningarna varierar från projekten beroende av byggherrens
respektive entreprenörens målbild. När entreprenören kommer in i projektet kan de tro
att byggherren kommit längre än vad denne faktiskt gjort i förstudien. Detta skapar ett
glapp när bygget lämnas över till entreprenörens utförande. Vidare nämner
konstruktören att arbetsbördan kan bli nog så hög vid successiv projektering. Man skall
dels förhålla sig till leveransplaner samtidigt som man skall gå på möten och
besvara/lösa nya problem som uppstår. Det är därför inte ovanligt att det skapas
förseningar vid framtagning av handlingar.
4.3.3 Platsbesök vid successiv projektering
Båda projektörerna beskrev att platsbesöken vid ett projekt med successiv projektering
kan vara en bra metod för erfarenhetsåterföring uppströms. Vidare kan platsbesöken
vara nödvändiga för att reda ut problem som upplevs på byggarbetsplatsen.
Konstruktören på NBP menar att platsbesöken ger en klar bild av projektets skede,
besöken är dessutom ett bra tillfälle att ta in detaljer och intryck som kan hjälpa det den
fortsatta planeringen av hur arbetet med projekteringen skall läggas upp. Konstruktören
på WSP menar däremot att det är väldigt ovanligt att problemen inte går att lösa direkt
i deras modeller eller per telefon med entreprenören. Avståndet till ett byggprojekt är
en annan faktor som konstruktören på WSP menar påverkar deras intresse av att besöka
projekten.
4.3.4 Metoder för återrapportering av problem
Projektörerna har erfarenheter av samma typer av metoder. Där kommunikationen
mellan entreprenör eller projektör sköts via ett telefonsamtal och följs upp med ett mail
(för att dokumentera) eller vice versa. I mindre akuta lägen samt för dokumentationens
skull används någon form av fråga/svar-system i samråd med entreprenör och/eller
beställaren.
Konstruktören på NBP efterfrågar däremot ett smidigt system med ärenden som per
automatik kan prioritera ärendena, sortera ut dem och endast avisera berörda parter
och de frågor som är av störst vikt.
4.3.5 Förbättringspotential vid revidering av handling
Konstruktören från NBP menar på att det krävs en enorm handpåläggning bakom
informationsflödet nedströms, dels när nya handlingar ska skickas ut men främst vid
revideringar. Konstruktören efterfrågar därför en effektivisering av denna
handpåläggning för att både kunna korta ned informationsflödets ledtider och minska
arbetsbelastningen hos konstruktören. Konstruktören passar på att lyfta fram
Bygghandlingar 90, vilket anses vara ett system som om något begränsat de
arbetsmetoder och moment som ingår vid framtagning av handlingar. Konstruktören
menar att varför det är så pass bra är för att det är ett välfungerande system med
tydliga riktlinjer som gäller för alla.
Trots detta ”branschspråk” menar konstruktören att den handpåläggning som måste
utföras efter man tagit fram en handling inte påverkas av bygghandlingar 90 och själva
processen av att rita om en handling. Det som däremot efterfrågas är att automatisera
denna handpåläggning, det vill säga processen vid utskick av PM (ändring av
handling). Idag måste ändringarna manuellt laddas upp från ett CAD-program till den
på förhand bestämda databasen som används i projektet. Tillsammans med detta ska
man manuellt lägga till ett dokument som förklarar vad som är ändrat och uppdatera
handlingsförteckningen. Konstruktören nämner att en möjlig automatisering av
34

Successiv projektering – en kartläggning av informationsflödet
processen måste kunna känna av storleken av ändringen. Större och/eller mer
omfattande ändringar skickas direkt medan små ändringar ackumuleras för att sedan
skickas ut i en större ansamling.
4.3.6 BIMs tillämpning hos de olika aktörerna
Hur tillämpas BIM hos de olika aktörerna och var står de olika aktörerna idag gentemot
BIM, utifrån en konstruktörs synvinkel?
Konstruktören: Konstruktören på WSP menar att det är enklare att jobba i en modell, då
man kan rationalisera modellen och ta fram ritningar direkt ur denna modell.
Konstruktören på NBP menar däremot att det kan vara svårt att få ut modellerna i nog
hög takt när det projekteras successivt. Det är även svårt att veta aktuell status på de
olika delarna i modellen, kan man göra en ändring eller är det redan byggt?
Beställaren: Konstruktörerna är eniga om att beställaren försöker följa med i den digitala
utvecklingen och framförallt BIM som det diskuterats mycket om. Hur pass långt fram i
denna utveckling som beställaren anses ligga råder det delade åsikter om.
Konstruktören på NBP menar på att basindustrin många gånger kan arbeta med
utdaterade system som inte är kompatibla med de system som används av
byggbranschen. Båda konstruktörerna är eniga om att beställaren ofta har ett intresse
av visualisering och de kollisionskrockar som kan utföras mellan exempelvis de olika
installatörerna. Men då det ofta visat sig att informationen i BIM-modellen inte varit
kompatibel med deras system har intresset med BIM avstannat vid visualisering.
Konstruktören på NBP tycker det är synd att beställaren många gånger inte har
möjlighet att lagra mycket av den information som skapas och görs tillgänglig vid ett
projekt, exempelvis skannade ytor och CAD-modeller. Att BIM-modellerna sedan ska
kosta en extra för beställaren är numera något som konstruktören på WSP menar är ett
så pass vedertaget arbetssätt att arbetet med BIM mer eller mindre följer med per
automatik vid projekteringen.
Entreprenören: Konstruktören på WSP menar att en utarbetad BIM-modell anses kunna
utgöra en stor nytta hos de olika parterna i ett projekt, däribland entreprenören och
dess förfrågningsskeden. Detta då man kan få ut information som exempelvis mängder.
Problematiken med detta anser konstruktören däremot vara att listor med den sortens
information kan vara svår att få fram.
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4.3.7 Mognad
I successiv projektering, projekteras det som bekant alltefter projektet fortskrider.
Information är av ständig förändring och förutsättningarna kan lätt ändras. Är
metoderna som används för att inhämta information (ritningar med tillhörande
handlingar) vid successiv projektering annorlunda än då projekteringen färdigställs
innan ett projekt?
Konstruktörerna är återigen eniga; information inhämtas primärt från en 2D-ritning med
tillhörande handlingar i ett projekt med successiv projektering, likt ett traditionellt projekt.
Om man ser till BIMs roll i branschens mognadsgrad menar konstruktören på NBP att
dagens system och regler inte går att stämpla en 3D-modell som en bygghandling.
Däremot nämner Konstruktören på WSP att man med hjälp av en utarbetad BIM-modell
kan rationalisera arbetet med att få ut ritningar direkt från en modell. Som nämnts är
det 2D-ritningar som är det underlag produktionen främst använder sig av, modellen
fungerar i huvudsak som ett stöd till genomförandet. 3D-modellerna brukar gå att
komma åt på olika plattformar; exempelvis surfplattor, datorer och smartphones.
Konstruktören på NBP vill passa på att påpeka att det däremot inte är något som de
lägger alltför stor vikt i att hålla uppdaterade, det innebär att modellerna kan vara
inaktuella och sakna vissa detaljer. Konstruktören på WSP nämner att dessa modeller
går att öppna upp relativt enkelt genom så kallade viewers. Vidare påtalar
konstruktören att viewernas funktionaliteter kontinuerligt utvecklas för fler
användningsområden.
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5. RESULTAT OCH ANALYS
I följande avsnitt kommer det empiriska resultatet jämföras och analyseras med det
teoretiska referensmaterialet. Analysen likt det empiriska resultatet utgår från projekt där
det projekteras successivt.

5.1 Arbetsmetod
Hur arbetas det idag i ett projekt med successiv projektering, skiljer sig arbetsmetoderna
jämfört med ett traditionellt byggprojekt och finns det någon arbetsmetod som
fungerar bra respektive mindre bra för att nå de utstakade målen?
5.1.1 Entreprenadformens betydelse vid successiv projektering
De tillfrågade entreprenörerna visade sig vara eniga om att det i ett projekt där det
projekteras successivt är samverkansprojekt (partnering) som informationsspridningen
sker smidigast. Projektchefen nämner att en av förutsättningarna är att man ”har ett bra
projekteringsstartmöte för att bestämma och få kommunikationsvägarna att fungera”.
Den tillfrågade arbetschefen menar på att aktörerna hjälps åt att lösa problemet då
alla äger samma plånbok, till skillnad från exempelvis en traditionell
utförandeentreprenör där entreprenadformen generellt inte innefattar något större
ansvar mer än att det utförs i enlighet med de tilldelade handlingarna. I de lägena kan
det lätt skapas en ”vi och de” känsla. Detta lyfter även Hane (u.d) fram genom att
påtala den gemensamma ekonomin och vikten av att samarbeta då alla strävar efter
ett gemensamt mål. Där den gemensamma ekonomin anses vara ett incitament för att
hitta lösningar och undvika onödiga samt kostsamma ÄTA-arbeten. Där jakten på ÄTOR
inte är alltför ovanligt i ett traditionellt byggprojekt (Hane, u.d).
Uppdragsledaren påpekar att aktörerna sitter tillsammans och diskuterar vid en
partnering, vilket bidrar till att projektet blir som en öppen bok. Uppdragsledaren
nämnde vidare att ingen part tjänar särskilt stora pengar på arbetsformen men att risken
däremot blir betydligt lägre. Aktörerna försäkras en lagom vinst men för att kunna
uppnå detta krävs en samarbetsvilja och stävan efter det gemensamma målet som
tidigare nämnts (Hane, u.d). Vilket enligt Nordstrand (2008) är anledningen till att
incitamentet upprättas.
Arbetsformen återspeglas även i de svar som fås av projektörerna, även dem ställer sig
positiva till hur informationsspridningen sker vid ett samverkansprojekt. Konstruktören från
NBP menar på att man får en nära kontakt med både slutkund (beställaren) och
entreprenör. Vidare förklarar konstruktören att när man under en partnering projekterar
får tydliga svar från beställaren: ”Är det här det slutresultatet som ni vill ha?” och
entreprenören: ”Är det rätt sätt att utföra det på, är det ekonomiskt och tidsmässigt
rätt?”.
Sammanfattningsvis är projekt som projekteras successivt överhuvudtaget aktuellt med
anledning av att man vill uppnå ekonomiska och/eller tidsmässig effektivisering
(Lindkvist, 2010). Då projekteringen visat sig ske i nära anslutning till de kommande
byggskedena i ett projekt med successiv projektering ställs extra hög press på att
handlingarna blir rätt från början, risken blir annars att man måste göra om
handlingarna, vilket vidare riskerar att man hamnar efter i tidplanen och därigenom
tappar huvudsyftet med att projektera successivt. Vid partnering ökar chansen till att
projektören får återkoppling på eventuella frågetecken direkt från beställare och
entreprenör och därmed kan få ut handlingarna till entreprenören i tid.

