
  
 
 
 
 
 
 

Standardiserad tidsplanering för SSM i produktionen 

Standardized time scheduling for SSM in production 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
 

Uppdragsgivare: 
Examensarbete: 
Godkännandedatum: 
TRITA-nummer: 
Handledare: 

 
 
Examinator: 

Annabel Tahan 
Haydar Al-kazaz 
SSM 
15 hp inom Byggteknik och design 
2019-03-07 
TRITA-ABE-MBT-198 
Alicja Tykocka Ström, KTH 
Christofer Sjöstrand, SSM 
Per Roald, KTH 
Teresa Isaksson 



 



Sammanfattning 
Det här examensarbetet har utförts åt företaget SSM där syftet var att standardisera deras tidsplaner 
och arbetssätt kring planering i produktionen. 

 

Detta arbete har grundat sig på analys av några av SSM:s tidsplaner inom produktion, där dessa har 
granskats in i minsta detalj. Tre av sex projekt har studerats djupare och författarna har sedan gjort egna 
standardmallar som baserats på dessa. Utöver detta har även 
intervjuer/möten hållits med tidsplanerare både inom företaget men även utanför. 

 
Dessa metoder resulterade i slutsatsen att alla platschefer på SSM samt personal på projekteringssidan bör 
använda sig utav Vico Office i framtiden för att en standardisering av tidsplanerna ska ske. Detta då 
programmet sparar återanvändbar information från varje projekt som genomförts, vilket på så sätt kan 
nyttjas i kommande projekt. I programmet finns olika verktyg för hur man väljer att presentera tidsplanen 
vilka framgår i rapporten. 

 
Efter att ha provat på programmets olika funktioner rekommenderas att företaget använder sig utav det i 
framtiden då de kan kombinera olika planeringsverktyg samt koppla ihop modellen med bl.a. kostnader, 
mängder, resurser och tid. Anpassade standardmallar har tagits fram för att förenkla och standardisera 
tidsplaneringen enligt SSM:s arbetsprocesser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Tidsplan, Vico Office, SSM, huvudtidsplan, veckotidsplan, visualiserad tidsplan, 4D- 
planering, BIM 



 



Abstract 
This thesis has been carried out for the company SSM where the purpose was to standardize their time 
schedules and also their working methods regarding planning in production. 

 
To achieve this, the thesis has mostly been based on analysis of some of SSM's time schedules in 
production, where these have been examined in the smallest detail. Three out of six projects have been 
studied in more depth and the authors have then made their own standard templates based on these. In 
addition, interviews/meetings have also been held with time planners both within, but also outside the 
company. 

 
These methods resulted in conclusion that all site managers at SSM and personnel in the design 
department should use Vico Office in the future in order to standardize the time schedules. This 
because the program saves reusable information from each project that has been implemented, which 
can be used in future projects. The program contains various tools, which are stated in the report that 
allows the user to choose how to present the time schedule. 

 
After trying the different functions of the program, the recommendation is that the company use Vico 
in the future as they can combine different planning tools and connect the BIM-model with e.g. costs, 
quantities, resources and time. Custom standard templates have been developed to simplify and 
standardize time scheduling according to SSM's work processes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Time schedule, Vico Office, SSM, main time schedule, weekly schedule, visualized 
time schedule, 4D-planning, BIM 



 



Förord 
Under 10 veckor har detta examensarbete på 15 högskolepoäng utförts vid Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm, som det sista momentet i utbildningen för högskoleingenjörer inom byggteknik och design 
med inriktning produktion/byggekonomi och organisation. 

 
Arbetet har utförts i samarbete med SSM som tagit emot och stöttat oss hela vägen. Att utföra detta har 
varit väldigt lärorikt och lett till större förståelse inom tidsplanering. Under dessa 10 veckor har man vuxit 
som person och fått närvara på möten med olika chefer som gett en bra insyn på hur det fungerar ute i 
arbetslivet. 

 
Vi vill tacka Christofer Sjöstrand, resurschef samt bitr. produktionschef på SSM, för bra handledning som 
varje vecka tagit sig tiden att träffa oss för avstämning och samordnat möten med övriga ansvariga på 
företaget. Vi vill även tacka Eugene Camara, produktionschef på SSM, som delat med sig av sina tankar 
kring en visualiserad tidsplan. 

Slutligen vill vi tacka alla övriga platschefer och ledare på SSM samt handledare från KTH för all hjälp. 

Stockholm, januari 2019 
Annabel Tahan och Haydar Al-kazaz 



 



Förkortningar och begrepp 
 

MS Project Microsoft Project, program för tidsplanering 
 

BIM Building Information Model 
 

4D-planering Tredimensionell modell ihopkopplad med tid 
 

3D Tredimensionell 
 

2D Tvådimensionell 
 

Vico Office Planeringsprogram där bl.a. modell och tidsplan kan kopplas 
 

Schedule Planner Program för tidsplanering, kopplat till Vico office 
 

Asta Powerproject Ett program för tidsplanering 
 

Tidsplan En metod att planera och redovisa tid 
 

Flowline Verktyg för tidsplanering, redovisas i form av linjediagram 
 

Gantt Verktyg för tidsplanering, redovisas i form av stapeldiagram 
 
 

BOA Boarea 
 
 

LOA Lokalarea 
 
 

BTA ljus Bruttoarea, utan garage ytor 
 
 

ROT Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Utveckling av byggbranschen pekar mot högre kvalitet, säkerhet och produktivitet. För att produktionen 
ska lämnas över vid avsedd tid, krävs en väl planerad tidsplan. Avvikelser i tidsplanen kan medföra olika 
förseningar och extra kostnader. Det är därför viktigt att undersöka olika metoder för användning av 
kommande tidsplaner. 

 
I dagsläget använder alla projekt olika hjälpmedel och dokument för att tidsbestämma olika aktiviteter. 
Det är oklart hur olika aktiviteter skall pågå. Platscheferna har inte samma arbetssätt och detta kan vara 
problematiskt. En av SSM:s visioner är att standardisera arbetssättet för tidsplaner. 

 
 
 

1.2 Målformulering 
Målet är att ta fram ett eget arbetssätt för tidsplaner speciellt utformad för SSM. Framtida projekt ska 
kunna använda sig utav samma metoder. Tidsplanen ska vara enkel att följa på alla nivåer och vara 
lättförståelig även för en yrkesarbetare. Det som ska åstadkommas är mallar för huvudtidsplan samt 4-
veckorsplan. Mallarna ska vara strukturerade och enklare att följa för framtida projekt. 

 
1. Identifiera vad som skall standardiseras i tidsplanerna. 
2. Förståelse för programvaran som skall användas 
3. Designa en tidsplan 
4. Ta fram mallar för att standardisera tidsplanerna 

 
 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla och standardisera tidsplaneringen för ett gemensamt 
arbetssätt genom alla SSM:s projekt. Under arbetsgången ska författarna få en bättre förståelse för 
hur man planerar tiden inom produktionen i byggbranschen och fördjupa sig inom detta område. 
Motiveringen för den här studien är någonting som SSM efterfrågat. 

 

Frågeställningen som ska besvaras: 
Hur kan vi standardisera tidsplanen i produktionen för SSM? 

 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Det här examensarbetet har avgränsats till SSM:s projekt i Stockholm. Tre projekt (Metronomen, 
Platform West och Turbinhallen) kommer att undersökas. Dessa projekt är bostadsrätter där SSM är 
totalentreprenörer gentemot bostadsrättsföreningen. SSM köper sedan in ca 20 underentreprenörer, så 
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SSM har ett construction management upplägg med delad entreprenad. Det som ska studeras är endast 
tidsplanerna för nyproduktion. Framtida, pågående samt avklarade projekt kommer att undersökas, där 
fokus endast ligger på tidsplaneringen under produktionsperioden. 

 
Endast huvudtidsplaner ska analyseras. Fokus kommer ligga på design, struktur och detaljnivå. 
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2. Metod 
1. Litteraturstudie 

2. Granskning av tidigare projekt (tidsplaner) 

3. Identifiera olika enhetstider och nyckeltal 

4. Analysera tidigare examensarbeten 

5. Intervjuer med tidsplanerare/platschefer i SSM 

6. Intervjuer med annan tidsplanerare utanför SSM 
7. Testa olika designer på tidsplaner i Vico Office 

 
För att uppnå målet ska vi studera flera pågående projekt för att se hur de olika platscheferna arbetar med 
tidsplaner. Ta in information från dessa och använda till den egna mallen. Vi ska studera tidigare, 
pågående och framtida projekt samt hitta möjligheter till standardiseringar och förbättringar för ett 
gemensamt arbetssätt genom alla projekt. 

  



4 
 

  



5 
 

3. Nulägesbeskrivning 
Det här arbetet genomförs i samarbete med- samt åt företaget SSM. SSM är ett bostadsutvecklingsbolag 
som bildades 1993 och är verksamt i Stockholm. Huvudkontoret är placerat i centrala Stockholm på 
Torsgatan 13. År 2017 var det totalt 70 st. anställda i SSM Holding AB (allabolag.se) och företagets 
omsättning samma år uppgick till närmare 700 miljoner kronor (se figur 3.1). 