37

Successiv projektering – en kartläggning av informationsflödet

5.2 Informationsflöde
Hur hanteras informationen i ett projekt, vilka arbetsmetoder och verktyg används för
att från projektörernas håll sprida informationen nedströms och vad används för att från
entreprenörens håll rapportera avvikelser eller ställa frågor uppströms?
Vad finns det för rutiner kring hur information hanteras hos de olika aktörerna idag och
vad saknas?
5.2.1 Uppströms och Nedströms
För att kunna tillgodose deltagarna i ett projekt med rätt sorts information skall man i ett
projekt enligt Persson (2012) använda sig av ett antal informationskanaler, utöver
traditionella möten är det precis som Ottosson (2015) även menar viktigt med en
gemensam server eller databas. Respondenterna beskriver att underlag laddas upp
och sprids genom portaler eller databaser, ett arbetssätt som använd oavsett
entreprenad- eller arbetsform. De olika plattformarna kan sedan kombineras, interna
med externa plattformar för att begränsa tillgången av ens företagsinterna information.
Detta blir i likhet med vad Persson (2012) nämner en tydlig metod till hur informationen
distribueras. Det är allt från företagens interna portaler där man kan bjuda in externa
parter, till kommersiella portaler, exempelvis iBinder och Byggnet. I iBinder och Byggnet
begränsas således informationen efter aktörernas rättigheter och befogenheter. Hur
restriktioner sedan lagts avgör antal informationskanaler (Ottosson, 2015). Detta gör det
extra viktigt att den som administrerar över portalen känner till hur de olika restriktionerna
påverkar de olika deltagarna för att inte riskera att någon berörd part utelämnas
avgörande information. Med anledning av att det finns så många olika metoder för hur
informationsutbytet sker tas nu en standard fram för hur informationsutbytet mellan
aktörerna skall kunna gå tillväga. Denna standardisering ska göra att de metoder som
används vid utbytet av information ska fungerar på samma sätt oavsett projekt (Janson,
2019).
Vare sig om projektet projekterats successivt eller inte visade det sig alltså att det alltid
används någon form av portal för att hantera handlingarna. Med tanke på att
byggnadsbranschen är en av de branscher med lägst digital mognadsgrad, finns det
genom detta utrymme och tolerans för att implementera BIM till att hantera projektets
information i en högre utsträckning än vad det är idag? Ottosson (2015) menar
nämligen att BIM ger homogen informationsbild för alla deltagare i projektet. Vidare
nämner Hansson et al. (2015) att modellen fungerar som ett bra medium till kontinuerlig
informationsinsamling, att man genom modellens delobjekt ska kunna få ut information
och även relationerna sinsemellan delobjekten. Konstruktören på NBP nämner att BIM
möjligtvis kan förenkla visualiseringen men att det kvarstår många frågetecken innan
branschen kommer kunna gå över till att godkänna modellerna som bygghandlingar.
Konstruktören på WSP nämner att man kan få ut mycket information ur modellerna men
att metoderna för att kunna ta fram exempelvis listor med mängder över specifika
delobjekt är en invecklad process.
Projektchefen betonar på att informationen (handlingar) dels måste komma ut till dem
i rätt ordning och dels sedan produceras i den bestämda ordningen för att allt ska
fungera. När det projekteras parallellt produktionen påtalas det däremot att det finns
en risk att projektörernas åtaganden snabbt kan bli för omfattande i förhållande till de
tillgängliga resurserna. Ett exempel är om man har en leveranstidplan att förhålla sig till
samtidigt som det dyker upp akuta ärenden från produktionen som måste lösas. Risken
är att förseningar till följd av detta uppstår då prioritering av arbete ändras. Under och
inför projekteringen är det därför viktigt att beställaren enligt Révai (2012) ger tydliga
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direktiv till projektören för att minimera oklarheter som kan påverka den utsatta
tidsramen, samtidigt som att de krav som ställs på projektörerna måste vara rimliga. Men
denna tydlighet kan om än bara underlätta arbetsprocessen för projektören, dock
aldrig förbereda dem på oförutsedda händelser.
Förutom att det från respondenterna har framgått att alla typer av projekt (med eller
utan successiv projektering) kräver en tydlig struktur i hur distributionen av information
sker, nedströms och uppströms. Har det sedan tidigare visat sig att det är fördelaktigt
med ett nära samarbete mellan projektörer och entreprenörer. Flera av
entreprenörerna har påpekat att de många gånger saknar handlingar där projektören
presenterar enkla och kostnadseffektiva lösningar, anledningen till detta anses vara att
projektörerna många gånger inte har någon erfarenhet av hur en entreprenad
fungerar. Projektörerna håller med om att de har en begränsad kunskap om utförandet
och menar på att den feedback som kan ges från att jobba med entreprenörerna
under projekteringen gör det möjligt att kombinera kunskaperna. Delar man dessutom
sina kompetenser underlättas eller kan man på så sätt undvika granskningsskedet då
alla redan vet att den påtänka lösningen fungerar.
5.2.2 Informationsrutiner
Ottosson (2015) påtalar vikten av tydliga organisationsrutiner där en av
nyckelfaktorerna till ett välfungerande informationssystem är en gemensam server dit
all information gällande projektet hamnar. Samtliga respondenter, entreprenörer som
projektörer arbetar som bekant med någon form av gemensam portal dit projektets
information (handlingar och föreskrifter) finns tillgänglig. Som Projektchefen nämnde är
det viktigt att tidigt i ett projekt bestämma kommunikationsvägarna föra att veta vem
som har vilken roll och vem man ska vända sig till om man har några funderingar. Vidare
har det påtalats att de olika kommunikationsvägarna underlättas av att aktörerna
sedan tidigare har en relation till varandra. Vilket betyder att de känner till varandra och
hur de arbetar tillsammans.
Arbetschefen nämner att det är viktigt att konstruktören koncentrerar sig på rätt saker
och följer den bestämda ritningsföljden och att allt riskeras om någon avviker från detta.
Vidare har det tidigare nämnts att det många gånger kan råda en alltför stor
komplexitet i det projektörerna ritar. Arbetschefen trycker på standardiseringar som en
av nyckelfaktorerna till att kunna hålla sig inom ramarna, både att de som utformar
projektörernas uppdragsbeskrivning tänker på standardiseringar. Men även att
projektörerna själva förhåller sig till standardiseringar i så hög utsträckning som möjligt.
Som en del i att gå mot standardiserade arbetsmetoder påpekar en av projektörerna
den tidskrävande process som går åt till att behandla revideringar och den
handpåläggning som kommer efter själva ändringen då ritningen är gjord. Projektören
påtalar den så många gånger överväldigande arbetsbelastningen som kan dyka upp
i projekt med successiv projektering. Då arbetet med handlingar är ett ständigt
pågående arbetet, där handlingar vartefter ny information inkommer ska anpassas. Här
efterfrågas en effektivare metod som enligt projektören skulle kunna spara en enorm
mängd tid. I det pågående projekt som några av byggbranschens största byggaktörer
tillsammans med BEAst nu arbetar med är målet att ta fram standardiseringar inom just
det område som projektören återkommande ser som ett problem (Janson, 2019). Med
projektets standardiserade metoder skulle man bland annat kunna underlätta den
handpåläggning som projektören nämnt normalt följer efter en revidering.
I den studie Lindkvist (2010) genomförde påvisas även där den komplexitet som så
många gånger råder vid ett projekt med successiv projektering. Likt konstruktören på
NBP påtalar även Lindkvist (2010) de bristfälliga resurserna vid förstudien som ett av
problemen till att arbetet med projekteringen i ett senare skede kan bli väldigt
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omfattande. Konstruktören nämner att det kan uppstå en gråzon i hur långt fram man
ligger i förprojekteringen, Lindkvist (2010) nämner att det är viktigt att det finns ett tydligt
glapp i var man ligger och att detta glapp är av tillräckligt stort utrymme för att
projektörer ska hinna förbereda sina arbeten inför projekteringen under produktionen,
samtidigt som entreprenören hinner förbereda själva produktionen.
Projektör som entreprenör påtalar båda att en dialog mellan entreprenör och
konstruktör är viktig att arbeta med, konstruktören på NBP nämner det som en ”Klar ram
kring kommunikationen i projektet” Kan dessa parter samspela hittar man oftast den
optimala lösningen då kompetenser som konstruktion och utförande förenas.
När en entreprenör ska reda ut problem som uppstått på grund av bristfälliga
handlingar, visar det sig finnas en viss skillnad i vad respondenterna säger att man bör
göra och hur det faktiskt brukar göra. Arbetsledaren påtalar exempelvis att det lite
beroende av projektets utformning på förhand kan vara bestämt att alla frågor ska gå
via en projektledare/koordinator. Där denna person ska agera som en länk mellan
projektör, beställare och entreprenör för att sedan kommunicera fråga respektive svar.
Men att det många gånger ändå slutar med att entreprenör och projektör håller en
direktkontakt för att lösa problem. Men förutsatt att informationen går enligt de
förbestämda riktlinjer (via projektledaren) som arbetsledaren nämner, är det precis som
Persson (2012) nämnt upp till projektledaren att hålla koll på ”vem, hur och när”. Dels
att entreprenörens fråga är av tillräckligt god kvalité för att kunna besvaras och dels att
informationen sedan distribueras till rätt person för att undvika förlängda ledtider
(Persson, 2012). Detta arbetssätt ställer höga krav på projektledaren, personen i denna
roll måste dels ha den tiden det tar att koordinera frågor och dels den kompetens som
krävs för att kunna avgöra om frågan är av tillräckligt god kvalité för att kunna ta vidare.
Peab kan till viss del lösa ”vem, hur och när” genom deras inarbetade Excel-blad för
hantering av ärenden. Vilket används för att hålla koll över status och vem det är som
ansvarar för de olika ärendena. Det är framförallt ärenden som inte är av akut
prioritering. Den metod som entreprenörerna däremot oftast använder sig för att
förmedla information uppströms (ex. projektören) är via telefonen. Beroende av hur
kontrakten är utformade i projektet är det sedan mer/mindre viktigt att dokumentera
det som sagts via mail. Men vanligast är att telefonsamtalet följs upp med en skriftlig
bekräftelse som styrker parternas svar i ärendet. Där skriftlig dokumentation också är
något som Ottosson (2015) trycker på som en viktig del i ett projekt. Oavsett om det är
ritningar, kostnadsregleringar eller ändringsmeddelanden det handlar om (ibid).
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Som stöd till en framtida effektiviseringsprocess, hur information hanteras och vilka
förutsättningar som påverkar projektets utfall har en generell illustration skapats,
illustrationen samlar de begrepp och områden som behandlats i denna studie.
Illustrationens tre huvudbegrepp är en sammanfattning av hela examensarbetet;
process, organisation och informationsflöde. Dessa tre huvudbegrepp och vad de
innefattar påverkar alla varandra. Beroende av utfallet inom varje begreppet påverkar
denne i sin tur hur ett begrepp korrelerar med ett av de två andra begreppen.
Ett exempel är: om man som entreprenör har ett förbättringsförslag (Process). Denna
information förmedlas uppströms med hjälp av ett bestämt verktyg (Informationsflöde),
hur kommunikationsvägen ser ut det vill säga vem man ska prata med och hur man som
entreprenör får kommunicera bestäms av entreprenad och arbetsform (Organisation).
Tillsammans bygger dessa upp en styrd helhet (den illustrerade triangeln), där valet inom
var och en av de tre kategorierna påverkar det slutliga utfallet, det vill säga helheten
och hanteringen av information.
Genom att studera denna illustrering är förhoppningen att organisationen inom ett
projekt skall kunna identifiera eventuella problem och förbättringspotentialer, alternativt
som stöd inför upprättande av ett nytt projekt

Figur 6. En illustration som stöd för framtida effektiviseringsprocesser.
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Syftet med examensarbetet var att studera hur informationsflödet ser ut mellan
projektering och produktion i ett industriprojekt där den successiva projekteringen
tillämpas. Där det i studiens initiala skede förväntades påträffas påtagliga skillnader i de
arbetsmetoder och sätt som används för att hantera information i ett projekt med
successiv projektering jämfört med ett projekt där det på förhand projekterats.
Som stöd till examensarbetets forskningssyfte beaktades de tre frågeställningarna.
Dessa behandlas i de två avsnitten som följer; ”Informationsflödet vid successiv
projektering” och ” Entreprenadformens roll i projekt med successiv projektering”.
Informationsflödet vid successiv projektering
• Hur ser informationsflödet vid hantering av handlingar ut i ett projekt där det
projekteras successivt?
Det visar sig att:
- Samverkansprojekt är en förutsättning för ett lyckat projekt!
Att arbeta i samverkan har under studiens gång visat sig vara en gynnsam arbetsmetod
för att hantera information oavsett om man på förhand projekterat eller inte. Men med
tanke på det kontinuerliga informationsflödet av handlingar som uppstår när
projekteringen sker successivt anses denna typ av projekt gynnas i något högre grad.
Oavsett projekteringsform tillåts entreprenör och projektör arbeta nära varandra för att
kontinuerligt kunna utbyta kunskap och information. Genom detta undviks tidsmässigaoch kostsamma ändringar. Något som kan vara extra viktigt då en av anledningarna till
att man ens projekterar under produktionen är av tidsmässiga skäl. Att jobba i nära
samarbete visade sig även kunna innebära en minskad risk av att informationen
missuppfattas och därav en minskning av det onödiga informationsflödet som går åt till
korrigeringar. En av förutsättningarna för projekten oavsett arbetsform verkar också vara
att tidigt i projektet sätta upp tydliga kommunikationsvägar för att veta vem man ska
vända sig till vid olika typer av ärenden.
•

Vad anses vara utmaningarna med hur informationsflödet vid hantering av
handlingar fungerar? Vad saknar entreprenörer respektive projektörer med hur
informationen hanteras uppströms och nedströms?