 
Figur 3.1 SSM:s omsättning samt resultat efter finansnetto. (allabolag.se) 
 
Deras ambition är att bygga och utveckla populära bostäder i urbana områden. Samtidigt är målgruppen de bygger för 
“morgondagens urbaniter” och bostäderna är prisvärda och uppdelade i hushåll för en eller två personer. Lägenheterna 
är byggda och anpassade på så sätt att varje kvadratmeter nyttjas på bästa sätt. Målgruppen är sådana personer som 
vill ha nära till stadens centrum genom att bo så att de har goda kommunikationer både för att åka dit, men även till 
andra ställen. Alla byggnader har gemensamma utrymmen och lokaler då lägenheterna som byggs är begränsade till 
antal personer. Det innebär att om man är ett större sällskap ska man inte begränsas av en lägenhet till en mindre yta 
utan ska då ha möjlighet att nyttja de större gemensamma utrymmena. De flesta projekten har även tillgång till någon 
form av pool/spa avdelning som kan nyttjas av de boende. (www.ssmlivinggroup.com) 

 
De projekt som är pågående samt framtida är 19 st. i dagsläget, däribland hyresrätter (se figur 
3.2), bostadsrätter (se figur 3.3) och studentlägenheter (se figur 3.4). 

https://www.allabolag.se/5565333902/bokslut
https://www.allabolag.se/5565333902/ssm-holding-ab-publ
https://www.ssmlivinggroup.com/sv/foretaget-i-korthet/
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Figur 3.2 Karta över placering av SSM:s hyresrätter. (ssmliving.se) 

 

Figur 3.3 Karta över placering av SSM’s bostadsrätter. (ssmliving.se) 
 

Figur 3.4 Karta över placering av SSMs studentlägenheter. (ssmliving.se) 
 
 
  

https://www.ssmliving.se/vara-bostader/
https://www.ssmliving.se/vara-bostader/
https://www.ssmliving.se/vara-bostader/
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I dagsläget är det två projekt som är pågående - Metronomen och West Side Solna. Dock är flera projekt 
planerade för år 2019 (Christofer Sjöstrand, 2018-12-20). I detta examensarbete har tre av SSMs projekt 
studerats. Ett klart (Turbinhallen), ett pågående (Metronomen) och ett framtida projekt (Platform West). 
Under punkt 3.1 Projektbeskrivning, kommer lite mer information om varje projekt. 

 
3.1 Projektbeskrivning 
Här beskrivs de studerade projekten lite närmare för att läsaren ska få mer information kring respektive 
projekt. 

 
3.1.1 Turbinhallen 
Brf Turbinhallen är belägen i Järla Sjö, Nacka (se figur 3.5) och består av olika områden. Dessa är 
Gårdshusen, Ritningskontoret, Maskinhallen och Turbinhallen (se figur 3.6). Det var ett väldigt stort 
projekt som innehöll både nyproduktion och ROT-delar. Här användes bl.a. en gammal fabrik - Gustaf de 
Lavals fabrikslokal, som var en ångturbinfabrik. Den renoverades och byggdes om så den ska vara 
anpassad för bostäder. Denna byggnad var det som kom att kallas Turbinhallen. Både den och 
Ritningskontoret är ROT-projekt vilket innebär att de redan är befintliga byggnader som ska renoveras 
och byggas om. Maskinhallen är både ROT-projekt och nyproduktion. Det enda området som endast är 
nyproduktion är Gårdshusen, vilket består av radhus. (www.ssmliving.se) 

 

Brf Turbinhallen består av en blandning av olika sorters byggnader, däribland radhus och flerbostadshus. 
Tillsammans är det totalt 14 trapphus och 205 stycken bostäder i olika storlekar. De bildar tillsammans ett 
öppet bostadskvarter där varje byggnad är två till fyra våningar. 
Alla som bor i den här föreningen har tillgång till ett inomhusspa med relax- och badavdelning samt även 
ett lite mindre gym. Dessa är gemensamma och kan nyttjas fritt av de boende. (www.ssmliving.se) 

 
 

Figur 3.5 Karta över Turbinhallens geografiska placering. 
(www.ssmliving.se) 

https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
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Figur 3.6 Bilden visar hur området kommer se ut när det är färdigbyggt. 
(www.ssmliving.se) 

 

3.1.2 Metronomen 
Metronomen är ett pågående projekt som byggs intill Telefonplan, nära motorvägen E4/E20 (se figur 
3.8). Här bygger man två byggnader med ett gemensamt garage under mark. Byggnaderna kommer till 
största del bestå av bostäder, men även någon lokal och förskola kommer finnas i bottenvåningen. (Cina, 
SSM) Antalet bostäder som byggs är 170 st. i olika storlekar där de flesta har två rum och kök. I Figur 
3.7 kan man se hur byggnaderna kommer gestalta sig i området. 

 
Mellan de två byggnaderna finns en gemensam innergård. Från innergården kan man ta sig in i 
byggnaden via entréerna, vilka finns både från innergården samt från gatan. I samtliga trapphus finns 
tillgång till hiss. Som tidigare nämnt ska man kunna ha tillgång till gemensamma lokaler och utrymmen 
för större sällskap. Detta förekommer även på Metronomen där det planeras att bygga en gemensam lokal 
som även är ansluten till takterrassen. Den kommer innehålla stolar, bord samt wc. 
(www.ssmliving.se) 

https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
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Figur 3.7 Illustration över hur Metronomen kommer se ut när den är klar. 
(www.ssmliving.se) 

 

Figur 3.8 Karta över Metronomens geografiska placering. 
(www.ssmliving.se) 

 
 

3.1.3 Platform West 
Platform West är ett projekt som är planerat att byggas i Roslags-Näsby, Täby kommun (se figur 3.10). 
SSM kommer stå för ett utav hörnbyggnaderna (se figur 3.9) där det ska byggas 109 lägenheter där 
majoriteten av dem består av 1-2 rum och kök. Fasadmaterialet på byggnaden kommer variera mellan de 
olika trapphusen och resultera i en blandning mellan tegel, trä, betong och puts. Det kommer vara ett 
grönt område med solceller, sedumtak och klätterväxter på fasaderna. 
Entréerna till lägenheterna sker via loftgångar som är placerade på insidan med utsikt över innergården. 
För att ta sig ner i garage och källarvåning finns det en hiss som är gemensam för trapphusen. 
(www.ssmliving.se) 

https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
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Figur 3.9 Placering av Platform West i området. 
(www.ssmliving.se) 

 

Figur 3.10 Översiktlig karta över omgivningen kring Platform West där man ser förhållandet till Täby 
centrum. 
(www.ssmliving.se) 

https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
https://www.ssmliving.se/wp-content/uploads/2014/10/Projektbroschyr-webb-Turbinhallen.pdf
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3.2 Handledare och platschefer, SSM 
Här beskrivs personerna som författarna varit i kontakt med under arbetets gång. I figur 3.11–3.14, 
som motsvarar företagets organisationsschema innehållande endast personerna som har varit 
inblandade i examensarbetet, kan man avläsa respektive persons position i företaget. 

 

Figur 3.11 Översiktligt organisationsschema för SSM där de ljusare blåmarkerade delarna är de som varit 
inblandade i detta arbete. 

 

Figur 3.12 Dennis position. Figur 3.13 Davids position. Figur 3.14 Eugene, Christofer, Niklas 
och Cinas position. 

 
Christofer Sjöstrand 
Christofer Sjöstrand är handledaren från SSM som författarna blivit tilldelade. Christofer har varit 
personen som styrt upp alla möten med bl.a. de olika platscheferna och varit närvarande vid majoriteten 
av mötena. Hans position i företaget är biträdande produktionschef och resurschef. 
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Eugene Camara 
Eugene Camara har varit som en handledare till författarna. Även han, likt Christofer, arbetar på SSM. 
Positionen han har i företaget är produktionschef. Eugene har haft många bra tankar kring hur 
examensarbetet ska hjälpa företaget och delat med sig av sina visioner kring hur en visualiserad 
tidsplan ska se ut. 

 
Niklas Bodhagen 
Niklas Bodhagen är platschef på SSM för projektet Platform West och även personen som ligger bakom 
tidplanen för detta projekt. 

 
Dennis Hagborg 
Dennis Hagborg var platschef på SSM för projektet Turbinhallen och även personen som gjort 
tidplanen för denna. I dagsläget är han projektchef i företaget. 

 
Cina Hellqvist 
Cina Hellqvist är platschef på SSM för projektet Metronomen och har, precis som de tidigare nämnda 
platscheferna, gjort tidsplanen för projektet. 

 
 

David Odenberg 
David Odenberg arbetar på SSMs designavdelning där han har positionen som projekteringsledare. 
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samma plats. Loggan till företaget kan man se i figur 4.1.  
(http://www.nolliplan.se) 

4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs begrepp och teoretiska modeller som har använts eller varit till grund för detta 
examensarbete. 

 
4.1 Vico Office 
I Vico Office kan man integrera 3D-/BIM-modeller och 2D-ritningar för samordning på helt unika sätt. 
Man kan återanvända 3D/BIM och 2D-PDF för planering, mängdning och kalkyl. Här kan man välja om 
man vill ha automatiska mängdavtagningar från BIM-/3D-modeller eller om man vill göra en egen 
mängdning från den befintliga 2D PDF-ritningen. Med hjälp av en speciell funktion “platsindelning” kan 
man klyva modellerna virtuellt för att få fram mängd per vald del/plats som t.ex. våning, trapphus och 
lägenhet. Härefter kan man göra olika kalkylrecept för varje byggdel vilket kan innehålla bl.a. 
enhetspriser och arbetsplatsomkostnader. Dessa kopplas ihop med mängdningen som tidigare gjorts för 
att optimera tidsplanen. Med detta kan man se vilket alternativ som är mest lönsamt med hänsyn till tid 
och kostnad. Ändrar man någonting på någon vy så ändras det även i de andra vyerna då allt hänger ihop. 

 
Det är ett stort program med flera olika fördelar. Här finns tillgång till Gantt-schema, Flowline, 4D- 
simulering, mängdlistor, kostnadskalkyler och mycket mer vilka alla är kopplade till varandra. Här kan 
man använda byggnadsmodellen för att planera tidsplanen bättre då de kan kopplas till varandra och i 
och med detta även kunna se steg för steg på modellen hur allting byggs upp. 
Kort sagt är Vico Office ett program som integrerar kalkyl, tidsplanering och mängdning på en och 

 
 

 Figur 4.1 Loggan för Vico Office. (support.vicosoftware.com) 
 

  

http://www.nolliplan.se/Vico_Office
http://support.vicosoftware.com/login.aspx?ReturnUrl=%2f
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4.2 Flowline 
Flowline är ett verktyg för tidsplanering där tidsplanen redovisas i form av ett linjediagram. Här kan man 
enklare förutse eventuella krockar samt tydligare se luft i tidsplanen. Noggrann planering i Flowline går 
snabbare än i t.ex. Gantt och det är enklare att se vart aktiviteterna kommer ske. (nolliplan.se) 
I figur 4.2 ser man hur aktivitet 1 korsar aktivitet 2 och 3, vilket innebär att det sker en krock i just dessa 
punkter. Det kan tydligt avläsas att t.ex. första krocken sker i etapp 3, våning 2 på måndag v. 50. 
 