Det visar sig att:
- Omfattande handpåläggning kring en handling då projekteringen sker
successivt!
- Peabs inarbetade informationsrutiner gäller främst större och inte fullt så akuta
ärenden.
- Svår balansgång vid prioritering av arbetsuppgifter hos projektör!
- Successiv projektering ställer i regel högre krav på projektören än på
entreprenören.
När det kommer till informationsflödet har det genom de intervjuer som utförts
uppfattats som störst nedströms, vilket kan ha sina förklarliga skäl i att handlingarna
sprids av projektören och fördas i denna riktning. Projektör respektive entreprenör står
inför olika utmaningar när det kommer till att hantera informationen i projekt med
successiv projektering. För projektör utgörs detta främst av all den handpåläggning kring
en handling (mer om detta i följande stycke.) När det kommer till hantering av ärenden,
beträffande ändringar, förbättringsförslag eller för att rapportera in fel i handlingar.
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Innefattar de informationsrutiner som Peab har främst större eller inte fullt så akuta
ärenden. De övriga ärendena visade sig som bekant ske via telefon och mejl.
Entreprenörerna verkar tycka att tillvägagångssätten är en godtagbar metod. Vilket
kan uppfattas om något nyckfullt då det saknades metoder för att smidigt sorteras och
lagra alla dessa ärenden. Finns det ett tydligt hanteringssystem är det exempelvis lättare
att ”backlogga” vid det tillfälle då relationsritningarna ska uppdateras. De utmaningar
som flödet anses stå inför uppströms är däremot inget som utmärker sig för ett projekt
med successiv projektering, däremot finns det en risk för att antal ärenden riskerar att
öka när det projekteras successivt (speciellt om man inte är i ett samverkansprojekt).
I ett projekt med successiv projektering är projekteringen ett ständigt pågående arbete.
Att projektörerna ska lösa ärenden samtidigt som de går på möten och
detaljprojekterar kommande arbeten kan av förståeliga skäl sätta hög press på
projektörerna. Projekt med successiv projektering har visat sig vara ett tidskrävande
arbete som man till stor del alltså skulle undvika i ett projekt där det på förhand
projekterats, även om det är ofrånkomligt att helt kunna undgå revideringar vid projekt
som redan projekterats.
Konstaterandet från studie blir att ett projekt där projekteringen sker successivt ställer
högre krav på projektören än entreprenören, där argumentet främst ser på all den
handpåläggning som krävs från projektören och det enorma informationsflöde som de
är ursprung till. Det som utmärker sig med ett projekt som projekteras successivt är det
kontinuerliga arbetet som ständigt pågår med att detaljprojektera mot de utsatta
leveranstidplanerna. Utöver själva projekteringen innebär detta som nämnts en enorm
handpåläggning i form av att handlingarna skall laddas upp till projektportalen, pmutskick som förklarar vad som utförts och därefter uppdatera handlingsförteckningen,
ett arbete som ständigt återkommer när projekteringen sker successivt. Det visar sig inte
heller vara ovanligt att man börjar bygga innan man vet vad lokalerna skall inhysa och
att anpassade detaljritningar därför inkommer alltefter övrig information från exempelvis
sidoentreprenörer inkommer.
Entreprenadformens roll i projekt med successiv projektering
• Vilka verktyg och arbetsmetoder lämpar sig särskilt bra för att hantera
informationsflödet i ett projekt där det projekteras successivt?
Det visar sig att:
- Tydligt utstakade kommunikationsvägar är speciellt viktigt vid ett projekt om man
inte upphandlats i samverkan.
- De verktyg som används för att hantera informationen behöver anpassas och
för att på ett effektivare sätt kunna möta de processer som ingår vid successiv
projektering.
Om jag bortser från att många av projekten med successiv projektering utförs i
samverkan och enbart ser till en utförandeentreprenad, är min uppfattning att ett
sådant projekt ställer särskilt höga krav på projektets struktur med tydligt utstakade
kommunikationsvägar. Detta eftersom projektörerna visar sig vara väldigt beroende av
entreprenören för att få handlingarna lämpliga ur ett produktionstekniskt perspektiv.
Eftersom successiv projektering till att börja med används på grund av tidsmässiga själ
finns det heller inte ett så stort utrymme för projektörerna att göra om en handling.
Eftersom entreprenörerna vanligtvis är upphandlade för att utföra och inte bistå med
sin kompetens vid projekteringen i en utförandeentreprenad riskerar detta att skapa en
oreda av information uppströms som nedströms. Är man inte upphandlad i en
samverkan ställer det extra höga krav på att projektören gör rätt från början. Exempelvis
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om handlingar som projektören tagit fram visats innehålla felaktigheter av något slag,
entreprenören måste då rapportera avvikelsen eller skapa ett fråga/svar-ärende för att
reda ut problematiken. Ärendet ska hanteras enligt vissa metoder och den berörda
projektören ska sätta sig in i problematiken och ge ett svar, detta är något som riskerar
att skapa långa ledtider. Då är det istället mer fördelaktigt att projektera successivt i en
totalentreprenad då entreprenören har helhetsansvaret från första börja och har en
närmre kontakt med projektörerna än vid en klassisk utförandeentreprenad. OM
projektet däremot skulle ske i en utförandeentreprenad med samverkan underlättas
projektörens arbete av tydligt bestämda kommunikationsvägar för ett smidigt
informationsflöde mellan entreprenör och projektör för att kunna få handlingarna
lämpliga ur ett produktionstekniskt perspektiv. Kan projektör direkt bestämma hur
handlingarna ska tillsammans med entreprenör slipper man rundgången av att skicka
runt handlingar på grund av ändringar som måste göras.
Det visar sig råda en begräsning i de verktyg och till dessa kopplade portaler i
dagsläget. Projektörerna vill förenkla det administrativa arbetet kring hantering av
nya/reviderade handlingar och underlätta ärendehanteringen genom att kunna sätta
prioriteringar på dem. Hos entreprenören finns en önskan om att på ett mer
lättillgängligt och överskådligt sätt kunna jämföra olika versioner av en handling.
Entreprenören har inte något system som omfattar hantering av alla typer av ärenden
utan bara för större ärenden som inte är alltför akuta. Med detta sagt upplevs de
verktyg som används idag inte vara fullt utvecklade mot att på ett effektivt sätt möta
de arbetssätt som vanligen inträffar vid successiv projektering.
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Bidrag
Entreprenörer som projektörer känner förhoppningsvis igen sig när de läser studien, vissa
får kanske en tankeställare om hur man hanterar informationen idag. Förhoppningen är
att studien ska kunna fungera som ett stöd till att hitta metoder till att som entreprenören
eller projektören effektivisera de sätt informationen i ett projekt hanteras. Då det visat
sig att de metoder som används idag har en begränsad tydlighet i sin struktur och/eller
blir väldigt omfattande att hantera. Under arbetet med studien visade det sig att den
information som fanns att tillgå om området successiv projektering var begränsad.
Därför anses denna studie lyfta fram detta relativt outforskade område.
Fortsatta studier
För fortsatta studier kan det vara av intresse att studera skillnader i pilotprojekt. Ett där
man med hjälp av studien ser om man kan effektivisera ett byggprojekts
informationsflöde.
Det kan även vara av intresse att se över potentiella datorverktyg för att på ett smidigt
sätt sortera ärenden och därigenom kunna backlogga dem.
För att öka datans precision skulle man kunna skala upp studien, genom att utföra en
omfattande intervjustudie med en stor variation av respondenter från olika företag. I
detta skulle man även kunna inkludera beställarsidan.
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BILAGOR
Under bilagor följer en fullständig transkribering över de intervjuer som hållits med
respondenterna för detta examensarbete.

Platschef Peab

Övergripande frågeställning
När vi kom in i projektet som var ganska tidigt visste man i stora drag vad
byggnaderna skulle innehålla men inte fullt hur de skulle se ut, det fanns som en
layout. Det ska vara fyra våningar eller det här ska vara ett renseri, det var sådant som
hade bestämts innan vi kom in från SCAs sida i det fallet. Innan vi börjar bygga måste
det finnas lite ritningar, vilket fanns. Men så fort det blev klart att vi skulle bygga de här
delarna då fick vi vara med och tycka till (inte om byggnadernas innehåll) om hur det
skulle utföras. Något som höll i sig under hela projektets gång. Från det att vi startade
(vilket jag tror de som ritade blev lite chockade över) var vi ikapp projekteringen efter
ungefär en vecka då de behövde mer uppgifter. Det var aldrig vi som ledde
projekteringen då SCA hade upphandlat sina egna projektörer, vi fick däremot vara
med och påverka. Projektet var under 2,5 år, det projekterades hela tiden även om
var som mest intensivt under första året. Det var ändringar hela tiden men på slutet var
vi inte med lika mycket då det blev mindre grejer. Men det funkade bra.
Ni fick vara med ganska tidigt, vad var det för typ av entreprenadform?
Det var en utförandeentreprenad med partnering, SCA hade upphandlat sina
projektörer och alla parter klev in och jobbade direkt för projekt Helios även om vi var
olika företag.
Frågor
1. Behöver entreprenören mer information eller saknas rentav information, finns det
något fel i handlingen, måste entreprenören avvika mot handling eller har de en
bättre lösningar än vad som föreskrivits?
a. Ge konkreta exempel på tillfällen då entreprenören har egna (som de ser det
”bättre”) lösningar som måste kommuniceras uppåt (till projektering; arkitekt,
konstruktör och beställare).
Det gäller att man är med tidigt om man ska ha någon chans att kunna
påverka och ändra saker, då måste man få vara med tidigt och tycka till.
Annars kan det vara ganska svårt att förändra grejer, hur saker och ting skall
utföras. Det är en förutsättning att få vara med tidigt.
b. Ge konkreta exempel på sån information som entreprenören saknar lösning på.
Det beror lite på vad det är för typ av entreprenadform, om det är en
utförande- eller totalentreprenad. I en utförandeentreprenad är det rent
kontraktsmässigt är det inte vi som skall lösa problemet, är det tekniskt omöjligt
att utföra måste vi lyfta det mot våran beställare ”Hur är det tänkt att detta skall
fungera, det är inte möjligt?”
I en totalentreprenad har vi däremot varit med hela vägen och får istället lyfta
det mot våra projektörer. Men vid t.ex. projekt Helios tror jag inte riktigt vi hade
den problematiken då vi var med och påverkade. Nog var det på vissa ställen
som det fanns svåra saker att utföra, men då är det ganska viktigt att i
projekteringen få med sig vad som är kravet. För då kan vi kanske göra
bedömningen av att vi uppnår kraven fastän vi använder en annan metod när
vi utför det, att fråga sig vad som är det viktiga i det som ska utföras?
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c. Ge konkreta exempel på avsaknad av information som gör att entreprenören
avstannar. Det var framförallt i början som vi byggde snabbare än vad
projektörerna han leverera. Då de väntade information på exempelvis
stommen eller andra aktörer som gjorde att de inte kom vidare. Däremot var
det inget stort problem i Helios då vi hade så bra kommunikation med
beställare och kunde lyfta upp det och arbeta vidare (vi jobbade alla för
projektet och skulle göra vad som var bäst för det) då var det inget problem.
Men det kan ju bli ett problem, däremot kan det bli ett problem då man hela
tiden ska komma fram med lösningar som är byggbara. Men just i en
samverkan så får man faktiskt vara med och påverka och behöver inte sitta
och vänta på svaret, utan det finns alltid någon i projektet som sitter på en
lösning om hur man skulle kunna göra det. Det är det typen av arbetssätt och
dialog som jag uppskattar jättemycket och ha med beställaren, att man kan
lyfta upp och säga ”att såhär tycker jag vi kan göra” till skillnad från en
utförandeentreprenad. Vi ska vara behjälpliga, det är ändå våran expertis
någonstans att presentera byggbara lösningar (men återigen beroende av
entreprenadform).
2. Vad för verktyg används vid hantering av de i fråga 1 nämnda
frågetecken/förslag (används telefon, mail eller mer moderna programvaror så
som rapportering direkt ute på byggarbetsplatsen med sin smartphone).
a. Vilka metoder används för att förmedla vidare en bättre/mer lämplig lösning än
vad som föreslagits i handlingen?
Det är framförallt fysiska möten, projekteringsmöten men också i ganska stor
utsträckning informella möten när man möts på kontoret ”Vi har stött på ett
sånt här problem, vi har skissat upp den här lösningen, vad tror ni om det?” Så
arbetade vi i alla fall på det projektet. Men där var beställare också väldigt
kunniga. Vilket underlättade endel då informationsvägarna blev väldigt korta
och man fick snabba beslut.
b. Hur hanteras en handling som entreprenören saknar lösning till?
I Projektet jag är på nu (Sunderby sjukhus) är det mailkonversation där saker
och ting är lite viktigare att ha dokumenterat. Det här är inte ett projekt i
samverkan även om man på många sätt kan använda det arbetssättet. Men
rent juridiskt är det inte en samverkan vilket gör det viktigare med
dokumentationen och att det någonstans finns på mail eller digitalt om vad
man kommit överens om. Då skickar vi en fråga och får tillbaka ett svar.
c. Hur hanteras en handling som anses vara inkomplett eller sakna information?
Man skickar oftast via mail, jag tror de flesta byggföretagen har en fråga/svar
lista (Där man i en mall fyller i sin fråga och vad man önskar för något när man
skickar den, jag vill han en lösning på detta eller ett ok för att göra såhär). Sen
beror det även lite av frågans storlek men oftast via mail.
3. Behov - Vad ser ni för förbättringspotential med det sätt information förmedlas
respektive inhämtas?
Det jag tycker är ganska viktigt är att det finns tydliga kommunikationsvägar; vem
ska skicka frågor och vem ska svara på frågorna. Vilken väg ska man gå och var
ska det samlas. Jag tror mycket på den strukturer, att det inte tappas bort på
vägen. Det finns ju bra strukturer men det är något jag tycker är extra viktigt, vem
som ställer frågor och vem som svarar på dem att det funkar.
Vi kör en fråga/svar lista, där alla frågor vi skickar eller får in från våra
underentreprenörer lägger vi in en lista med när vi fått frågan, om det är bråttom
med något svar eller när vi respektive vår UE kan förvänta sig svar och vem frågan
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skickats till. När frågan är under utredning har vi den som en gul punkt i protokollet
och när den är utredd grönmarkeras den för då kan man ganska lätt se i listan vilka
frågor man inte fått svar på. För det blir ju lätt mycket mail och man ska komma
ihåg att både skicka iväg en fråga och sedan att följa upp svaret. Så det är
ganska skönt att ha allt sammanställt.
4. Övrigt
a. Hur inhämtas information (Handlingar och föreskrifter), är det lättillgängligt för
huvudentreprenören?
Vi på Peab har en egen intern projektplats, där vi kan lägga upp våra interna
dokument. I vissa fall som i förra projektet hade beställaren också tillgång till
den interna projektplatsen. Men i detta projekt där beställaren inte ska se på all
ekonomi och avtal har de inte någon tillgång till den interna projektplatsen.
Däremot har vi en gemensam projektplats där vi delar på handlingar, lite
frågor/svar och protokoll från möten. Principen är rätt lik men kan se lite olika ut;
använder man exempelvis Byggnet eller iBinder.
b. Vems ansvar är det att uppdatera ritningar till relationshandlingar vid successiv
projektering? Vilka rutiner finns för detta?
Det kan säkert finnas vissa rutiner som jag inte vet om men jag tror att vi kanske
inte var helt klockrena på det i förra projektet. Eftersom det var successiv
projektering under förra projektet var beställaren så pass insatt i vilka ändringar
som gjordes att han tog det till projektören och det ändrades till nästa version
av ritning som kom ut. Vilket gjorde att vi kanske redan hunnit bygga så. Men
det var som att det här med relationshandlingar sköttes ganska mycket under
tiden. Det är inte som i det här projektet där vi i slutet kommer få sitta ”jo men
här har vi ändrat och där har vi ändrat”. I Helios föll det mer naturligt då
ändringarna kom tillbaka till projektören hela tiden. Men vems ansvar det
egentligen är beror ju helt enkelt på hur det är upphandlat.
c. Ytterligare kommentarer
Jag tror inte alla passar i ett samverkansprojekt, är man van att jobba efter
regelboken i en utförandeentreprenad och inte är villig att se bortom den, blir
det någonstans ett helt annat arbetssätt med hur man har relationerna. Man
kanske kör mer med öppna kort än vad man gör nu då man rent juridiskt inte
har någon skyldighet att redovisa våran ekonomi (även om vi kan välja att
göra det ifall vi vill ha den relationen med våran beställare). Medans vid en
samverkan som Helios redovisade all våran ekonomi och beställaren kunde
spåra varenda krona. Visst, det blev inga jättestora vinster. Men sköter vi det
snyggt vet vi redan i början av projektet vad vi kommer tjäna. Det vet vi ju inte
här (Sunderbyn) då det gäller att vi fördela våra kostnader så det räcker. På
Helios jobbade vi iof på löpande räkning, ett samverkansprojekt behöver inte
vara synonymt med löpanderäkning. Det kan ändå vara fasta priser, takpriser
och budgetpriser.
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Projektchef Peab