 
Figur 4.2 Exempelbild på hur en tidsplan i Flowline kan se ut. (nolliplan.se) 

 

4.3 Ganttschema 
Ett Ganttschema är en flödesbeskrivning och är även en av de vanligaste metoderna man använder vid 
tidsplanering. En tydlig bild ges kring hur arbetet i projektet kommer fortlöpa samt vilka aktiviteter som 
är beroende av varandra. Det mest förekommande sättet att göra ett gantt-schema på är att ha alla 
aktiviteter listade i en kolumn på vänstra sidan. Bredvid ska de finnas en tidsaxel som sträcker sig till den 
högra sidan och på denne ska man kunna se när en aktivitet startar, slutar och därmed även hur länge den 
ska pågå. Här ser man också i vilken ordning allting ska göras och bl.a. vilka aktiviteter som startar 
samtidigt. Man skulle kunna säga att den ser ut som ett horisontellt diagram där längden på staplarna 
motsvarar aktivitetstiden. (Byggstyrning, 2012) 

 
4.4 Tidsplan 
Det finns olika sorters tidsplaner som kan redovisas på flera olika sätt, här följer en beskrivning på 
huvudtidsplaner och veckotidsplaner. 

 
 

4.4.1 Huvudtidsplan 
I en huvudtidplan redovisas, i samlad form, hela produktionen. En sådan tidsplan kan innehålla olika 
mycket beroende på storleken och typen av projekt samt även om tidsplanen är baserad på tidigare 
arbetsplaner. Är projektet av mindre storlek kan huvudtidplanen vara den enda tidsredovisningen som 
används. 
(Byggstyrning, 2012) 

 
4.4.2 Veckotidsplan 
En veckotidsplan är i regel en mer detaljerad huvudtidplan uppdelat i oftast 2-4 veckor. Syftet är att se till 
att huvudtidsplanen är i fas och få en översikt över produktionens resurser. Platschefen ansvarar för 
samordningen av planeringsarbetet med arbetsledarna och lagbaser. Lagbaserna ansvarar att informera 

http://www.nolliplan.se/scheduleplanner
http://www.nolliplan.se/scheduleplanner
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arbetslagen om veckoplanen. Aktiviteterna i en veckoplan blir mer detaljerad, montering av gipsväggar 
delas upp i t.ex. enkling, installationer och dubbling. Veckoplanen skall även redovisa den totala 
personalstyrkan per yrkeskategori. Det är även bra att ange hur kranar och maskiner skall nyttjas. 
(Byggstyrning, 2012) 

 
 

4.5 Enhetstid 
Enhetstid är något som används för att kunna räkna ut tidsåtgången för en viss aktivitet innan man bygger. 
Den räknar man ut genom att ta tid per mängdenhet, vilket vanligtvist redovisas med två decimaler och 
tiden anges i ptim eller pt där båda står för persontimmar. Det kan till exempel se ut såhär: 0,45 ptim/m2. 
Det som krävs här för att få ett så bra resultat som möjligt är att ptim/enhet ska stämma överens med 
verkligheten så mycket som möjligt. Att använda enhetstider underlättar väldigt mycket i produktionen 
när man ska göra tidsplaner och vill planera på en låg detaljnivå. Då kan man veta nästan exakt hur lång 
tid det tar att t.ex. gipsa specifika väggar och med hjälp av det kunna beräkna tidsåtgången för hela 
lägenheter. 
(Byggstyrning, 2012) 

 
 

4.6 Tidsåtgång 
Här beräknas den förväntade aktivitetstiden med hänsyn till lagstorleken. Med dessa tider kan man sedan 
räkna ut projektets totala tid. Här framkommer de styrande aktiviteterna och vilka aktiviteter som inte 
påverkar totaltiden ifall de blir försenade. Tidsåtgång innebär den totala tid det tar att utföra ett arbete och 
beräknas med hjälp av denna formel: 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇å𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑛𝑛ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚ä𝑛𝑛𝑡𝑡𝑇𝑇 
Enheterna är: 
Tidsåtgång - arbetstimmar 
Enhetstid - ett medelvärde av arbetstimmar per enhet 
Teoretisk mängd - enligt ritning, antalet enheter 

 
När tidsåtgången beräknas så görs det antingen i persontid, lagtid eller maskintid. Persontid innebär den 
totala tid det tar för de ingående personerna i arbetslaget att utföra ett specifikt arbete. Lagtid innefattar ett 
lag som antingen bara består av personer eller både personer och maskiner. Här står tiden för en löpande 
arbetstid som ett lag utför ett visst arbete på. Maskintid används oftast då maskinerna kontinuerligt kräver 
att en förare alltid är på plats. Då räknas föraren in i maskintiden och inte i persontimmarna. 
(Byggstyrning, 2012) 

 
4.7 Kritiska aktiviteter/Kritisk linje 
De aktiviteterna i ett projekt som påverkar totaltiden kallas för kritiska aktiviteter och markeras i 
strukturplanen på ett visst sätt. Vägen som aktiviteterna bildar kallas för den kritiska linjen och brukar 
ofta markeras med en röd linje för att enklare urskiljas från dem resterande. Den här nätverkstekniken 
kallas på engelska för Critical Path Method. Vad den kritiska linjen anger är alltså den kortaste möjliga 
projekttiden där alla berörda aktiviteter är kritiska. Skulle någon utav dessa bli försenade innebär det en 
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försening av hela projektet. 
 

Det finns nackdelar med att ha för många kritiska aktiviteter som t.ex. att produktionen blir 
störningskänslig och kommer då att påverka flera efterföljande aktiviteter samtidigt som inblandade 
personer utsätts för mycket stress. Detta innebär även att det blir mindre tid till att hantera problemen som 
i sin tur påverkar slutproduktens kvalitet. Därför är det bra att ha glapp (en tid, reservtid, där den 
tillgängliga tiden för en viss aktivitet är större än den erforderliga) i tidsplanen då man kan använda tiden 
till att ta tag i- och lösa eventuella problem. Men saken är den att finns det glapp så räknas inte aktiviteten 
som kritisk. 
(Byggstyrning, 2012), Kursen HS1015 Byggstyrning KTH  

 
4.8 Nätplanering 
Nätplanering är en sorts tidsplanering som utvecklades under 1950-talet i USA. I en nätplanering får man 
en form av en strukturvisualisering (se figur 4.3). En sorts nätplan är en strukturplan. I den bestämmer 
man de logiska sambanden och beroendena mellan samtliga aktiviteter som ligger till grund för projektet. 
Här framkommer hur projektet ska genomföras utan att nämna resurser och tider. Strukturplanen 
redovisar därmed ordningsföljden på projektets olika aktiviteter och aktiviteternas beroendeförhållanden 
till varandra. Fördelarna med nätplanering är många. Man skapar en bra planeringsmiljö då man 
bestämmer den logiska ordningsföljden och beroendena mellan aktiviteterna i ett tidigt skede. Här kan 
man, in i minsta detalj, analysera arbetet. 
(Byggstyrning, 2012) 

Figur 4.3 Nätplanering i Vico Office. 
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4.9 Milstolpar 
Milstolpar används i Ganttschemat för att visa var i tiden på en viss aktivitet som en händelse av betydan 
kommer att ske. Milstolpar har ingen varaktighet, utan är mer som en punkt i schemat som konstaterar att 
här kommer det ske något eller här bör det här vara klart. Milstolpar kan vara antingen obligatoriska eller 
frivilliga. Med de obligatoriska milstolparna menas att de är bestämda enligt avtal, medan de frivilliga är 
något som t.ex. platschefen valt att lägga ut för att framföra en viktig händelse/tidpunkt i projektet. 
(Pmbok Guide, s. 186) 
I figur 4.4 kan man se hur en milstolpe använts i Platform West’s huvudtidsplan. 

 

             Figur 4.4 Milstolpe “värme på” i ett Ganttschema. (Tidsplan, Platform West) 
 
 
 

4.10 Aktivitetsordning 
För att få en så realistisk tidsplan som möjligt, bör man koppla ihop alla aktiviteter och skapa beroenden 
mellan dessa. Varje aktivitet ska då vara, i logisk ordningsföljd, kopplad till minimum en föregående samt 
en efterföljande aktivitet. 

 
När aktiviteter kopplas samman har de en speciell beroendeformel. De kan alltså kopplas ihop på några 
olika sätt: 

- SF (start-till-färdig) 
- Här kan inte nästföljande aktivitet slutföras förrän den tidigare aktiviteten påbörjats. 

- SS (start-till-start) 
- Det här sambandet innebär att efterföljande aktivitet kan påbörjas tidigast efter att 

föregående startat. 
- FF (färdig-till-färdig) 

- Efterföljande aktivitet kan inte slutföras förrän den föregående slutförts. 
- FS (färdig-till-start) 

- Innebär att nästa aktivitet i ordningsföljden inte kan påbörjas förrän den föregående 
avslutats. 

(Pmbok Guide, 2018) 
 
 

4.11 Vilka faktorer påverkar tidsplanen? 
Tidspåverkande faktorer (enligt Byggstyrning, 2012): 
För att kunna få fram rätt enhetstid finns det flera faktorer som måste tas hänsyn till: 

- Arbetsmetod 
- Eftersom att det finns olika sätt och metoder att utföra aktiviteter på så finns det därmed 

olika enhetstider. Därför är det viktigt att man väljer enhetstiden efter arbetsmetoden. 
- Planlösning, konstruktion 
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- Beroende på vilken sorts konstruktion byggnaden kommer ha så varierar tidsåtgången. 
Ett exempel är skalbetongskonstruktion gentemot massiva, platsgjutna väggar. När man 
bygger själva stommen har även planlösningen en stor påverkan på tiden. Finns det till 
exempel många burspråk och hörn tar det längre tid att bygga än om det skulle vara en 
enklare stomutformning. 