Övergripande frågeställning
När vi erhåller ett projekt har beställaren antingen startat eller färdigställt
projekteringen (vid utförandeentreprenad). Är det en totalentreprenad är det vi som
ska projektera eller ta över en layout. Detta är ett vanligt fenomen i framförallt
samverkningsprojekt eller rent allmänt när det är tidskritiskt. Men ofta väljer
beställaren att upphandla i samverkan där projekteringen kommer gå parallellt
produktionen för att slippa ÄTA-bråket för att förhindra hinder och störningar och
istället hjälps åt och jobbar som ett team istället för mot varandra och löser
problemen tillsammans. Så det är ett vägval som beställaren gör ganska tidigt. Det
här är ett bra argument till att välja samverkan, det blir kortare vägar och man har
ett gemensamt mål när man ska lösa uppgifterna istället för att man kanske har
lämnat ett fast pris, då det blir händelserapporteringar på grund av det ena eller det
andra.
Nån typ av löpande räkning med någon form av incitament mot en riktkostnad.
Jobbar mot denna riktkostnad och förändrar sedan den upp eller ned lite beroende
på hur projektet ter sig.
Fördelen med samverkan är att man får ihop kommunikationsvägarna och har ett
bra projekteringsstartmöte för att bestämma och få kommunikationsvägarna att
fungera. Nyckeln är att man utifrån en tidplan om det finns deltider att förhålla sig till,
att man ser till att få ritningsleveransplanen att förhålla sig till tidplanen, så man vet
när man får de olika ritningsleveranserna. Det är därför viktigt att dessa är
sammansynkade. Alltså när behöver vi som entreprenör ritningarna för att kunna
bygga i tid.
Frågor
1. Behöver entreprenören mer information eller saknas rentav information, finns det
något fel i handlingen, måste entreprenören avvika mot handling eller har de en
bättre lösningar än vad som föreskrivits?
a. Ge konkreta exempel på tillfällen då entreprenören har egna (som de ser det
”bättre”) lösningar som måste kommuniceras uppåt (till projektering; arkitekt,
konstruktör och beställare).
Tidigt i projekt se konkreta tekniska lösningar som blir bättre, snabbare och
billigare och förmedla detta uppåt. Detta beror helt på om det är en totaleller utförandeentreprenad. Entreprenadformen styr jättemycket hur man styr
sådana saker. Om det är en utförandeentreprenad utan samverkan gör
entreprenören inte så mycket då ansvaret i så fall. lyfts över. Men om det är i
samverkan är det entreprenörens skyldighet att underrätta beställare hur man
ska göra. Är det en totalentreprenad styr Peab själv projekteringen, Ett
exempel för markarbetet vid nya brandstationen (som är en totalentreprenad
i samverkan) är att istället för bergskärning har slänten fällts, lägre
driftkostnader i framtiden, inget dyrare. Man slipper fallskydd, skrota berg, ev.
bultning. Olika materialval, vid undervattensjobb kan man istället för att gjuta
sponta och göra stödmurar. Det gäller att man har god kommunikation
mellan alla tre parter, beställare, konsult och entreprenör. Sätter sig någon på
tvären fungerar det inte:
Vill inte beställaren, ja det är ju han som ska betala så då får han som han vill.
Vill inte projektören, då säger han att det inte går att räkna hem
Vill inte entreprenören, då kommer de inte ens med idén.
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Bättre lösningar är väldigt vanliga samverkansprojekt.
b. Ge konkreta exempel på sån information som entreprenören saknar lösning
på?
Där man på kontoret sitter och ritar streck och inte ens har en tanke på hur
det ska genomföras. I stort sett allt går ju att genomföra på något sätt men
det kan vara farligt rent arbetsmiljömässigt eller bli väldigt dyrt och ta alldeles
för lång tid. Ett bra exempel är ett projekt åt vattenfall där det ritades en
stödmur tio meter under vatten som skulle gjutas och förhindra skit att hamna i
ett intag. Det skulle ta ca. ett år att bygga och kosta jättemycket pengar.
Därför räknade Peab tillsammans med deras grundläggare på en alternativ
lösning med borrade pålar och fastsvetsade spontlås och spont mellan det,
detta tog sex veckor att bygga och kostade en bråkdel av pengarna. Det är
inte alltid så lätt för en konstruktör att veta hur man kan göra då de oftast
kommer direkt från skolan och aldrig har jobbat på en entreprenad, de vet
därför inte hur saker och ting fungerar på en byggarbetsplats vad som är mer
respektive mindre görligt. Det kommer egna idéer i varje projekt, stora som
små. Det saknas sällan lösningar, däremot kan Peab påpeka att vissa saker
inte går att utföra p.g.a. dt här och det där. Man förstår inte vad saker och
ting egentligen kostar alla gånger och såvida det inte lämnats ett fast pris från
Peabs sida (vilket de givetvis måste stå för) kommer de oftast med egna
förslag.
c. Ge konkreta exempel på avsaknad av information som gör att entreprenören
avstannar.
Alltid när projekteringen är sen, även om man inte ska så kan Peab ibland
vara tvungna att bygga på förslagshandlingar. Det kanske går att göra
schaktet för ett fundament men det går inte att gjuta fundamentet för att
projektören inte fått in uppgifter (antingen att projektören bara sen, har
jobbat för sakta eller kommit igång för sent, eller inväntar uppgifter från
maskinleverantören). Saknas uppgifterna kan man bli tvungen att avvakta om
det inte går att chansa och komplettera de sista delarna då fullständiga
uppgifter finns.
Hur känsligt är det att jobba utifrån förslagshandlingar?
En gemensam risk man tar med beställaren, men återigen en fråga om
entreprenadform, är det utförandeentreprenad sitter ansvaret hos beställaren
och vid en TE sitter ansvaret hos Peab. Även om det är en utförande är Peab i
en samverkan väldigt angelägna av att lösa problemet.
d. Ge konkreta exempel på vad som avviker mot en produktionsmetod.
Är man på industri finns det jättemånga olika materialval; stålstomme,
prefabricerad stomme osv.
2. Vad för verktyg används vid hantering av de i fråga 1 nämnda
frågetecken/förslag (används telefon, mail eller mer moderna programvaror så
som rapportering direkt ute på byggarbetsplatsen med sin smartphone).
a. Vilka metoder används för att förmedla vidare en bättre/mer lämplig lösning
än vad som föreslagits i handlingen?
Det finns ofta saker som är mer eller mindre bråttom. Är det något som är 1,5
år fram i tiden väntar man kanske till nästa projekteringsmöte eller skickar bara
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ett mail ”tänkt på detta till nästa möte”. Så mail är bra, det ska gärna vara
antingen med mail, eller skicka en underrättelse. För det kan vara bra att man
kan se längre fram när man har aviserat om det skulle uppstå diskussioner.
Exempelvis att man redan för tre månader edan lyfte fram att det här inte är
en bra lösning. Mail är det vanligaste, det är viktigt att tidigt veta
kommunikationsvägarna så man vet VEM man skall skicka till.
Har ni något fråga/svar system ni använder er av?
Peab arbetar med sina egna projektplatser, det kan även hända att
beställaren har sina egna. Där kan det däremot ligga ärenden som
fråga/svar, ärenden som skall lyftas vid byggmöten. Men det handlar mycket
om att lyfta ärendet till rätt personer så att den människan hanterar det.
b. Hur hanteras en handling som entreprenören saknar lösning till?
Om vi får en ritning där vi märker att ”det här går inte att göra”, då gör vi en
underrättelse och skickar tillbaka till handlingen. Antingen direkt till projektör
eller via beställaren. Oftast sker detta via mail (så man har det skriftligt), detta
följs inte alltför sällan upp av telefonsamtal. Det beror också lite på hur stor
frågan är.
c. Hur hanteras en handling som anses vara inkomplett eller sakna information?
Maila tillbaka där man försöker förklara, är det bråttom även telefonsamtal.
Vid successiv projektering eller underhandsprojektering är det extra viktigt att
man har projektörer som man har en god relation med eller känner sedan
tidigare. Där det är lätt och går snabbt att kommunicera. En fördel är om de
kan sitta på plats eller åtminstone i samma stad, då det kan krävas endel
fysiska möten.
På projektet vid brandstationen, sitter någon på erat platskontor?
Nej, men det hade med fördel kunnat sitta någon där. Däremot har vi
projektledaren för kommunen på plats.
d. Om entreprenören måste avvika mot en produktionsmetod, hur hanteras
detta?
Skickar en underrättelse om avvikelse, är det bråttom vill man få det bekräftat
så snabbt som möjligt. Sedan har man det i sin avvikelsehantering så man vet
hur man gjorde till relationshandlingen.
3. Behov - Vad ser ni för förbättringspotential med det sätt information förmedlas
respektive inhämtas?
Det normala oavsett om det är utförande eller totalare är att Peab sitter med
vid projekteringsmöten för att tidigt kunna ge åsikter och granska ritningar.
Ritningar läggs av projektörerna upp på en gemensam portal, där de senaste
handlingarna alltid skall finnas tillgängliga. Förbättringspotentialen skulle
kunna vara att någon på projekteringen sitter i anslutning till bygget någon
dag i veckan och är med på arbetsplatsen och ser vad som händer. Även
om man jobbat länge och har erfarenhet är det skillnad av att få se saker i
verkligheten, hur omständigheterna ute på arbetsplatsen faktiskt ser ut och
inte bara i en dator. Den stora förbättringspotentialen hos projektörerna är att
de aldrig är ute på byggarbetsplatserna. De äldre projektörerna har oftast
bättre känsla då de är vana vid att sitta ute på byggena och arbeta. Till
skillnad från dagens konstruktörer som kommer direkt från skolbänken, den har
inget intresse av att komma ut till byggarbetsplatsen trots att de får betalt för
det. Flera som tycker samma, exempelvis vid 7-månaderspraktik då det kan
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vara bra att vara ute på entreprenad trots att man vill jobba som konsult i
framtiden. Detta gör att man inte bara har en teoretisk bakgrund, det ritas för
mycket som är invecklat och kostar alldeles förmycket. Man avsaknad
ekonomisinnet, så skulle man bli bättre på att se detta skulle man kunna spara
in på mycket pengar. En av fördelen med ett samverkansprojekt är när
entreprenören tidigt får sitta med i ett projekt. För om beställaren levererar en
handling via en projektör (vid utförandeentreprenad) och entreprenören ser
att det här är fel och dåligt. Då blir projektet kaos, det blir dyrt, sent och
ingenting blir bra. Slutkostnaderna har du lättast att påverka innan
projekteringen börjat. Så ju tidigare en entreprenör kommer in och säger det
här är billigare, det här är dyrare, kan vi göra såhär och såhär, funkar det här.
Att jobba tillsammans har man lättare att nå rätt kvalité och rätt kostnad. Man
lägger ribban på rätt nivå direkt. Bara en sådan sak att projektörer älskar att
rita in ingjutningsplattor, ja de har suttit på kammaren och ritat in specialmått
så den måste specialtillverkats. Slå upp en standardkatalog och se vad som
finns, spelar roll om den är fem millimeter större, den kostar en tiondel om man
köper som en standardprodukt. Men det gör man inte! Om man då inte vet
att det finns standardprodukter eller att det är så pass mycket dyrare dessa
specialtillverkningar. Kombinationen måste bli bättre, projektören är duktig på
att räkna och konstanter (håller/håller det inte). Att hitta produktionsvänliga
metoder och ekonomisinnet, det står entreprenören för. En konsult säljer i
regel timmar och inte en slutkostnad till skillnad från entreprenören som är
väldigt intresserad av slutkostnaden, det är det de lever på. Att bygga så
billigt som möjligt.
Extra fråga: Kan man inte försöka speca standardprodukter i tidiga föreskrifter/
ramhandlingar?
Beställer Peab projekteringen styr de oftast mot standardprodukter så långt
det går, de är hela tiden på jakt efter den billigaste lösningen, det är inte
projektörerna. De säljer timmar och entreprenörerna vill bygga så billigt det
bara går.
Men mer långsiktigt vore det bra om man skulle få in tänket av att kunna
projektera så billigt som möjligt. De har ju börjat förstå att de ska hålla nere
mängderna. Men sen att förstå om man har tjänat några pengar eller bara
krånglat till det, det är sådana här praktiska avvägningar.
Men sammanfattningsvis försöka ha så bra samarbete och erfarenhetsutbyte
mellan projektör och entreprenör, då sänker man slutkostnaden. Det är det
projekteringen går ut på, rätt kvalité till rätt kostnad. De olika aktörerna sitter
nära varandra och tittar på de stora lösningarna, framförallt tidigt i ett projekt.
Ju senare desto mindre påverkansgrad och dyrare om man vill påverka. Sen
har Peab själva förbättringspotentialer, de är själva rätt dåliga på att
specificera vad de vill ha, ritningar och vad som ska framgå, detaljeringsgrad
osv. Ska en parkering exempelvis projekteras. Okej, de ska dimensionera
tjockleken på underlaget men att specificera att det ska vara t.ex. 15
motorvärmarplatser, det ena och det andra, carport, kanalisation för fiber
osv. Men även detaljeringsgraden som höjdsatta planritningar osv. De är
dåliga på att detaljera omfattningen av jobbet och kan vara lite otydliga, det
är där Peab har sina brister. Man måste vara tydligare, göra en lista över vad
man egentligen vill ha,
4. Övrigt
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a. Hur inhämtas information (Handlingar och föreskrifter), är det lättillgängligt för
huvudentreprenören?
Ofta en projektplats, antingen en som beställare, projektör eller entreprenör
håller med. Peab försöker hålla sig till sin egna projektplats.
b. Vems ansvar är det att uppdatera ritningar till relationshandlingar vid
successiv projektering? Vilka rutiner finns för detta?
I en utförandeentreprenad oavsett om det är samverkan eller ej så lämnar
entreprenören över underlag till relationshandlingen (vad och var ändrad
gäller). Sedan sitter beställarens konsulter och ritar in det i en
relationshandlingen. I en totalentreprenad är det däremot entreprenören
själva som levererar relationshandlingen, däremot är det de upphandlade
projektörerna som färdigställer relationshandlingen med hjälp av
entreprenören. Men sen är det ju viktigt att tidigt i ett projekt klargjort vem från
de olika projektörerna som ansvarar för handlingarna så inte alla är inne och
ändrar och uppdaterar. Har man exempelvis tre projektörer som ansvarar
över handlingarna ska de se till att de håller den utsatta leveransplanen och
uppdaterar databasen med de aktuella handlingarna och förflyttar de gamla
handlingarna till en annan mapp. Men framförallt att ritningsförteckningen är
uppdaterad. Huvudsaken är att det finns utsedda personer så inte alla är inne
och kladdar i handlingarna.
Ytterligare kommentarer
Det här är ett jättevanligt problem, det är i stort sett inte ett enda projekt som
det inte är problem med ritningsleveranser, väldigt få där det fungerar
klockrent. D.v.s. där ritningarna är klara och det bara är att bygga.
Samverkansprojekt är absolut bäst att jobba i om man har den här typen av
problematik. En tight tidplan och kommer igång sent, oftast finns det en
anledning till att det blir så. Ett sent beslut från en kommun eller styrelse och
sedan NU ska vi bygga det här. Vilket gör att man inte har haft en möjlighet
att komma igång med projekteringen. Vad måste man då göra? Jo, man
måste rita medans man bygger då det egentligen skulle ta kanske ett år att
rita och konstruera. Då måste man börja i rätt ände och vara överens om i
vilken ordning man skall bygga och vilka tekniska samband som finns. Ännu
svårare blir det om man skall in på en industri där det ska in en massa grejer.
Då måste de leverera underlag på hur maskinerna är utformade (laster,
infästningar osv.) så att projektörerna kan få in det. Hur måste layouten då se
ut, det blir fort relativt komplext till skillnad från en väg där väglinjen ofta är
låst, det finns en massa regler och standarder att förhålla sig till. I
industriprojektet hänger då mycket på att få sidoentreprenören att leverera
datan. Under tiden kan kanske entreprenören börja med en stomme eller ett
väderskydd men fundamenten för maskinerna dröjer längre för att det tar tid
att få fram information. Däremot måste man ju fortfarande få fram vilka
traverser som ska upp i taket, vilket påverkar stommen, ja det är ett komplext
arbete. Informationen måste komma i rätt ordning och sedan ut i rätt ordning
för att allt ska fungera, det är inte jättelätt att lösa.