- Material 
- Materialen man använder spelar också en stor roll i tid. Ett exempel som framgår i boken 

Byggstyrning av Revaí Ervin, är en vägg som ska formsättas. Vid jämförelse av 
formsättning med formelement, formluckor och lösform så tar det längst tid att använda 
lösform och kortast tid att använda formelement. Formsättningen av formelement 
hamnar någonstans mellan dessa. Det här var endast ett exempel som visar att 
tidsåtgången påverkas av materialvalet, men jämförelsen kan göras bland många olika 
material beroende på vad som ska utföras. 

- Utrustning, maskiner 
- Här är det viktigt att ta hänsyn till vilken form av utrustning och maskiner som används 

för att utföra ett visst arbete. Olika typer av maskiner ger olika effekt samt om arbetet 
utförs med hjälp av utrustning eller manuellt. 

 
- Inkörning 

- Inkörning innebär att man har arbetat med ett visst moment under en tid där man gång på 
gång på gång upprepat samma sak och samtidigt då fått erfarenhet av att det. Det leder till 
att man kommer behöva kortare tid att utföra det arbetet. Här bör man tänka på 
kvantiteten av ett specifikt arbete som ska utföras, att det tar längre tid per enhet att 
montera upp 100 m2 gipsvägg än om det handlar om 1000 m2. 
Att inkörning är något som påverkar enhetstiden konstaterades under 1930-talet av en 
amerikan vid namnet T.P. Wright. 

- Arbetslag 
- Här spelar varje individs prestationsnivå roll och samtidigt även storleken på arbetslaget, 

dvs. hur många personer som arbetar samtidigt och deras gemensamma prestationsnivå. 
Här är det alltså viktigt att man känner sina hantverkare och vet hur snabbt de arbetar för 
att kunna sätta rätt enhetstid så det stämmer bra in på tidsplanen när man sedan börjar 
arbeta. De flesta brukar ligga kring den genomsnittliga prestationsnivån, men skulle det 
vara det omvända så märker man det vid uppföljningarna som görs i produktionen. 

- Arbetsplatsen 
- Arbetsplatsens markförhållanden, geometri, area och tillgänglighet kan på flera sätt 

påverka tidsåtgången. Har man t.ex. för stora avstånd till fots mellan byggnaden som ska 
byggas och bodarna ökar det tidsåtgången. 

- Störningar 
- Vid produktionen av ett bygge förekommer det nästan alltid någon form av störning, 

vissa är sådana som man någorlunda kan förutspå i förväg i planeringen och vissa kan 
dyka upp helt oväntat. Eftersom att man vet om att det kan ske förseningar i produktionen 
i förhållande till väder och årstid, kan man redan i förväg räkna med att det tar extra lång 
tid under dessa perioder. Andra störningseffekter som man vet om av erfarenhet är bra att 
ta in i tidsberäkningen redan i planeringsskedet för att, ifall att det sker en störning, ha tid 
att arbeta sig runt den. 
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5. Genomförandet 
I detta kapitel framkommer vad som har genomförts för att komma fram till en slutsats. 

 
5.1 Litteraturstudie 
Faktainsamlingen till examensarbetet har skett på olika sätt för att få ett bredare perspektiv på 
planeringen. Tidigare utförda examensarbeten i ämnet har granskats och diskuterats. Här har bland annat 
strukturen och innehållet i rapporterna studerats för att sedan tillämpa dessa i den egna rapporten. 

 
En bok som har kommit till hands är Byggstyrning av Ervin Révai. Från den har det samlats in 
information kring byggstyrning, planeringsteknik, systematisk planering, byggstart och byggskedet. Alla 
dessa områden har varit till grund för att få förståelse till hur man gör en tidsplan. En annan bok som 
också har varit bra är PMBOK guide där övergripande information kring tidsstyrning i projekt har 
samlats in. 

 
 

5.2 Datainsamling 
Under denna fas har fokus legat på att granska tidsplaner i projekt gjorda av SSM. Alla ingående 
aktiviteter har identifierats och ordningsföljden har antecknats. Även beroendeförhållandena mellan de 
olika aktiviteterna har studerats. Detta har varit mycket viktigt för genomförandeprocessen då en egen 
mall ska utformas i slutet av projektet. Även enhetstider har jämförts med nyckeltalen som platscheferna 
använder idag. Informationen kring enhetstider har hämtats från Nybyggnadslistan 1999 från 
Byggnadsfacket. Den här jämförelsen har varit översiktlig, men har även lett till att författarna kunnat 
konstatera att djupare undersökning kring detta bör genomföras (se punkt 8.1). 
När tidsplanerna har granskats har mycket fokus legat på att jämföra de olika planerna och studera varje 
aktivitet lite noggrannare: 

- Hur lång tid tar den att utföra? 
- Ta fram en förklaring kring varje aktivitet. 
- Vilka risker har aktiviteterna? 
- Påverkande faktorer. 

Detta har gjorts för att få en bättre förståelse kring tidsplanering. 
 

Härefter har det som ansågs vara det bästa av varje tidplan tagits fram för att sedan sättas ihop i den egna 
mallen. Vad har gjorts mindre bra, vad bör inte tas med/göras annorlunda, och hur ska slutgiltiga 
tidplanen designas? 

 
 

5.3 Möten/intervjuer 
Under det första officiella mötet på SSM med Eugene Camara och Christofer Sjöstrand togs det upp vad 
examensarbetet skulle handla om och vad SSM ville ha ut av detta i slutändan. Här fastslogs titeln för 
rapporten - Standardiserad tidsplanering för SSM i produktionen. Det beslutades även att ett möte med 
handledarna skulle ske en gång i veckan, varje torsdag morgon, där även platscheferna kunde vara 
närvarande. Dessa möten blev en del av faktainsamlingen där projektbeskrivningarna och några av 
nyckeltalen togs upp samt även tankar kring tidsplanerna och tillvägagångssätt vid planeringen av 
produktionen. Mötena kunde även vara som en avstämning där det redovisades vad som hittills har 
blivit gjort i arbetet och vad som finns kvar att göra. 
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Projekten som studerats mer ingående har även besökts för att få en tydligare bild kring hur det ser ut på 
arbetsplatsen och varför planeringen har sett ut som den gjort. Alla platschefer till respektive projekt har 
fått berätta om den egna tidplanen. Även en tidsplanerare utanför SSM har intervjuats för att få en annan 
syn på hur man bör tänka kring tidsplaner och hur tillvägagångssättet bör se ut för att få en så bra plan 
som möjligt. Detta var endast efter tidsplanerarens eget perspektiv och erfarenhet. 
 
Allt som tagits upp på mötena kan läsas under rubriken Bilagor. 
Anledningen till varför just dessa personer intervjuats är för att de har gjort tidsplanerna som studerats 
eller att de har goda kunskaper inom tidsplanering. Författarna har valt att göra kvalitativa intervjuer och 
inte kvantitativa. Med det menas att antalet intervjuer inte är så många, utan det har mer fokuserats på att 
få svar på sådant som inte besvarats i t.ex. tidsplanerna. Så mycket av informationen kring tidsplanerna 
och tankesättet bakom planeringen har fåtts av platscheferna under mötena med respektive chef. 

 
 

5.4 Testa tidsplaner i Vico Office 
Här ges en beskrivning över hur tillvägagångssättet har utförts för att skapa olika designer på tidsplaner i 
Vico Office. 

 
5.4.1 Inlärning av programvara 
För att på bästa sätt lära sig programvaran Vico Office, har författarna medverkat på en kurs som hållits 
av Nolliplan AB. Kursen gick under namnet VICO - platsbaserad tidsplanering. 
Efter kursen har tillgång till elektroniskt kursmaterial (via hemsidan learn.trimble.com) funnits och dessa 
har använts flitigt under arbetets gång. Även tillgång till en annan kurs, VICO - mängdning och kalkyl, 
har funnits via samma hemsida. Något som även bör tas upp är att författarna själva fått lära sig hantera 
resten av programmet på egen hand under genomförandeprocessen. 

 
 

5.4.2 Skapa tidsplaner i Vico Office 
Förståelse för mjukvaran har varit en stor del till hur tidsplanerna har skapats i Vico. Detta har baserats på 
tidigare tidsplaner gjorda i MS Project. 
Arbetsprocessen delades upp i tre delar: projektering i Vico, huvudtidsplan samt veckotidsplan i Schedule 
planner (kopplat till Vico). 
Genom att ha försökt göra en huvudtidsplan i Schedule planner med samma upplägg som i MS Project 
märkte författarna att det uppkom en del krockar. Lösning på dessa problem gjordes genom att testa sig 
fram på olika sätt, kontakta Nolliplan AB samt söka på nätet. 
När väl huvudtidsplanen var klar kunde det avgöras vad som ska vara med i projekteringsskedet i Vico 
för att undkomma dessa krockar och förenkla samt standardisera arbetet för tidsplaneraren. 
Veckotidsplanerna baserades på SSMs vision och tidigare arbetssätt samt nya funktioner i programmet. 
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6. Resultat 
 I detta kapitel redovisas resultat som fåtts fram av intervjuerna samt granskningen av tidsplaner. 
 
6.1 Möten/Intervjuer 
Enligt de möten som hållits har författarna kunnat konstatera vissa saker. Här efter kommer en liten 
beskrivning på det som de flesta tagit upp eller som sådant som har ansetts vara bra att ta med i den egna 
mallen. 