Arbetschef Peab

Övergripande frågeställning
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Man har ju utsett en entreprenör, projektör och byggledare i regel. Oftast sitter man
tillsammans. Ett exempel är Kaunisvaara där det samtidigt köptes upp projektörer
och entreprenörer. Vilket innebar att vi började samtidigt och var böjar vi då? Jo då
måste vi sätta oss tillsammans med projektören och säga var vi ska börja. Det kan
vara väldigt viktigt i vilken ända av fastigheten man börjar. Om man då tar
Kaunisvaara som exempel där man har en stor kvarn som jag förstod skulle hamna
nere på berg utan att någon räknat på det. Det innebar att vi måste börja i den
”ena änden” och ta oss till den ”andra änden”. Då vill vi ha fram sulformar, huruvida
man ska grundlägga på berg eller på fyllning. Jag tror ju på berg men det ska ju ni
som är konstruktörer svara på, då sitter de och räknar och kommer fram till att det är
berg som gäller. DÅ är dt ju där jag måste börja schakta, vad jag då vill veta är vad
som kommer härnäst, vilket är sulformar. Då vill jag att de ska producera fram
sulformar, det innebär underlag där pelare ska stå på. Då vill jag att de ska ta fram
utformningen, armeringsjärnen till den sulformen som man kan avropa dem.
Samtidigt säger jag att ni inte får hålla på att betongoptimera, vilket innebär att när
de sitter och optimerar kan de sitta och räkna på att den här pelaren behöver en
viss styrka för att kunna bära upp konstruktionen medans den pelare som är två
pelare bort kräver betydligt mindre. Men då får man ju försöka förklara för dem att
jag kan alltså inte sandpacka en fyrkant. Utan jag vill ju ha en yta som jag kan packa
lagervis hela vägen och då får de inte sitta och optimera att här går det sju kubik
och här kan jag spara till 6 kubik, där går det fem kubik.. osv. det blir ett rent h.vete.
Dels för att höjden måste de försöka hålla samma. Men då kan man ju acceptera
att man har ett visst antal av en typ som är samma och sedan en ny höjd.
Huvudsaken är att man gräver ett dike och inte ett hål för det kostar skjortan och går
nästan inte att göra. Sen kostar det ganska mycket att slå isär en form. Säg att den
teoretiska formen var 4x4m, nästa ska vara 5x5m och den tredje ska vara
4,5x4,5m…det är galet. Då är det bättre att köra 5x5m rakt av, varför? Jo för det
kostar så mycket pengar att slå isär formarna för att göra dem 5m kontra, 4,5m
kontra 4m. Alltså äter jag upp kostnaden av vad betongen kostar extra. Man ska
som eftersträva en standard för att det ska bli produktionsvänligt och tjäna tid och
totalpengar på det. För konstruktörerna känns det som att betongen blir så mycket
mindre och därför har man tjänat så mycket pengar. Men inte vad det i slutänden
har kostat att få det så, det ser ju däremot vi i produktionen. Efter det när man har
bestämt färdriktiningarna tar man fram en tidplan, när jag senast måste ha
handlingarna för de olika momenten och i vilken ordning jag tänker ta hela
byggprocessen. Där finns det ju också en deadline som varierar beroende på vad
som ska dit, är det något med stål måste jag ha 12-16 veckor i förväg plus
förfrågningstiden (när jag måste ha en ritning). Då måste vi lägga det till tidplanen så
att projektörerna koncentrerar sig på rätt saker, att de hela tiden följer rätt
ritningsföljd som jag skall bygga i, annars skiter sig allt. Försök standardisera t.ex.
armeringsjärn i bulkorgarna, gör ett och samma så man får en standard även där.
Man kan ju sitta och optimera i det oändliga men det kostar ju mer än det smakar.
Sen är det ett samspel, konstruktören är väldigt duktig på si sak men han kan ju inte
produktionen. Om vi då sitter tillsammans blir det i regel den optimala lösningen.
Frågor
1. Behöver entreprenören mer information eller saknas rentav information, finns det
något fel i handlingen, måste entreprenören avvika mot handling eller har de en
bättre lösningar än vad som föreskrivits?
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a. Ge konkreta exempel på tillfällen då entreprenören har egna (som de ser det
”bättre”) lösningar som måste kommuniceras uppåt (till projektering; arkitekt,
konstruktör och beställare).
Ibland kan man till exempel föreskriva 8mm järn med fi=150 eller fi=100. Förslå
ett armeringsnät istället. Vilket är ett tillfälle när man har en bättre lösning.
Rent konstruktivt blir det svårare, vi vet ju ungefär hur det ska byggas men ser
man något som ser helt vansinnigt ut så säger man ju det. Vid diskussion visar
det sig att det här är ju smartare vi gör så istället. Det är egentligen en dialog
som gör att den lösningen blir mer optimal, det finns många sådana tillfallen.
Det fanns ett annat tillfälle när vi satt och funderade på hur vi skulle göra en
välvning på en malmlada. Det var ju inte speciellt enkelt då det inte var så
gott om tid men då kläckte en iden om att fylla med sprängsten och sedan
gräva ut det. Alltså sprängsten, lägga på plywood och gjuta på det. Sen
skickar vi in en grävare som gräver ut det. Det är så pass stora spännvidder så
det skulle bli en dyr konstruktion. Vi skulle spara både tid och kostnader. Där är
konkret, vad man genom att sitta tillsammans kan få fram. Iden var så knäpp
så den blev klok. Något som inte skulle komma fram om man satt själv, helst
skulle man ha någon som bara sitter och spottar ut tokigheter, för helt plötsligt
finns det en ljusglimt i det hela.
b. Ge konkreta exempel på sån information som entreprenören saknar lösning
på.
Finns inte, har aldrig varit med om. Vi har alltid haft någon lösning. Är det en
totalentreprenad och jag har problem att ta mig fram så löser jag det, det
går alltid att lösa. Men gör jag en lösning så gör jag ju det utan att det ska få
finnas några risker, den får då hellre vara lite överdimensionerad bara för att
ta mig framåt.
c. Ge konkreta exempel på avsaknad av information som gör att entreprenören
avstannar.
Då löser jag det själv, ibland säger de att ”du inte får hålla på att hitta på
egna lösningar. Då säger jag bara var det något problem? ”Nä men det
hade kunnat vara det”. Detta gäller nu en ”förtroendeentreprenad eller
totalentreprenad”. Vid en utförandeentreprenad spelar man bara dum, då vi
inte ansvarar för den tekniska lösningen. Däremot kan jag om de frågar säga
att man kan göra såhär å såhär men du får välja, detta för att jag inte vill ta
något konstruktionsansvar i det läget i och med att det är en
utförandeentreprenad och jag inte har betalt för att ta det. Om Jag kommer
med en lösning så kommer jag med en lösning där det knappast finns några
risker, eller något överdimensionerad bara för att kunna ta mig fram.
2. Vad för verktyg används vid hantering av de i fråga 1 nämnda
frågetecken/förslag (används telefon, mail eller mer moderna programvaror så
som rapportering direkt ute på byggarbetsplatsen med sin smartphone).
a. Vilka metoder används för att förmedla vidare en bättre/mer lämplig lösning
än vad som föreslagits i handlingen?
Man använder allt. Om man ser till de stora projekten finns alla resurser på
plats. Byggledare, blockchefer osv. där diskuterar man oftast fram
lösningarna. Många gånger dubbelkollar man bara rent konstruktivt om det
går med konstruktören innan man får klartecken kring sin alternativa lösning.
Däremot ritar man då in ändringarna i handlingarna vilket innebär att
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handlingarna därmed är ”up-to-date”. De är alltså korrigerade efter de nya
metoder/tekniker. Det är bara mindre projekt man tar och uppdaterar alla
ändringarna i de så kallade relationshandlingar i efterhand (projekt på max
ett år om ens det, 6-7 månader). Större projekt tenderar att bli för svåra att
komma ihåg alla ändringar som gjorts och revideras därför upp kontinuerligt.
b. Hur hanteras en handling som entreprenören saknar lösning till?
Ofta är det såhär att om det finns en handling som man inte har en lösning på
det man råkat ut för just nu har man en direktkommunikation med
konstruktören. I första hand är det byggledaren som har kontakt med
konstruktören, alternativt löser byggledaren själv problemet. Men även denna
fråga beror också av entreprenadform. I en utförandeentreprenad ställer jag
bara frågorna och behöver inte lösa det. Till skillnad från en totalentreprenad
eller partnering då man hjälps åt att lösa problemet. Mail är det
kommunikationsverktyg som oftast används, något som idag är väldigt
smidigt är mobiltelefonen, där man kan ta ett foto på problemet/frågan och
sedan kan maila iväg det till ex. konstruktören. Då ser han direkt vad som är
problematiken och det är inga långa ledtider.
c. Hur hanteras en handling som anses vara inkomplett eller sakna information?
Då slår vi direkt larm om det är så att vi ser några felaktigheter eller att
information saknas. Ska det pålas och det då saknas plushöjder till vilken nivå
man ska påla sig nedåt då måste man ju be om hjälp. Det är för det mesta
mail och kan följas upp med telefon. I större projekt är det iaf en gång i
veckan som det hålls möten med konstruktören. I det läget skriver man upp
en lista med frågeställningar som inte är akuta. Under mötet går man igenom
en dagordning med punkter dels nya och sedan för att följa upp gamla
ärenden och status kring dessa.
Extrafråga: Hur bra/dåligt fungerar det när man vill att konstruktör eller arkitekt
skall komma ut till byggarbetsplatsen för att se över något?
Arkitekter kan vara svåra att få ut till bygget och är dessutom många gånger
väldigt svåra att diskutera med till skillnad från konstruktörer. Vid ett projekt vid
namn Helios i Sundsvall satt konstruktörerna nere i sthlm. Trots detta kom
konstruktörerna upp för möte varje fredag. Då gavs man en möjlighet att gå
ut på byggarbetsplatsen om det var något speciellt frånsett vad mötet
handlat om. Dessa konstruktörer är väldigt benägna till att komma ut för att se
vad de ritat/skapat. Arkitekterna har en tendens att rita saker som inte går att
utföra bara för att profilera sig.
3. Behov - Vad ser ni för förbättringspotential med det sätt information förmedlas
respektive inhämtas?
Saknar inget kring informationsvägarna, det jag däremot skulle önska är att det
fanns en större uppföljning av projekten hos de konstruktörer och arkitekter som
konstruerat och ritat byggnationen. Förut var det så att det i deras arbete ingick
x-antal timmar i uppföljningsarbete på det de ritat. Vilket gjorde att de blev mer
verklighetsförankrade. Man satt inte och gjorde samma misstag gång på gång,
vad man gjorde mer respektive mindre bra och vad man hade kunnat göra
annorlunda. Det är information man går miste om idag, då man tappar
verklighetsförankringen och istället hamnar i ett läge där det är ”vi och dem”. Till
skillnad från ett partneringprojekt där det är vi.
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En nackdel med dagens konstruktörer och arkitekter är att de ofta saknar
produktionserfarenheter vilket innebär att det många gånger blir gissningar. Till
skillnad från hur konstruktörerna var förr då de ofta hade en bakgrund av att
jobba i produktionen.
4. Övrigt
a. Hur inhämtas information (Handlingar och föreskrifter), är det lättillgängligt för
huvudentreprenören?
99% skulle jag säga är datorn, sedan finns det olika plattformar; exempelvis
Byggnet, ibinder projektportalen. Där läggs all information in, dessa sorterar
efter de senaste handlingarna, vilket gör att man inte riskerar att öppna en
tidigare version av handlingen. I Peabs egna projektportal kan man
exempelvis ställa in vem som har tillgång till vad och vad man vill notifieras av.
Men i regel går man vid start igenom hur man vill att systemet ska fungera.
Sedan har vi (peab) ett excelark som vi går igenom vid varje
projekteringsmöte där det finns frågor som ställs. Frågan får en ägare; Ställs till
och svaras till. Då går man igenom den vid varje möte. Det finns olika statusar
röd betyder att frågan måste ha svar inom en viss tid, gul där lever frågan och
grön då frågan är avklarad. Kan används som underlag till ÄTO:R om ärendet
ställs som en fråga varvid man får ett svar.
b. Vems ansvar är det att uppdatera ritningar till relationshandlingar vid
successiv projektering? Vilka rutiner finns för detta?
c. Ytterligare kommentarer: Vilken är den bästa entreprenadformen du föredrar
att jobba i när det är ett projekt med successiv projektering? Den absolut
enklaste och bästa entreprenadformen är partnering då man tar tillvara på
allas kunskaper. Alla äger samma plånbok, jobbar mot ett gemensamt mål
hela tiden. Om man exempelvis ska räkna på en totalentreprenad får man ta
i för att inte riskera att rent av gå i konkurs på stora projekt. Det gynnar inte
heller beställare då denne riskerar att betala en stor mängd pengar i onödan.
Om jag vore beställare skulle jag se på vilka personer/aktörer jag vill ha/jobba
med för att sedan ställa det som krav vid upphandlande. För när man sedan
har hittat sina rätta samarbetspartners är ens lycka gjord. De ska inte bara
besitta kunskapen utan de ska dessutom gå att samarbeta med. Ibland tittar
vi för djupt, blir för tekniska och missar då det enkla som till 100% är det bästa.
Vid en totalentreprenad blir det i regel minimalt med handlingar, vilket
innebär att man måste vara duktig rent produktionsmässigt för att kunna läsa
mellan handlingarna. Medans vid partnering då man hela tiden tar på det får
fram mer information än vad som kanske är normalt annars. För att underlätta
för alla andra runtikring.

Arbetsledare Peab
Varit delaktig i Helios och på projektet hon är nu är det delvis färdigprojekterat
Övergripande frågeställning
Styrningen blir A och O då man måste göra en övergripande tidplan, både över
bygget och projekteringen. Ta med alla parametrar och börja grovt för att sedan
kunna stycka ned det sen. Det krävs därför mycket erfaret folk för att lyckas med
det. Projekteringsledningsrollen blir superviktig, det gäller att man har styckat ned
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allting så att man jobbar med rätt saker i rätt tid och inte missar delar som får stora
konsekvenser senare. Det är mycket att förhålla sig till; Man måste veta hur länge
saker tar att rita och på ett ungefär även hur länge det sedan tar att bygga. Vad
det är för leveranstider. Om det är vissa saker som måste göras på sommaren
respektive vintern. Deadlines är oftast redan satta och sedan får man stega bakåt
när man planerar. Det är inte lätt att göra en vass tidplan när man inte har all data,
det är speciellt där det krävs erfarenhet. Samtidigt måste man göra tidplaner för att
jobba med rätt saker.
Frågor
1. Behöver entreprenören mer information eller saknas rentav information, finns det
något fel i handlingen, måste entreprenören avvika mot handling eller har de en
bättre lösningar än vad som föreskrivits?
a. Ge konkreta exempel på tillfällen då entreprenören har egna (som de ser det
”bättre”) lösningar som måste kommuniceras uppåt (till projektering; arkitekt,
konstruktör och beställare).
Vid Helios var det en partnering och i det nuvarande projektet är det en
totalentreprenad. Mycket förenklingar, speciellt när man tycker saker och ting
är gjort för krångligt. Exempelvis prefabricera istället för att bygga på plats. I
det här projektet som jag är på nu valde vi att gjuta betongvalvet ovanför
hissen på plats istället för Prefab. Sen var det en stor platsgjuten balk som de
fick ändra lite armering på samt la till lyftögglor som skulle göra det möjligt att
göra den på backen. För att slippa ställning och arbete på höjd. Det är sådan
grej som man är glad att man får vara med och påverka. Prefab eller inte,
det finns alltid för och nackdelar. Vilket beror av situation, vilka ställningar och
material, personal och resurser man har.
b. Ge konkreta exempel på sån information som entreprenören saknar lösning
på.
Svårt att se något men nog kan det finnas. Oftast är det små missar,
exempelvis att det ska vara stål men det finns inget att fäste det i. Men oftast
är det inga stora och olösliga grejer.
Det är snarare onödiga eller krångliga lösningar. Ibland accepterar man bara
vissa grejer för att det tar längre tid att få en återkoppling av konstruktören.
Sen beror det på i vilket skede man upptäcker det, är det konstruktionsgrejer
kan det i vissa fall vara dyrare att projektera om och då kör man på det som
står även om vi inte riktigt är nöjda med metoden.
c. Ge konkreta exempel på avsaknad av information som gör att entreprenören
avstannar. Det har hänt, oftast är det saker som är missade i granskningen
och upptäcks för sent. Då måste man vänta på att det räknas/ritas om och
risken är då att man står där med fel material. Det jag har fått vänta på mest
är att det är försenade leveranser av ritningar och framförallt ritningar för
armering. Även om det fyra veckor innan är satt när leveransen skall ske, då
kan det vara svårt att få fram rätt material. Har det varit så att man helt
avstannat i de fallen? Helt avstannad har vi aldrig varit, ”det hör till byggarens
vardag att hitta annat att göra”. Men det kan hända att man får lämna en
del och börja med något annat.
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d. Ge konkreta exempel på vad som avviker mot en produktionsmetod.
Är man på industri finns det jättemånga olika materialval; stålstomme,
prefabstomme osv.
2. Vad för verktyg används vid hantering av de i fråga 1 nämnda
frågetecken/förslag (används telefon, mail eller mer moderna programvaror så
som rapportering direkt ute på byggarbetsplatsen med sin smartphone).
a. Vilka metoder används för att förmedla vidare en bättre/mer lämplig lösning
än vad som föreslagits i handlingen?
Den rätta vägen att gå (på de möten jag har varit med) är att vi vid
projekteringsmötena haft en Excel fil med ärenden (rader med frågor). Då
finns det till höger en statuskolumn med anledning av att vissa beslut behöver
tas snabbt medans det för vissa finns mer tid att reda ut, vissa kräver rent av
att man utreder. Men stora som små grejer tas upp i denna Excel fil. Men det
är ju i de bästa av världar alla frågor tas upp under projekteringsmötet och att
man löser de i tid. Men i praktiken medans vi bygger när det är mer eller
mindre akuta grejer, stora som små tas de över mail och telefon. Oftast är det
platschef eller en utsedd person som sköter kontakten med projektörerna.
b. Hur hanteras en handling som entreprenören saknar lösning till?
Det bollas till projekteringsmötet där protokollet med ärendena gås igenom.
Sedan är det projekteringsledarens ansvar att se till att ärendena följs upp.
Antingen genom mötet eller direkt via projekteringsledaren. I praktiken ska allt
gå genom den utsedda personen men för små saker kan det ibland hända
att jag kontaktar arkitekten direkt.
c. Hur hanteras en handling som anses vara inkomplett eller sakna information?
d. Om entreprenören måste avvika mot en produktionsmetod, hur hanteras
detta?
Då rapporteras ändringen, denna ändring ritas om och skickas ut som ett PM
med revideringar. Ibland kan man få förhandskopior om det är riktigt bråttom.
Men jag tycker det är en intressant fråga det här med
kommunikationsvägarna. För jag tror det är viktigt att klargöra rollerna hur de
ska gå. För det är lätt att hänt att det börjar ringa från arbetsledare (som jag),
direkt till konstruktörer för att det är lättast och snabbast så. Men det är viktigt
att man går rätt väg för det är ändå den ansvarige projekteringsledaren som
ska bedöma hur viktiga frågorna är. Därför tror jag det är viktigt att man har
en struktur kring det så att det inte blir för rörigt med många olika inblandade.
Sen är det även en fråga om befogenheter, visst vissa saker kan man (som
arbetsledare) lösa och det får inga direkta konsekvenser, Men ibland kan det
vara svårt att bedöma vad som får konsekvenser och isf vad. Därför kan det
vara bra om projekteringsledaren vet allt, stort och smått just för det kan vara
svårt att bedöma just då vad det här beslutet innebär, det är inte säkert alla
har den överblicken.
3. Behov - Vad ser ni för förbättringspotential med det sätt information förmedlas
respektive inhämtas?
PM skickas ju i regel ut och sedan har man ju någon form av portal med de
senaste handlingarna. Men på den här portalen tycker jag att alla gamla PM
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(versioner av ritningar) ska finnas. Detta då jag suttit med regleringar med UE, för
om köpet görs vid ett tillfälle utgår man ju från den handlingen (vilket inte
behöver vara ursprungsritningen). Kommer det då sedan fyra nya revideringar
ska UEn uppdatera mängder efter det. Det är svårt att i förväg veta vad man kan
ha för användning av de gamla handlingarna. Men det är ju så lite jobb med att
lägga ut dem på portalen så jag tycker de ska finnas där. De behöver inte ligga
direkt tillgängliga, men de får gärna ligga i någon undermapp så man ändå har
tillgång till dem om man skulle vilja det.
Sen det jag också tycker som en förbättring eller som jag ser som svårt (i både
detta och Helios-projektet är arbetet med granskningen. Dels är granskningen en
del man måste ta med i första tidplanen. I teorin tar det nog inte mer än en dag
men med personer som har en massa annat krävs det att det finns en lucka för
att kunna sätta sig med granskningen. Sen är det en väldigt svår uppgift att
granska, det krävs mycket erfarenhet för att se allt vad ritningen innebär. Det
används en Excel för leveransplanen av ritningar där finns det ansvarig person för
granskningen. Där exempelvis dörrar och beslagning som i sig är en djungel, där
tar man hjälp av en som jobbat mycket med just det och sätter han som
ansvarig. Medans granskning av konstruktioner tar stöd av seniorkonsulter, då de
oftast kan se eventuella tokigheter ganska snabbt och på så sätt spara massa
pengar. Genom att slippa göra ändringar senare i projektet. Sen är det svårare
att hålla sig rutinerna kring att granska handlingarna ju längre in i projektet man
kommer, att prioritera att göra granskningen ordentligt.
4. Övrigt
a. Hur inhämtas information (Handlingar och föreskrifter), är det lättillgängligt för
huvudentreprenören?
Vi har haft portaler, i båda projekten jag varit på har vi använt Peabs egna
portal.
b. Vems ansvar är det att uppdatera ritningar till relationshandlingar vid
successiv projektering? Vilka rutiner finns för detta?
Vet inte, inget jag har varit delaktig. Däremot ritar konstruktören direkt om
eventuella ändringar så de finns inför kommande revideringar. Är det
däremot smågrejer så skriver vi upp det och tar det sen.
c. Ytterligare kommentarer
Jag tänkte bara på en grej på Helios, det här med pappersritningar. Det är
allmänt ett elände att få ut, främst vid betongjobb ska det ut A1or på bygget.
Främst armeringsritningar. Revideringarna som kommer då är det ju som en ledtid
på. Revideringen som sedan ska skrivas ut på en A1-skrivare som i bästa fall finns
på plats. Denna ska i sin tur sorteras in och ut på bygget. Där blev det ett tapp för
oss, kom inte den ritningen ut till oss snabbt han betongarbetarna ta den ritning
som fanns och påbörja arbetet. Det var så ont om tid, På Helios var det en
person som jobbade heltid med att få ut pappersritningar (det kan ju låta helt
sjukt) och när hon var sjuk så funkade ju inte det där. Man kan ju inte gå ut med
en iPad över armeringsritningen till de som armerar. En viktig del blir att se till att
det är rätt ritningar som är där ute, ganska många missar har skett pga. gamla
ritningar. Men att uppdatera ritningar i fysisk form är ett större problem än man
kanske tror och ska inte underskattas.
Vems ansvar är det då att se till att gubbarna ute på bygget står med rätt
handling?
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I det flesta kontrakt ser vi nog till att upphandla att de själv ska stå för den biten.
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Uppdragsledare Peab