 
Alla tidsplanerare delar upp projektet i kvadrater på mer eller mindre 300 m2 (se figur 6.2). Detta för att 
underlätta beräkningen för aktiviteternas tidsåtgång. Ingen av de olika platscheferna använder sig utav 
enhetstider (se figur 6.3) utan tidsätter aktiviteterna olika länge efter egen erfarenhet. Programmet som 
används av alla är MS Project, vilket framkommit att inte alla föredrar att använda (se figur 6.1). Det 
anses inte vara fullt anpassat för byggbranschen och samtidigt finns det andra program ute på marknaden 
som är mer lämpliga att använda. För att följa upp tidsplanen har man möten en gång per dag/vecka där 
man noterar hur alla ligger till i förhållande till planen och diskuterar eventuella problem som uppstått på 
vägen och hur de ska lösas/har lösts. När man bygger en eller flera byggnader i olika etapper så utgår 
alla platschefer på SSM (som har intervjuats) efter samma strategi. De bygger upp en etapp i taget då det 
underlättar för resterande arbete med tanke på att det blir tätt snabbare och värmen kan då slås på så att 
även fukten kan torka. 

 
Det har även framgått att den faktorn som påverkar tidsplanen mest är torkningstiden av fukt. Detta  
påverkar starttiden för målning och därmed efterföljande aktiviteter. Det som påverkar torkningstiden är  
bl.a. fasaderna – hur tätt isolerade de är, samt värme på i byggnaden. Man vill att värmen ska sättas på  
snarast möjligt för bästa och snabbaste resultat. 
 
För att kunna få en bättre förståelse kring projekten har även produktionskostnaderna jämförts (se tabell 
6.1). Detta har gjorts för att se om alla projekt håller ungefär samma standard eller ej. Resultatet av det 
har varit att de har samma kostnader på ett ungefär. Det som har jämförts för att vara mer exakt är kr/BOA 
och kr/BTA ljus, vilket innebär att det endast är byggkostnaderna (entreprenadkostnaderna) som har 
tagits hänsyn till. 

 
 
 
 

Projekt kr/BOA kr/BTA ljus 

Platform West 23983 18672 

Metronomen 25580 17232 

Turbinhallen 25080 13375 

West Side Solna 23916 17013 

Bromma Tracks 20871 16352 

Tabell 6.1 Tabell över kr/BOA och kr/BTA i de flesta av projekten som studerats. (Christofer, SSM) 
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Figur 6.1 
 
 

 

Figur 6.2 
 
 

 

Figur 6.3 
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Figur 6.4 
 
 
 
 

6.2 Tidsplaner 
Efter att ha undersökt och granskat de tre tidsplanerna lite djupare har flera saker konstaterats. 
Beroende på hur projektet ser ut och hur omfattande det är så skiljer sig självklart tidsplanerna från 
varandra, men upplägget är i stort sett samma. Majoriteten använder sig utav aktivitetsbaserade tidsplaner 
och en uppdelning per trapphus på ca 300 m2. Färgerna som används i tidsplanen skiljer sig helt och 
hållet från tidsplanerare till tidsplanerare. Här finns det inte alltid en färgkoppling mellan aktiviteter och 
plats. 

 
En annan sak som konstaterats är att även detaljnivån skiljer sig mellan projekten. Vissa platschefer har i 
vissa fall planerat och tidssatt mer detaljerat än andra. Ett exempel är detaljnivån på stomplaneringen där 
två projekt kan jämföras, Platform West och Metronomen. I figur 6.5 och 6.6 syns det tydligt att man 
planerar olika både detaljmässigt och färgmässigt. 

 

Figur 6.5 Metronomens huvudtidsplan i MS Project. (Tidsplan, Metronomen) 
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Figur 6.6 Platform Wests huvudtidsplan i MS Project. (Tidsplan, Platform West) 

 
 

6.2.1 Metronomen 
Vid granskning av Metronomens tidsplan, vilken var gjord i MS Project (Gantt), syns det direkt att den är 
aktivitetsbaserad då alla huvudrubriker är aktiviteter. Dock är den även platsbaserad då rubrikerna är 
uppdelade på så sätt att huvudrubriken är en aktivitet, första underrubriken är vilket trapphus och våning 
det handlar om och i den andra underrubriken står alla dess aktiviteter. Efter mötet med platschefen 
framgick att platsindelningen är baserad på en uppdelning av byggnadsarean motsvarande cirka 300 m2 
per del. 

 
Detaljnivån i tidsplanen varierar beroende på aktivitet. T.ex. är stommen utförligt redovisad, medan resten 
av tidsplanen inte är det på samma sätt. Stomaktiviteterna är även skrivna på engelska, medan resterande 
aktiviteter är på svenska. Färgläggningen av staplarna i Ganttschemat är baserade på aktivitet och hus, 
dock gäller detta enbart i stommen. Resterande staplar är färglagda efter huvudrubrikerna, vilka först är 
aktivitetsbaserade och sedan platsbaserade (se figur 6.7) 

 
 
 
 

Figur 6.7 Uppdelning av aktiviteter och hus i tidsplanen för Metronomen. (Tidsplan, Metronomen) 

I tidsplanen förekommer det milstolpar för pelare, trappor/balkonger och möjlig inflytt. 
Lika lång aktivitetstid har använts för olika antal lägenheter. 

 
 

6.2.2 Platform West 
Platform Wests tidsplan är, precis som Metronomens, gjord i MS Project i form av ett Ganttschema. 
Tidsplanen är aktivitetsbaserad och uppbyggd på så sätt att huvudrubriken är en aktivitet, den första 
underrubriken är trapphus, den andra underrubriken är en aktivitet och den eventuella tredje 
underrubriken står för vilken våning det handlar om. Tidsplanen är färglagd efter trapphus där varje 
trapphus/del med tillhörande aktiviteter har en egen färg. På så sätt är det enkelt att orientera sig i 
tidsplanen. Detaljnivån skiljer sig beroende vilken aktivitet det är, t.ex. är stommen bara uppdelad i 
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våningar och har inga detaljerade underrubriker som talar om vad som ingår i stomarbetet. Detta framgår 
även i figur 6.6. Däremot är t.ex. underrubriken “plåt” mer detaljerat uppdelad i olika mer specifika 
aktiviteter. I tidsplanen finns milstolpar för montage- och demontering av bygghiss och värme på. 

 
6.2.3 Turbinhallen 
Turbinhallens huvudtidsplan är även den gjord i MS Project i form av ett Ganttschema. 
Tidsplanen för det här projektet skiljer sig från de två föregående då detta innehåller flera olika sorters 
byggnader samt även en kombination av nybyggnation samt ROT. På grund av att den innehåller flera 
olika projekt så är den varken aktivitetsbaserad eller platsbaserad, utan både och. Även detaljnivån skiljer 
sig från resterande projekt då det är mycket renoveringar, tillbyggnader och ombyggnader som sker. 
Milstolpar har använts på aktiviteter som inflytt, leveranser, besiktningar och tätt tak. 
I denna tidsplan har endast huvudrubrikerna skiljts ifrån varandra med hjälp av färg. För underrubrikerna 
förekommer ingen speciell färgstruktur. 

 
 

6.3 Slutgiltigt resultat 
Informationen som samlats på vägen har resulterat i tre olika mallar där två av dem gäller för 
tidsplanerarna i Schedule planner och en gäller för projekteringen i Vico Office. Dessa tre mallar går att 
hitta under Bilagor (Projektering i Vico Office för SSM, Huvudtidsplan Mall, och 4-veckorsplan Mall). 
Även ett referensprojekt har skapats där aktivitetsbenämningarna är bestämda. Detta referensprojekt blir i 
form av en standard i Vico Office och kan sedan användas till kommande projekt. 
Denna mall kommer att utvecklas med varje projekt då aktiviteterna kan skilja sig i de olika projekten. 
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7. Analys 
 Under denna rubrik analyseras resultatet i olika frågeställningar. 
 
Varför aktivitetsbaserad tidsplan? 
Den största anledningen till varför en aktivitetsbaserad tidsplan har valts att utgå ifrån är för att SSM gör 
tidsplanerna på det sättet och är även vad tidsplanerarna där föredrar att använda i framtiden. 
En aktivitetsbaserad tidsplan är även att föredra då det blir enklare att orientera sig i den. Det underlättar 
även för hantverkarna att direkt kunna se vart de ska befinna sig och när. Detta på grund av att rubrikerna 
är uppdelade efter aktiviteter vilket leder till att man enkelt kan hitta sin kategori och utgå därifrån. 

 
Att planera i flowline t.ex. som är ett platsbaserat tidsplaneringsverktyg, är ganska nytt här i Sverige. Att 
planera i den kan vara bra för att upptäcka eventuella krockar som kan uppkomma. Däremot är den inte 
lika visualiserad och enkel att läsa av som ett Ganttschema. I framtiden kanske man uppskattar och 
föredrar att använda sig utav flowline men i dagsläget är det inte så relevant, speciellt när allt är så nytt 
och annorlunda till vad man annars är van att se och använda. Flowline kan vara svår att tyda när många 
aktiviteter är inblandade då det blir många linjer att hålla koll på. På grund av alla dessa om och men så är 
det bättre att hålla sig till Ganttschemat, just för att få en visualiserad tidsplan. 

 
Varför olika nyckeltal? 
Anledningen till varför alla använder sig utav olika nyckeltal har framgått från intervjuerna som hållits. 
Alla har egna erfarenheter som de går efter och har inte vant sig vid att använda specifika enhetstider som 
står skrivna i t.ex. Byggnads. Detta anser de intervjuade är bättre då de efter egen erfarenhet kan planera 
och tidsätta själva. På någon av intervjuerna framgick att om man skulle använda sig utav enhetstider så 
blir allting så exakt att det inte finns utrymme för försening eller misstag. Kanske är det så att det i en 
tidsplan inte ska finnas utrymme för “fel” eller förseningar då det kan hända att man medvetet drar ut på 
tiden bara för att tidsplanen tillåter det. 