Övergripande frågeställning
Det är lite beroende på. Har man handlat upp det som en AB04 är ju allt
färdigprojekterat. Tills skillnad från ABT då vi projekterar. Nu sitter jag i ett projekt då vi
projekterar samtidigt som vi bygger, just för att det ska vara smidigast. Jag tycker att
det är bättre att projektera innan då jag anser att felmarginalen är mindre. I ett
projekt där man projekterar parallellt har man ofta hunnit beställa grejer vilket gör att
det blir både svårt och dyrt att göra ändringar. Har man hunnit projektera rätt i
längre tid då blir det mindre fel på ”materaillistan”. Har man projekterat i förväg blir
det såklart alltid småändringar men man har en lägre felmarginal i beställt material.
Nu kommer ritningarna, sen har vi fem veckors leverans på armeringsjärn innan vi
börjar bygga. På de där fem veckorna vi beställt armeringsjärn finns risken att det
hinner göras ändringar som gör att vi måste beställa mer/annat järn. Det gör att det
kan bli mycket spill på material. Att man se då inte hinner granska handlingarna
ordentligt heller.
Frågor
1. Behöver entreprenören mer information eller saknas rentav information, finns det
något fel i handlingen, måste entreprenören avvika mot handling eller har de en
bättre lösningar än vad som föreskrivits?
a. Ge konkreta exempel på tillfällen då entreprenören har egna (som de ser det
”bättre”) lösningar som måste kommuniceras uppåt (till projektering; arkitekt,
konstruktör och beställare).
Det har vi ganska ofta, när vi blir upphandlade i en AB04 då ifrågasätter man
ju handlingarna. Kan man inte göra såhär istället? Det första är ju rent
arbetsmiljömässigt, konstruktörerna har ju inte alltid koll på hur det ska utföras.
Vi kollar oftast på ”byggbarheten”, hur säkert det är bygga på det här sättet
kontra att bygga på ett annat sätt. Nästan vartenda projekt är det något
sådant.
b. Ge konkreta exempel på sån information som entreprenören saknar lösning
på.
Oftast handlar det ju om att det är svårt att komma åt att göra saker och
arbetsmiljörisker. Hur ska man få dit grejer eller få dit betongen då man ritar
armeringen för tät. Utföra brukar det gå att göra, vi är ändå entreprenörer så
oftast hittar vi någon lösning. Då kan man skicka mail om en lösning för att
kunna komma fram.
c. Ge konkreta exempel på avsaknad av information som gör att entreprenören
avstannar.
2. Vad för verktyg används vid hantering av de i fråga 1 nämnda
frågetecken/förslag (används telefon, mail eller mer moderna programvaror så
som rapportering direkt ute på byggarbetsplatsen med sin smartphone).
a. Vilka metoder används för att förmedla vidare en bättre/mer lämplig lösning
än vad som föreslagits i handlingen?
Vi kör något som heter fråga/svar. Det är ett dokument där vi skickar en fråga
till byggledningen som för vidare frågan till rätt konstruktör. Då får vi svar
därifrån och har allt på papper. Det är via mail. Men kör partnering sitter man
på projekteringsmöten tillsammans. Men är det AB04 är det Fråga/svar som
gäller och ABT då sitter man och projekterar tillsammans med sina projektörer
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och löser frågetecknen på projekteringsmöten. I en AB04 vill man ju inte ta på
sig något konstruktionsansvar, då ställer man bara en fråga om hur de tänkt
så får projektörerna komma med en lösning.
b. Hur hanteras en handling som entreprenören saknar lösning till?
Fråga/svar, eftersom den som ritat det har tänkt något har det oftast också
någon lösning. Frågan blir ofta till en följdfråga och då pratar man ihop sig.
c. Hur hanteras en handling som anses vara inkomplett eller sakna information?
d. Om entreprenören måste avvika mot en produktionsmetod, hur hanteras
detta?
Då blir det en avvikelse, en avvikelserapport där man skriver ned vad det är
och beror av. Så man friskriver om det är så att man inte kan utföra något så
det blir fackmannamässigt gjort.
Det är alltid viktigt att man har allt på papper, när man pratar i ord finns det ju
inga bevis på något.
3. Behov - Vad ser ni för förbättringspotential med det sätt information förmedlas
respektive inhämtas?
I ett projekt jag jobbat nu använder vi oss av iBinder. Det tycker jag är bra att
projektörerna, entreprenörer och byggledare har samma ”bas”. Då kan ingen
säga att man sitter med fel handling. För ofta uppstår fel när det kommer någon
revidering på ritning, alla ska ha tagit del av rätt ritning. Det är lång väg till man
kommer ut till produktion, jag tror på gemensamma portaler. Sen är ju partner bra
då man sitter tillsammans, då blir det mer öppet. Hel projektet är ju gjort så att
man ska komma till samma mål. Det brukar ju bli endel diskussioner mellan
projektörer och entreprenörer då projektören säger att entreprenören bara är ute
efter att hitta ÄTA pengar och entreprenören säger att de inte kan rita på rätt
sätt då det inte går att utföra.
Vilken entreprenadform föredrar du att jobba i?
Den lättaste entreprenadformen att som entreprenör jobba i är AB04. Då ska
beställaren tillhandahålla alla handlingar, då ska man som entreprenör bara
räkna på en mängdförteckning eller ritningar och allt utöver det som står i FFUn
kan man skriva en ÄTA på. Det är det lätta sättet att jobba på.
Men hur ska man jobba för att få ett så lyckat projekt som möjligt med så många
nöjda parter som möjligt?
Då är partnering bäst! Då förlorar entreprenören på det, det är inte lika stor chans
att tjäna stora pengar på det, det blir en öppen bok. Vinsten blir mindre,
samtidigt som risken blir mindre. Där har nog beställaren det bästa ut av det
också. Men det kräver mycket engagemang av alla.
Nu är jag på ett partneringprojekt men i ABT form.
4. Övrigt
a. Hur inhämtas information (Handlingar och föreskrifter), är det lättillgängligt för
huvudentreprenören?
Beställaren måste leverera handlingar till startmötet, sedan kommer det
revideringar under projektets gång. Men huvudhandlingarna ska iaf vara
klara. (vid UE)
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Vid successiv projektering ska AF delar och teknisk beskrivning vara med i
början, sedan kommer handlingarna allteftersom. Då har man oftast räknat
på ett förfrågningsunderlag (FFU) och jämföra mot det man räknat på kontra
de bygghandlingar som sedan kommer för att se om det blir tillkommande
eller avgående pengar.
Vad lämnas det priser på som vanligast i det första upphandlingsskedet?
Vid framförallt anläggningsarbetet prissätter man mycket mängder, hur
mycket ska ha betalt för schaktning av x-antal kubik. Det är ofta
mängdkontrakt. Då har man en utsättare som justerar mängderna som det
räknats på mot de faktiska mängderna.
b. Vems ansvar är det att uppdatera ritningar till relationshandlingar vid
successiv projektering? Vilka rutiner finns för detta?
När det är successiv projektering är det oftast i AB04, då lämnar vi in underlag
för det. Vi skriver/markerar ändringar och skickar sedan in det. Man ska göra
detta kontinuerligt under projektet men oftast kommer det i slutet av projektet.
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Konstruktör NBP

Frågor
1. I vilken/vilka entreprenadform och/eller organisatorisk uppbyggnad anser du att
framtagning av handlingar (i Successiv projektering) fungerar absolut bäst?
- Varför är det just denna entreprenadform och/eller organisatoriska
uppbyggnad som du tycker fungerar så bra?
Det är i princip två entreprenadformer man har att välja mellan,
generalentreprenad och totalentreprenad. Sen finns det lite varianter på det,
men det är de grundläggande formerna enligt AB. Jag har jobbat mycket i
utförandeentreprenader, där jag projekterat mot kunden där det då
upphandlats mot de handlingar vi gjort. Däremot är vi inte alltid färdiga med
handlingarna innan de har köpt upp entreprenör. Då blir det en fortsatt
projektering under projektets gång och det är upplagt för mycket diskussioner
och vad man egentligen kommit överens om vid kontraktsskrivningen, när de
exempelvis ska få leveranser. Då gäller det att vara tydlig när kund
(byggherren) skriver kontrakt med entreprenör hur man ska leverera
handlingarna. Då är man bunden till att leverera handlingarna enligt en
tidplan successivt under projektets gång. Detta innebär en enorm press för oss
som projektörer, hinner vi inte med det innebär det stora kostnader för
kunden. Är det en totalentreprenad jobbar vi vanligtvis åt kunden och då
beror det ju på hur vi avtalat att jobbat med entreprenören. Samt under vilka
förutsättningar vi kommit in i projektet och när vi kommit in i projektet. Vi kan ju
ha en större eller mindre del av den totala projekteringen. Allt från att vi bara
ska dimensionera stålstommen till ett större åtagande där vi ska dimensionera
layouten i olika delar och ett mer helhetsåtagande.
En fördel är att jobba i projekt där man ”får” prata direkt med de som ska
utföra det, en platsorganisation eller platschef som kan ge feedback. Nu är
jag inne i ett partneringprojekt med totalentreprenad som jag tycker fungerar
väldigt bra. Man får en nära kontakt en entreprenör och slutkund. Men det
förutsätter en klar ram kring kommunikationen i projektet. Då gäller det att det
inte skär sig mellan kund och entreprenör för då hamnar man som projektör i
kläm. Men jag är positivt inställt till totalentreprenad i partneringform. Däremot
kan förutsättningarna variera, hur väl det är uppstart och hur målbilden ser ut
för byggherren och entreprenören. Vid partnering kan det vara relativt löst
(inte så exakt) uppstart och då kan man missa varandra, var man är. När
entreprenören kommer in kan de ibland kanske tro att byggherren kommit
längre i förstudien än vad denna faktiskt gjort. Då uppstår ett glapp när man
lämnar över ett bygge till entreprenören, man kanske skrivit ett kontrakt på
felaktiga grunder.
En utförandeentreprenad är vanligtvis betydligt lugnare, det är inte lika
mycket feedback. Men sen kommer frågorna när kund handlat upp
entreprenör. Då blir det den ekonomiska problematiken med Ätor som kan bli
ganska mycket arbete för oss, där vi måste förklara eller göra om och då blir
det mycket tillkommande kostnader. Kostnader som man kanske hade kunnat
undvika om man fått den där feedbacken från utföraren. Men eftersom
entreprenören oftast inte är upphandlad när vi tar fram handlingar går vi
miste om den där kompetensen som vi själva inte besitter. Vi har ju erfarenhet
men entreprenören har ju ännu mer erfarenhet av utförande.
Totalentreprenader med partnering är ju bra men det ställer ju höga krav på
de som skriver kontraktet, att de förstår vad de skriver och att målbilden blir
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klar för alla parter. Var man är och var man ska. Kortfattad varför det fungerar
bra är för att du här och nu får feedback som projektör från båda hållen
(byggherren/slutkunden och utföraren). Från kunden sett: ”Är det här det här
slutresultatet som ni vill ha?” och från entreprenören ”Är det rätt sätt att utföra
det på, är det ekonomiskt och tidsmässigt rätt?” för att undvika att man som
projektör tänker fel.
2. Vad anser du om projekt där man jobbar med att projektera parallellt
produktionen?
- Hur påverkas era arbetssätt gentemot ett traditionellt projekt där
projekteringen kommer först och sedan produktionen?
Vi har traditionella projekt där vi inte hinner projektera färdigt innan projektet
startar då får vi projektera parallellt produktionen.
Men det kan bli lite överväldigande i omfattning, där man dels har sin roll som
konstruktör där man ska räkna och ta fram handlingar och samtidigt den här
rollen i projekten där man ska möta entreprenören och planera för
kommande steg. Där man kan hålla på med detaljprojekteringen för en del
samtidigt som detaljprojekteringen för nästa del kommer in. Vilket gör att det
kan vara besvärligt att som en person hålla ordning på allt. Just för att man
måste gå på mötena och möta upp alla frågor, samtidigt som man har en
annan del av projektet som man håller på att projektera för att det ska vara
färdigt ett visst datum. Exempelvis där man har en del som ska levereras nästa
veckan samtidigt som det kommer in en akut fråga som måste ses över, vilket
gör det svårt att möta båda. En förhoppning i det läget är att entreprenören
har förståelse för att det kan vara svårt att möta dem fullt ut då resurserna inte
är oändliga på projekteringssidan.
3. Kan man i ett projekt med successiv projektering separera delar av ritningar i vad
som är bygghandling respektive granskningshandling?
Hela handlingen byter status till bygghandling, däremot kan man ringa in delar
av en ritning som är ”Under utredning” som kan granskas. Däremot kan en
handling inte hålla båda statusarna. Antingen är handlingen en
granskningshandlin eller så är handlingen en bygghandling MEN då gäller det att
vara tydlig med vad som inte är färdigt.
-

Förekommer det att det byggs på granskningshandlingar (hoppar man t.o.m.
över detta steg) eller är det bygghandling som gäller?
Det kan hända att man tillåter entreprenören beställa på en
granskningshandling däremot aldrig bygga på en granskningshandling. Det
gäller däremot att vara tydlig med vad. Men då är det ofta något man kommer
överens om och är införstådd i vad det innebär för risk.
Är det en delad risk ni som konstruktör har med entreprenören? Vi har ju ett
konstruktionsansvar men baserat på de premisser att det fortfarande är en
granskningshandling ligger ansvaret om att man gör en beställning trots att
handlingen inte är stämplad bygghandling hos entreprenören. Jag har aldrig
hamnat i ett sådant läge och det är sällan det inte går att använda sig av det
material som står specat i en granskningshandling. Tanken med
granskningshandling är att det ska vara nära slutgiltig produkt, skillnaden är om
man skulle beställa på en förhandskopia. Men vid en granskningshandling är
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materialet underbyggt av beräkningar som gör att vi är rätt säkra på
stålprofilerna vilket gör att vi kan ge ok på materialet.
4. När ni är ute på en byggarbetsplats, känner ni att det hjälper er i arbetet av att
utforma handlingarna och förmedla rätt information?
- Vad var det som förenklade arbetet, för entreprenör eller er som projektör?
Det förenklar för båda, dels ser man en massa detaljer när man är ute på en
byggarbetsplats. Vilket skede de är i. Ofta har man möten med när man väl
kommer till plats. Detaljer och intryck som kan ge förslag på hur man ska lägga
upp sitt arbete (tidsmässigt).
Har det varit så att du varit på något projekt där du suttit på plats och
projekterat? Nä inte på det sättet, jag har varit med i projekt där jag har varit
uppdragsansvarig. Då har man suttit på plats i samband med möten nån dag i
veckan (mötesdagar i projektet). Då får man lite intryck av att sitta på plats men
inte att man kontinuerligt suttit på plats. Men det beror på var projektet är
beläget och vad man kommit överens om. Ofta har man flera projekt på gång
vilket gör det svårt. Vanligast är att man har ett stort projekt och sedan ett flertal
mindre projekt.
5. När exempelvis ”huvudentreprenören” av någon anledning stöter på ett problem
(avsaknad av information eller felaktigheter av någon anledning). Anser du att
de metoder som används för att rapporter er om detta fungerar bra? Ge ett
konkret exempel
Det sker vanligtvis ganska informellt, är det akut brukar man få ett telefonsamtal.
Det är den bästa metoden. Om det då sedan följs upp av någon skriftlig
förklaring/godkännande.
Har du jobbat med något fråga/svar system? Ja Excel listor men inte något mer
märkvärdigt än så. Det skulle däremot vara intressant med någon databas. Det
finns ju flera nivåer i ett projekt( olika projektörer), vilket gör att det finns frågor
mellan olika discipliner. Både konstruktion, mek. och installationer, där kan man
behöva ha en fråga/svar lista. Det brukar vara på projekteringsmötena man tar
upp saker och ting men har man en fråga/svar-lista är det enklare att se vad
som bör tas upp. Detta för att stämma av mot protokoll och gentemot utföraren.
Det hade varit bra med ett bra system för detta samtidigt som man inte vill ha
alltför många ställen att logga in på. Det ska vara lättillgänglig och man vill inte
bli spammad med 1miljon mail per dag på fråga/svarslistan samtidigt som
denna hänger med flera år efter projektet är avslutat. Får man flera
meddelanden per dag läser man tillslut inga, det ska vara ett bra system som
sorterar ut det som inte direkt påverkar en. Problemet med informationsflödet
idag är att det ökar exponentiellt. Det blir så mycket att det blir svårt att se var
allt kommer ifrån.
Det skulle därför vara bra om det fanns något system som kan lägga ärendena i
någon form av prioritetsordning. Samtidigt som systemet inte glömmer bort saker
som måste göras men som inte är så akuta.
6. Vad saknar du i de arbetsmetoder ni använder er idag för att revidera
handlingar pga. av ändringar eller fel (behov)?
Det rena formella Systemet, Bygghandlingar 90 för att revidera en handling är ju
bra att det finns. Att man har styrt upp det någorlunda likartat vilket gör att det
inte blir nån överraskning då alla jobbar på samma premisser. Så följer man det i
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grunden, däremot skulle jag vilja se att man inte behöver hoppa mellan så
många olika system. Jag skulle gärna vilja kunna få ut PM direkt från CADprogrammen, samtidigt som man vill hålla det flexibelt så man kan anpassa det
efter behoven i projektet. Är det ett mindre projekt är behovet av formalia kanske
mindre. Exempelvis när nya PM skickas och all formalia runtikring, medans i större
projekt där det kanske krävs för att kunna hålla ordning i det långa loppet. Det
tar nämligen mycket tid att sitta i olika Excel dokument, och ladda upp i olika
portaler. Det är nämligen väldigt mycket administration runtikring ett utskick. Så ju
mer man kan samla på samla ställ! Det jag alltså skulle vilja se är att det per
automatik skickas ut varför en ändring är gjord och vad som ändrats. Risken är ju
om man gör för många småändringar (ex. små stavfel) och det då går ut
revideringar för alla dessa, då kommer man tillbaka till informationsflödet och att
man riskerar att bli översvämmad. Därför måste man kunna samla ihop
ändringarna i större PM som är hanterbara.
7. Vad anser du vara en av era viktigaste/bästa tjänster som beställare oftast brukar
avstå från?
Tror inte att vi har något där faktiskt. Däremot kan det hända att beställaren inte
köper att i tid; branddokumentation, geotekniska undersökningar. Vilket försvårar
vårat eller andra discipliners arbete. Väntar man för långe med att köpa in vissa
discipliner, även om deras roller i projektet kan vara relativt små kan det ställa till
det för oss.
8. I hur stor utsträckning brukar beställaren vara intresserad av att följa den digitala
utvecklingen, det vill säga följa med vid användande av digitala verktyg och
arbetsmetoder så som exempelvis BIM?
Ser man till industrin är det som beställare svårt att hänga med i utvecklingen
och de har ju vissa system som inte är så moderna alla gånger. Det skulle nog
behövas mera satsningar från basindustrin (hur man arbetar med BIM). De är
intresserade av 3D-modeller men tekniken granskas oftast i Naviswork (där man
ser hur de olika disciplinerna hänger ihop. Mycket längre än så sträcker det sig
inte. Som i en industri där verksamheten lever, hur ska man kunna spara den här
BIM-informationen. Basindustrin har oftast bara system för sparande av 2Dritningar och har inget tänk på hur man ska spara BIM informationen (CAD
modeller och skanningar) för framtiden. Vad som kan vara besvärligt för oss är
om beställaren förskriver helt andra system än vad vi använder, i vissa fall kan
vissa system vara helt föråldrade om bara något år.
I ett projekt med successiv projektering kan det vara svårt att få över modellerna
i nog hög takt. Hur ska man skilja ut de olika nivåerna på färdighetsgraderna så
den som sitter och planerar vet vad som kan beställas. Vad som är skiss
respektive färdigt för produktion. Om en del som tidigare varit färdigt blir på
skissnivå igen, hur ska då detta förmedlas till de som sitter i produktionen, det är
ju svårt. Samtidigt som man inte vill missa någon som sitter med modellen. Enklast
vore nog om man hade modellen i olika färger (gul, grön och rött). För att kunna
koppla det till om det är en granskningshandlin eller bygghandling. Sedan måste
informationen också komma tillbaka från produktionen. Är det byggt? Det måste
nästan vara någon som enbart jobbar med utskick, statusar när det är utfört och
uppdaterar modellen efter det. Det händer att vi sitter och funderar över om vi
kan göra vissa ändringar p.g.a. att vi inte vet om det är utfört eller inte.
Helst en och samma modell i molnet som alla jobbar mot, där alla har olika
behörighet. Där man som CAD-samordnare inte kan gå in och ändra
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dimensioner men däremot ändra status på om det är byggt eller inte,
bygghandling eller granskningshandling. Eller rent av se om beställningar av
material på vissa delar är gjorda. T.ex. se att betongelement är skickade och på
väg upp längst norrlandskusten.
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9. Tillgänglighet av material i projekten?
a. Arbetas det ofta med att kombinera 2D och 3D material som underlag till
genomförandet.
Bygghandlingar är bara 2D-ritningar, 3D-modellen är ingen bygghandling är
ingen bygghandling då den kan innehålla felaktig information och är ett
levande dokument. Så länge man inte lyckats lösa vilken status olika delar har
kan man inte ha det som bygghandling. Tillsammans med tekniska dokument
är det alltså 2D-ritningar som det utgås ifrån.
b. Hur ser tillgängligheten av handlingar och stödmaterial för olika plattformar
(surfplattor, datorer och mobiltelefoner) ut?
I lite större projekt brukar man upprätta en Navis-modell om det begärs. Oftast
har man någon 3D-modell, att garantera att denna uppdateras är däremot
svårare. Det är upp till gemeneman att gå in och ladda ner modellen från
portalen, vilket kan öppnas i ett flertal olika plattformar med rätt Viewer. Men
beroende på viewer kan man då också få ram viss information i modellen
genom att trycka på den, risken är däremot att det står fel. En balk i 3Dmodellen behöver nödvändigtvis inte vara rätt, utan är ditsatt rent visuellt,
konstruktören känner kanske inte att det är nödvändigt då det ändå står
specat i någon handling. Det krävs helt andra resurser och en helt annan
handpåläggning om man ska ha en perfekt modell.
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Konstruktör WSP
1. I vilken/vilka entreprenadform och/eller organisatorisk uppbyggnad anser du att
framtagning av handlingar (i Successiv projektering) fungerar absolut bäst?
I den aspekten att man ska jobba igenom en bra lösning/produkt är det
utförandeentreprenad. Den innebär också att man är tvungen att detaljera
väldigt mycket, det är däremot inte alltid så lätt att få allt produktionsanpassat.
För den erfarenheten sitter hos entreprenören. Därför är totalentreprenaden rent
ekonomiskt bättre för att hitta billigare lösningar men det kan också bli på
bekostnad av kvalité. Jag har inte jobbat i partnering så ofta men det är annars
något som känns som den ideala lösningen för att kunna få med entreprenören i
ett tidigt skede.
2. Vad anser du om projekt där man jobbar med att projektera parallellt
produktionen?
- Hur påverkas era arbetssätt gentemot ett traditionellt projekt där

projekteringen kommer först och sedan produktionen?

Vi kan ta den nya nivån i LKAB Kiruna som ett exempel, där satt man under ett
år och arbetade med en förprojektering. Där man löste allting innan man gick
över, då vissa delar blev totalare och andra delar blev utförande. Om man
ges tid åt att göra en riktig förprojektering är det för projektörerna oerhört
mycket bättre än att du vid en totalare får en väldigt grov skiss; här och där
ska det vara ett hus, eller om en månad ska markarbetet påbörjas, men hur ser
då husen som ska stå på marken ut? Man blir helt enkelt tvungen att chansa
lite. Man är tvungen att göra stora grova lösningar för att ta höjd.
-

Extrafråga: Är det någon skillnad i arbetsbelastning för eran del beroende av
entreprenadform?
Vi har ju lättare att inarbeta och tillgodose beställarens krav i en
utförandeentreprenad. Beställarens utgångspunkt, exempelvis en
industribyggnad. I byggnaden är det då en massa industriutrustning som är
beställarens hjärta. Huset kommer i det fallet i andra hand, problemet med det
är att man ska bygga huset först och att processen inne i huset många gånger
inte är helt fastställd då man ska börja bygga huset. Dessa lägen är därför
svåra för oss som projekterar. Är det istället på utförande ska vi ha givna
förhållanden. En totalare blir ofta väldigt styrd men det är svårt att säga att en
totalare är si och en utförande är så.

3. När ni är ute på en byggarbetsplats, känner ni att det hjälper er i arbetet av att
utforma handlingarna och förmedla rätt information?
- Vad var det som förenklade arbetet, för entreprenör eller er som projektör?
Ofta när vi är ute på en byggarbetsplats är det för att se på den färdiga
lösningen. Man kan få en feedback om det var mer eller mindre svårt att
utföra. Enstaka gånger kan det ju hända att man stöt på ett problem och att
man därför har behövt åka ut för att se om man har någon lösning. Generellt
sker projekteringen digitalt, där många problem löses i modellen. Där mer
produktionstekniska problem löses i kontakt men entreprenören, oftast via
telefon (eller på plats om det är i nära anslutning).
4. När exempelvis ”huvudentreprenören” av någon anledning stöter på ett problem
(avsaknad av information eller felaktigheter av någon anledning). Anser du att
de metoder som används för att rapporter er om detta fungerar bra? Ge ett
konkret exempel
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Rena felaktigheter som har blivit gjorda. Entreprenören har vanligtvis ett problem
där och då. Där de sitter fast och behöver hjälp, då kan vi inte ha ett system med
t.ex. en massa dokument som ska in i massa system. Då är det något mellan oss
och entreprenören att lösa för det som sker på bygget just då. Där frågorna sköts
via mail, vid vilket man också får en dokumentation.

-

Kan du kortfattat förklara hur revidering av en ritning fungerar?
Finns det tydliga rutiner kring hur hantering av ändringar sker?
Man gör ändringarna som skickas som ett PM med ett sidodokument som
förklarar ändringarna. Man uppdaterar ritning och handlingsförteckning
och kompletterar med PMet.

-

Vad saknar du i de arbetsmetoder ni använder er idag för att revidera
handlingar pga. av ändringar eller fel (behov)?
Jag ser ingen alternativ lösning, å ena sidan har jag inte funderat så
mycket på det.

5. Vad anser du vara en av era viktigaste/bästa tjänster som beställare oftast brukar
avstå från?

Det kan jag inte svara på
-

Extrafråga: Är det vanligt att man använder sig av utvecklade BIM-modeller?

-

I hur stor utsträckning brukar beställaren vara intresserad av att följa den
digitala utvecklingen, det vill säga följa med vid användande av digitala
verktyg och arbetsmetoder så som exempelvis BIM?

BIM-modeller är numera i princip en standard, det ställs som krav hos
alltfler instanser .

Beställaren är oftast väldigt positivt inställd till användandet av BIM, dels
för att man får en väldigt tydlig bild av det rent visuellt. Problemet har
varit att en sådan lösning med BIM har kostat extra för beställaren. Men
numera får man det mer eller mindre per automatik. Det är enklare att
jobba i en modell, sen rationaliserar mkrodellen det här med att skapa
ritningar direkt ur modellen.
-

Extrafråga: Brukar modellerna vara så pass utarbetade att
informationen är så pass korrekt att man kan använda modellen till att
få ut mängder som kan användas som underlag vid exempelvis
förfrågningar?
Ja. Det finns diverse verktyg, där de är specialiserade för olika saker. Ur
verktyget som A jobbar med får de fram viss information och ur
verktygen som vi jobbar med får vi fram viss information om
husstommen. Sen kan man som här (NavisWork) slå ihop allt i en
gemensam modell men där är det mer invecklat att plocka ut all
information då informationen kommer från program av två olika
strukturer som nu bildar ytterligare en struktur. Det går ju att ur objekt få
fram information men det gäller ju att få fram listor med objekten och
dess information och det är där problematiken sitter.

6. Hur brukar tillgängligheten av handlingar se ut i denna typ av projekt?
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-

Arbetas det ofta med att kombinera 2D och 3D material som underlag
till genomförandet.
Det beror alldeles på personerna i projektet, vissa kombinerar dessa
medans andra endast förhåller sig till de klassiska ritningarna. Däremot
verkar det inte som att det enbart används modeller. Men om det rådit
någon otydlighet har man kunnat gå in i modellen för att få en tydligare
visualisering av hur det ska vara.

7. Hur brukar tillgängligheten av handlingar och stödmaterial för olika plattformar
(surfplattor, datorer och mobiltelefoner) vara?

-

Det utvecklas hela tiden så kallade Viewers som gör att man skall kunna
öppna modeller i surfplattor och telefoner. Men en pappersritning är
ändå oslagbar. Man kan på ett överskådligt sätt göra anteckningar.
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