 
Standarden på projekt 
När de olika projekten granskades så kollade man även på kostnaderna för BOA och BTA. Detta för att 
kunna se om de håller samma standard. På resultatdelen under rubriken 6.1 Tidsplaner, kan man se en 
tabell (tabell 6.1) över kostnaderna för respektive projekt. Här ser man att alla projekt har ungefär samma 
BOA- och BTA kostnad. Det här innebär att SSM har ungefär samma standard på alla deras projekt. 

 
Hur skulle det blivit om författarna hade intervjuat fler personer? Skulle det givit ett annorlunda 
resultat? 
Resultatet som författarna kommit fram till har inte riktigt påverkats så mycket av intervjuerna/mötena 
som hållits. Det som har använts av intervjuerna är mer tankesättet kring hur man gör en tidsplan samt 
vilka aktiviteter man tagit med och deras varaktighet. Därför anses inte att ett ökat antal intervjuade 
personer skulle spela så stor roll. 
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Varför Vico Office? 
Varför Vico Office har valt att användas som program är för att den kommer med många fördelar, men 
även att det är programmet som SSM vill använda sig utav i framtiden. Det som är bra med Vico är enligt 
författarna att man i programmet kan göra allt arbete kring ett projekt gällandes tidsplaner, 
kostnadskalkyler, mängdning, arbetskraft, resurser osv. Alla dessa delar finns i Vico och kan kopplas 
samman med varandra. Görs en ändring i tidsplanen så ändras även kostnaderna och resurserna i 
förhållande till det. Är man bara ute efter att göra en tidsplan i Gantt, är Vico Office inte det bästa 
alternativet, eftersom att fördelen med programmet är att den innehåller allt som behövs för planering av 
ett projekt samlat på en och samma plats. 

 
I Vico kan tidsplanen även presenteras på olika sätt, dvs. i flowline, Gantt eller i nätverksvyn. När det 
pratas om en visualiserad tidsplan innebär det att det ska gå att föreställa sig hur byggprocessen steg för 
steg ska gå till. Vilka aktiviteter är klara? Vilka är igång i dagsläget? Vilka kommer härefter? Det här är 
frågor som ska besvaras i en tidplan. I Vico Office finns det en funktion som kallas 4D-simulering. Den är 
ett alternativ att använda just för att få visualiseringen som efterfrågas. Det som syns då är hur allting sker 
steg för steg i en modell av projektet. Det går att spela upp som en film på hur allting ska gå till från start 
till slut (ser endast allt som är tidsatt i tidsplanen, förutsatt att modellen är mängdad). I den här funktionen 
är det även möjligt att upptäcka fel i tidsplanen som t.ex. ordningsföljden eller beroendekopplingar. Ett 
grovt exempel är att taket inte kan komma före stommen då den kommer sväva i luften innan de bärande 
delarna är på plats. 

 
En annan sak som är bra med programmet är att platsindelningen kan göras ner till minsta lilla detalj. 
Indelningen fram till lägenhetsnivå är där författarna valde att stanna, då det ansågs att ännu mer 
detaljerad indelning inte är nödvändig. Här kan det då i tidsplanen synas vad som ska ske när i vilket hus, 
våning och lägenhet. Det kan underlätta för hantverkarna då de kan se exakt vart de ska vara. 

 
Genom att använda Vico fås en automatisk standardisering av tidsplanen då det kan skapas en mall av 
information, även kallat referensprojekt, som kan användas till kommande tillfällen. Nästföljande projekt 
kan då använda den sparade mallen (som finns kvar i programmet) och underlätta för sig själv i 
planeringen. Tanken är att rubrikerna som används i Gantt är ungefär samma genom alla projekt, så det 
platschefen kommer behöva göra vid tidsplaneringen är att tidsätta aktiviteterna och skapa beroenden 
mellan dem samt även lägga till eller ta bort vissa aktiviteter så rubrikerna anpassas till det aktuella 
projektet. 

 
För att tidsplanen ska bli så visualiserad som möjligt så kan både en tidsplan i Gantt och en plan- och 
sektionsritning över den aktuella våningen i modellen skrivas ut. Här ska sedan samma färg användas i 
Gantt som i modellen vilket underlättar för den som ska läsa och tyda tidsplanen. På arbetsplatsen skulle 
en skärm kunna användas i vilken 4D-simuleringen spelas upp där platschefen själv kan välja vilka delar 
som ska visas och under vilket skede i processen. 
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8. Slutsatser 
De slutsatserna som resultatet har lett till är följande: 

 
För att få standardiseringen som efterfrågas bör SSM använda sig utav Vico Office. Detta förutsatt att de 
använder alla delar med kalkyl, mängdning, platsindelning, resursplanering, tidsplanering och 4D- 
simulering. 

 
Standardisering av planeringen i produktionen uppnås då: 

● Alla använder Vico 
● Alla har aktivitetsbaserade tidsplaner 
● Alla delar upp projektet i etapper på ca. 300 m2 
● Alla tidsplaner presenteras på liknande sätt och följer mallarna (huvudtidsplan samt 4- 

veckorsplan) som bifogas 
● Platsindelningen görs fram till lägenhetsnivå (sker i projekteringsskedet) 
● Färgläggningen sker per trapphus och har samma färger i alla projekt 
● Milstolpar används för leveranser, värme på, inflytt, tätt tak och besiktningar. 
● Veckotidsplanen på bygget både redovisas i ett Gantschema samt även utskrifter på plan- och 

sektionsritning. 
● Eventuell 4D-simulering kan visas på skärm. 

 
När tidsplanen ska börja planeras för ett nytt projekt ska ansvariga använda sig utav den mall som finns 
sparad från föregående projekt. Då är rubriceringarna klara och kan skräddarsys till det aktuella 
projektet. I framtiden kan sedan enhetstiderna även standardiseras med hjälp av Vico då även dessa kan 
sparas till kommande projekt och man kan komma att se ett mönster. 

 
 

8.1 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetets gång var det flera frågor som författarna ville undersöka mer på djupet, dock räckte tyvärr 
inte tiden till. 

 
En sak som dök upp under ett av mötena var att SSM kommer använda håldäck som bjälklag i alla 
kommande projekt, även fast det förekommer fuktproblem vid användning av det. Därför skulle en 
möjlig fråga att titta närmare på i kommande examensarbeten vara: Vilket bjälklag, håldäck eller 
plattbärlag, är bäst att använda ur en ekonomisk, hållbar och praktisk (enklast att hantera när det kommer 
till installationer och rördragningar) synvinkel. 

 
En annan sak som skulle vara intressant att undersöka är vad som är lämpligast och mer effektiv att 
använda- enhetstider eller nyckeltal? Här skulle man kunna jämföra ett företags egna nyckeltal med 
enhetstider för varje detalj i en byggdel och sedan diskutera vilket man tjänar mest på att använda. 

 
I detta examensarbete har Vico Office varit en stor faktor och fokus har varit på att undersöka hur 
programmet skulle komma till fördel för SSM. I dagsläget använder SSM MS Project för tidsplanering 
och därför skulle det vara intressant att undersöka fördelar och nackdelar med de båda programmen och 
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jämföra dessa med varandra. Vad är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv gällande arbetskostnader (tid) för 
att göra en tidsplan samt kostnader för mjukvaran. 

 
Något som även skulle vara intressant att jämföra är flowline och Gantt i Vico Office. Vilken metod är 
bäst att använda för tidsplanering? Här kan det bortses från själva redovisningen av tidsplanen och bara 
fokusera på planeringen. Det är något som skulle kunna vara till nytta för många att se fördelarna och 
nackdelarna med de olika metoderna för att sedan använda den som passar företaget bäst. 

 
En enkätundersökning där entreprenörer och hantverkare på byggarbetsplatser skulle få besvara frågor 
avseende vad de skulle föredra för redovisningssätt av tidsplaner. En undersökning som denna skulle 
kunna vara något som kan leda till att tidsplanerarna får en bättre förståelse för hur tidsplanen bör 
presenteras för bästa resultat med tanke på att det ska kunna vara avläsningsbart för alla på 
byggarbetsplatsen. 
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9. Rekommendationer 
Författarnas rekommendationer är att företaget bör följa mallarna som gjorts. Dessa mallar är enligt 
författarna anpassade enligt SSMs arbetssätt och behov. I mallen för huvudtidsplan som gjorts 
rekommenderas det i figur 9-12 att varje huvudaktivitet ska ha en mellanrubrik. Enligt Nolliplan ABs 
arbetssätt i Vico rekommenderas inte detta. Dock har det här upplägget på tidsplanen löst flera 
problem. 

 
Med det nya arbetssättet innebär det att någon måste ta på sig extra ansvar. Det rekommenderas att en 
ansvarig utses för att sköta projekteringen i Vico för varje projekt. Även en ansvarig för Schedule 
planner behöver utses. De ansvariga personerna ska sammanställa information efter varje avklarat 
projekt för att nyttja funktionerna i Vico då allting kan sparas till framtida projekt. 

 
Vico är delvis ett krävande program och då behövs datorer som klarar programmet (se systemkraven  
för Vico Office på Nolliplan AB:s hemsida). 

 
För uppföljning av tidsplanen rekommenderas att använda funktionen uppföljningsläge i Schedule 
planner för att kunna se eventuella förseningar och veta om man är i fas eller ej. 

 
Denna studie är bara en start i rätt riktning och vidare studier kring utveckling av tidsplaner bör göras. 

 
Det rekommenderas även att SSM kontaktar Vico office.och begär vissa ändringar i programmet som att 
aktiviteter bör kunna färgläggas i Ganttvyn enligt platsindelning, exempelvis hus. Detta går att göra i 
flowline. Aktiviteter bör även kunna delas upp per hus redan i projekteringen. 

 
Någonting som kan ses över är om man skulle kunna införa att det finns en version av tidsplanen att ladda 
ned till mobilerna som alla hantverkare får tillgång till. Då behöver de inte vara beroende av att gå till en 
viss plats för att få se tidsplanen. Detta är något som skulle vara bra att integrera på alla projekt. 
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Bilagor 
 

Möten med tidsplanerare 
Här nedan är det antecknat vad som tagits upp på de möten som hållits med platscheferna, handledaren 
och produktionschefen på SSM. 

 
 

Turbinhallen 15-11-18 

Närvarande: Dennis, Eugene, Christofer, Annabel, Haydar  

Vilket program föredrar du att jobba med? 

Just nu arbetar han med MS Project, men har tidigare jobbat med bland annat programmet Asta, vilket han 
tyckte var mycket bättre och mer anpassat för byggbranschen. 

Hur ofta följer ni upp tidsplanen? 

På Turbinhallen hade man byggmöte en gång i veckan där man kollade upp hur arbetet går och hur alla 
ligger till i tidsschemat. 

Stämma av med underleverantörer hur de ligger till i förhållande till tidsplanen. 

Ett morgonmöte varje dag är viktigt för kommunikationen både chefer-entreprenörer emellan men även 
mellan entreprenörer-entreprenörer. Här tar man upp tidsplanen och berättar hur man ligger till i 
förhållande till den. Då blir det även lite press på den som jobbar långsamt och ligger efter i tidsplanen. 

När görs besiktningarna? 

Fyra veckor innan inflyttningsdatumet gör man en förbesiktning och 2 veckor innan gör man en 
slutbesiktning. Ibland gör man tillochmed en extra besiktning 6 veckor innan inflyttning. 

Vilka är de påverkande faktorerna för förseningar i produktionen? 

Olika årstider påverkar torkningstiden av fukten vilket i sin tur påverkar målarens starttid. 

Det är enklare att tidsätta stommar och markarbete och kanske även stomkompletteringar. Det som är lite 
svårare att tidsätta är nog uttorkning av betong och målning då det kan ta flera veckor. 

I tidsplanen är det även bra om leveranserna finns med då man kan se när materialen kommer och hur 
lång tid de ska stå tills de används osv. 

Någonting som spelar en viktig roll är det geografiska området som projektet ska byggas på. Här spelar 
vädret och marken t.ex. stor roll i hur lång tid det kommer ta att bygga. 

Hur tänker du kring en visualiserad tidsplan? 

Det är bra att dela upp/bryta ned tidsplanen i 4 veckors planer. Där ska man kunna se hur arbetet ska gå 
till på en mer detaljerad nivå. 

Beroende på vem som är “mottagaren” av tidsplanen så har man olika vyer. Exempelvis så har 
projektledaren och platschefen tillgång till hela den digitala tidsplanen där de kan välja att visa den mer 
detaljerad eller inte, om de vill visa en vecka i taget eller flera veckor osv. 

Färg på tidsplaner underlättar visualiseringen och gör det enklare att hitta vart man ska befinna sig när. 



 

Det finns olika tidsplaner i ett projekt eller i alla fall olika sätt att redovisa en tidsplan på: 

- Projekttidsplan 
- Huvudtidsplan 
- Gemensam 4-veckorsplan 

Man vill kunna hänga upp tidsplanen i trapphusen för att alla ska kunna se vart alla ska befinna sig vart 
och när. Då måste den vara enkel att förstå för alla arbetare. Inga frågetecken bör komma upp här, då är 
den inte tydlig nog. Visa sektion/plan på ritning och koppla till tidsplanen. 

Övrigt 

När man gör en tidsplan måste man även tänka på semestern. Tar man bort juni månad från planeringen 
t.ex. eller har man utländska arbetare som ändå är villiga att arbeta under den semestermånaden? Hur 
funkar det med julledighet? Hur många och vilka skulle kunna jobba under de tiderna? 

Vill man hitta olika nyckeltal/enhetstider så kan man använda sig utav “Byggnadsfacket för 
yrkesarbetare”. 

I avtal med entreprenörerna är det viktigt att man tar med tidsplanen som en punkt då man visar hur 
viktigt det är att den följs. Då har man även ett skriftligt bevis på att de godkänt tidsplanen och inte kan 
klaga på att det är fel eller att de tar längre tid på sig än vad som sagts. 

På SSM har de ingen riktig manual för tidsplaner, alla använder sig utav olika och egna metoder. 

 
 

Tidsplanerare utanför SSM 16-11-18 Närvarande: Evan (tidsplanerare), Annabel, Haydar  
 
Hur tänker du kring en visualiserad tidsplan? 
När man gör en tidsplan ska man tänka på att skriva konkreta aktiviteter. Det underlättar för alla som ska 
tyda och förstå den. 

Det är bra att använda sig utav milstolpar i programmet när man gör tidsplanerna. 

Enligt Evan är det bäst att man har olika färg för olika rankade aktiviteter. Här ska man direkt kunna se 
vilka aktiviteter som är prio. 

Viktigt att tydliggöra vad som ska göras t.ex. Walls - vad för väggar handlar det om? Är det bärande/icke 
bärande, är det ytterväggar/innerväggar, är det gipsväggar osv. 

Finns det någon ordlista för förkortningarna i ritningarna samt tidsplanen? Borde man inte ha det då alla 
kanske inte förstår vad man menar? 

Övrigt 

Evan tycker att det är viktigt att man lär sig funktionerna på programmet MS Project och även Vico 
Office om man ska använda dessa. Kan man de olika funktionerna förstår man tidsplanerna bättre. 

Task mode? Länkar man ihop aktiviteterna automatiskt eller manuellt? Evan tycker att man alltid bör ha 
manuell länkning då man själv ska kunna se vad det är som har gått snett och själv kunna gå in och ändra 
på resten av timmarna för de kopplade aktiviteterna. 

Är standardmallen som ska göras i detta examensarbete applicerbart i olika projekt? 



 

Kolla igenom alla tidsplaner från projekten och skriv upp frågor, funderingar och förväntningar. Det som 
är bra att tänka på när man gör en tidsplan är vad, vart, hur, när och varför. Vad ska göras, vart ska det 
göras, hur ska det göras, när ska det göras och varför. 
 

 
Metronomen 19-11-18 

Närvarande: Cina, Christofer, Annabel, Haydar 

 

Hur tänker du kring en visualiserad tidsplan? 

Cina kombinerar planritningar med tidsplanen och skiljer även aktiviteterna från varandra med olika 
färger. En viss aktivitet på tidsplanen är färglagd med samma färg som ritningen där aktiviteten ska äga 
rum. 

Att ha samma beteckning på ritningen som på tidsplanen underlättar avläsningen. En idé som vi 
(författarna) hade var att kombinera färger för kritiska aktiviteter och vanliga aktiviteter där man 
exempelvis kan ha en röd linje som går genom tidsplanen som visar vilka aktiviteter som är kritiska 
samtidigt som varje aktivitet även har en enskild färg. Det här var någonting som skulle uppskattas om det 
skulle kunna gå att införa - kanske har programmet de ritar i (MS Project) redan en sådan funktion? En 
annan sak som hon ville att vi skulle ta reda på var en så kallad “upplyft aktivitet”. Det skulle tydligen 
också vara bra att använda sig utav när man gör tidsplaner. 

Hur ofta följer ni upp tidsplanen? 

En gång i veckan har de ett möte med entreprenörerna på plats där de tar upp och diskuterar en 4 veckors 
tidsplan - en vecka bakåt och 3 veckor framåt. 

Vilka är de påverkande faktorerna för förseningar i produktionen? 

Den viktigaste personen under projektets gång är målaren, vilket var någonting vi kom tillbaka till flera 
gånger under mötet. Målaren behöver längst tid på sig att utföra sitt arbete samt att denne påverkar 
resterande invändiga arbeten. 

De hantverkare som anses vara kritiska för projektet är målaren och plattsättaren. Egentligen är den 
största påverkande faktorn fukten och i sin följd uttorkningen. Allt hänger på hur snabbt fukten torkar 
och det är först då som målaren kan påbörja sitt arbete och därefter plattsättaren. Målaren ska alltid ha 3-
4 våningar fritt, så att resten av arbetet ska kunna flyta på samtidigt som målningen sker. De aktiviteter 
som tar mest tid är de som sätter takten för hela arbetet. Ingen kan börja med sitt arbete förrän de har 
gjort klart sitt. 

Här vill man få in fjärrvärmen så snabbt som möjligt för att påskynda torkningen av fukten. 

Jobbar du med tidsplanen från slutdatum eller från startdatum? 

I Metronomens tidsplan har den baserats på stomentreprenörens egna tidsplan då det blev ett byte av 
leverantör och leveranstiderna blev satta direkt. Annars är det vanligt att man börjar planera tiden från 
inflyttningsdagen och sedan bakåt steg för steg. 

Tiden hon har lagt ned på att göra tidsplanen för Metronomen var 3-4 veckor. Detta var dock inte en 
tidsplan som var gjord från grund då hon tagit över positionen som platschef i ett senare skede än 
projektstart. En bra och bearbetad tidsplan tar från start ca två månader att göra. 

 

 



 

Övrigt 
  

Innan man ska göra en tidsplan från grunden kan man begära tidsplaner från entreprenörerna vid anbud, 
där de visar hur lång tid de behöver för att utföra deras arbete. Detta för att enklare kunna få en 
helhetsbild kring hur lång tid hela projektet kommer att pågå samt hur alla entreprenörer ska samarbeta 
för att få projektet att flyta på. 

I detta projekt har man använt filigran som bjälklag då det anses vara bäst när man bygger bostäder. 
Det är enkelt att hantera när det gäller installationer och inte har samma fuktproblem som t.ex. 
håldäck. Dock har man använt håldäck i garaget eftersom att det inte påverkar/skadar lägenheterna vid 
eventuella fuktproblem. 

En tumregel som Cina använder sig utav är att målaren kan påbörja sitt arbete 10 veckor efter att 
hisstoppen är klar. Då anses allt ha torkat och är klart för målning. 

En annan tumregel som Cina utgår ifrån när hon gör sina tidsplaner är att för varje 300 kvm (vilket i detta 
fall motsvarar ungefär ett plan) tänker hon en veckas arbete. Så delas resten av projektet upp och 
samtidigt kan man säga att hon har utgått ifrån enhetstiden 1,3 dagar per lägenhet, vilket resulterar i 
ungefär samma sluttid. 

 
 

Plattform West 22-11-18 

Närvarande: Niklas, Dennis, David, Annabel, Haydar  

Hur tänker ni kring en visualiserad tidsplan? 

I tidsplanen är det bra om man placerar alla montörer efter varandra i den tidsföljd de ska jobba efter och 
att man gör en uppdelning för varje trapphus. Då kan entreprenörerna se vem som är innan och vem som 
kommer efter dem i arbetet. Det vanliga är att man oftast brukar planera per trapphus. 

De tycker att man ska ha en så detaljerad tidsplan som möjligt, t.ex. när ska värmen på? Tydliga och 
konkreta tidsplaner är viktigt för att kunna ha argumenten redo då entreprenörer klagar på att tiden inte 
räcker till. 

Projekten ska delas upp efter trapphus för att bli så bra som möjligt både ekonomiskt och tidsmässigt. 
Man ska alltså bygga upp mindre delar först, inte planvis och alla hus samtidigt. Det handlar om att hålla 
tätt och torrt för att kunna fokusera på invändiga arbeten och det blir mycket enklare om man skulle 
bygga ett trapphus i taget. 

En tidsplan ska redovisas i den ordning man bygger. Aktiviteterna i tidsplanen kan länkas ihop antingen 
automatiskt eller manuellt. Niklas använder bara automatiska länkar (kan hända att han använder 
manuella länkar i första skedet). Han länkar ihop allt från stomme till installationer och även trapphusen 
är länkade. Även fast man använder de automatiska länkarna så bör man alltid dubbelkolla att alla tider 
har förflyttats som de ska. 

Vilka är de påverkande faktorerna för förseningar i produktionen? 

Målaren styr projektets tid och därmed resterande arbete då inget kan börja innan det är klart. 

Utgår man endast från enhetstider/nyckeltal så kan det enkelt bli förseningar då allt är direkt efter 
varandra i tid. Det här borde egentligen vara den bättre metoden då man utgår från material och yta när 
man beräknar tiden. Men blir det någon försening så har man ingen tid för att komma ikapp. Använder 
man istället egna enhetstider efter erfarenhet blir tidsplanen mer “luftig”, hamnar man efter så finns det 
tid att åtgärda det. 



 

Kritiska aktiviteter är de aktiviteterna som styr tiden. Det viktigaste man måste tänka på är att snabbt få 
ett tätt hus med värme på osv. för att det ska bli torrt. Är det inte torrt så kan man inte påbörja invändiga 
arbeten. 

 
 

Fasaden är även den, viktig för uttorkningen av fukten. Den ska vara ordentligt isolerad och tät för att  
kunna behålla värmen inomhus. 

Det finns en indirekt påverkan gällandes olika aktiviteter under produktionen. T.ex. att fasaden påverkar 
uttorkningen av fukten. 

Prefabricerade fasaddelar där fönsterna är färdigmonterade i väggen underlättar och sparar tid då de är 
isolerade och klara. Det här leder till att uttorkning av fukt går fortare. 

Övrigt 

En bra start innan man gör den officiella tidsplanen är, enligt Dennis, att samla alla entreprenörer och 
göra en så kallad visuell planering. Här kallar man in alla entreprenörer och kommer tillsammans överens 
om hur lång tid alla behöver och när de kan arbeta - vem kan börja när den andra slutat och vilka kan 
arbeta samtidigt? Man kan dra en lång tidslinje på tavlan där man skriver start- och slutdatum för 
projektet och där alla entreprenörer sedan själva får fylla i vart de kan komma in i bilden och hur lång tid 
de behöver på plats. Entreprenören får alltså vara med och planera in tiderna och kan därför inte komma 
med klagomål i efterhand och t.ex. säga att de inte har tillräckligt med tid osv. 

I dagsläget använder sig alla platschefer av MS Project, men i framtiden har företaget planer över att gå 
över till Vico Office för att sedan koppla ihop allt i BIM. Då kan man enkelt se vart i byggnaden det ska 
byggas och när. Här blir varenda liten vägg och detalj tidsatt. 

Alla gör tidsplaner på sitt eget sätt, alla använder inte t.ex. milstolpar. 

Vad kan man göra för att effektivisera tidsplanen? Finns det möjlighet att lägga till extra arbetare för att 
påskynda processen på vissa ställen i tidsplanen? Tjänar man på det eller arbetar man snabbt i onödan för 
att sedan få vänta in andra processer? Det är många saker som spelar in när man gör en tidsplan. Alla 
pusselbitar måste sitta ihop på ett bra och genomtänkt sätt. 

Man brukar säga att det tar en vecka/cm (på tjockleken) för betongen att torka. Det är en enhetstid man 
brukar gå efter. 

Hur kan man dela upp bygget på ett bra sätt för att få ett effektivt flöde och ett jämnt flyt? Hur lägger man 
upp tidsplanen på bästa sätt? 

Håldäck är det som SSM kommer använda i alla projekt framöver (Metronomen är ett undantag då de 
lyckades få in en extra våning med filigran). 

 
 

 
Möte med Eugene 29/11-18 

Närvarande: Eugene, Christofer, Annabel, Haydar  

 

Hur tänker du kring en visualiserad tidsplan? 
En tidsplan är en berättelse om platschefens sätt att bygga ett projekt. När man bygger ska man inte bygga 
en hel byggnad med mer än ett trapphus, planvis. Istället ska man bygga i olika etapper, ett trapphus i 
taget där varje trapphus brukar ligga på ca 300 kvadratmeter. Hamnar varje del på 500 kvadratmeter, blir 
det för mycket. När man bygger/gör en tidsplan ska man alltid tänka att stommen hela tiden ska gå uppåt, 



 

inte åt sidan. 

När en tidsplanerare tittar på en planritning ser han/hon fyrkanter på ca 300 kvm. Det tar en vecka/300 
kvm för att bygga stommen. 

En tidsplan berättar hur man vill bygga och varför. När man gör tidsplanen måste man tänka på att göra 
den så att alla förstår och kan se din ”berättelse”. 
 
Det Eugene vill ha utav oss är att vi ska visualisera tidsplanen på en ritning plan för plan. Han vill ha en 
ritning på samma papper som en tidsplan veckovis där vi numrerar lägenheterna och färglägger både på 
tidsplanen samt ritningen t.ex. var målaren eller golvläggaren ska vara. Han vill att vi ska kunna förmedla 
på en så detaljerad nivå där vem som helst kan se exakt vart han/hon ska vara och när – t.ex. ska man 
kunna se att jag ska vara i den här lägenheten vecka 5, dag 2. 

Någonting man alltid bör tänka på när man gör en tidsplan är: 

- Vem är mottagaren? 
- Vem ska kunna läsa och tyda tidsplanen? 
- Visa med bilder! Det är många som inte har studerat länge, kommer från olika länder och inte är 

så bra på att tyda avancerade tidsplaner. Gör det enkelt! 
- Vad är bäst? 
- Vilken metod ska man gå efter? 

Hur gör man på bästa sätt? Ska man visa på en skärm med Vico eller ska man ta fram ritningar? 

Övrigt 

En tumregel som Eugene brukar använda är att det är 12 veckor från att hisstoppen är på plats till att 
målaren kan komma in och börja måla i bottenvåningen. 

Målaren kan tänkas vara loket på ett tåg och efter denne kommer de andra hantverkarna. Man brukar säga 
att alla tar en vecka per plan på sig att göra klart sitt arbete. 

I denna ordning följer det invändiga arbetet: 

1. Målare 

2. Parketten 

3. Köket 

4. Innerdörrar 

5. List och beslagning 

När man räknar på lyftkranar, tänker man att varje kran kan lyfta 20 block om dagen, vilket motsvarar 
ungefär 300 kvm i veckan. Använder man två kranar så blir det 40 block om dagen och 600 kvm. Man 
ska ha max två fronter (två kranar) samtidigt eftersom att tre stycken blir för mycket. 

Den här ordningen är den man bygger efter på alla byggen: 

1. Markarbeten 
2. Platta på mark 
3. Stomme 
4. Stomkomplettering – första man gör är att sätta ett tak på 
5. Göra rent på marken 12 v 
6. Börja gipsa – sätta på värme för uttorkning 
7. När all gips är på plats och allt är varmt och rent så kan målaren komma in 
8. Målning 



 

9. Parkett 
10. Köket 
11. List 
12. Invändig finish – ex. beslag, krokar 

Många sätter plattsättaren i stomkomplettering. Han tar lång tid på sig och klarar inte riktigt 300 kvm på 
en vecka. 

 
När görs besiktningarna? 

Besiktningsarbetena börjar med att arbetsledaren gör en förbesiktning där han även håller koll på städaren 
så att han/hon inte förstör saker i byggnaden. Efter det börjar 7 veckorsrutinen vilket innebär att det är 7 
veckor från förbesiktningen till att folk flyttar in och det sker i den här ordningen: 

1. Förbesiktning 
2. Åtgärd och städning med fönsterputs 
3. Slutbesiktning med kund 
4. Åtgärd igen och städa 
5. Efterbesiktning 
6. En vecka städning igen samt fönsterputs 

 
 

Jobbar du med tidsplanen från slutdatum eller från startdatum? 

Eugene gör tidsplanen från startdatum då han är erfaren och arbetat med detta i flera år, men han tycker 
att det är bra att göra från slutdatum då man kommer att kunna se alla eventuella krockar. 

 
 

Möte med Eugene 13/12-18 
Närvarande: Eugene, Christofer, Annabel och Haydar 
 
Enhetstiderna gjordes på 70-talet, så de är inte alltid det bästa att använda. 
Tid efter m2 och mängder är vad Eugene utgår ifrån när han planerar tiden. 
Jämföra enhetstider med vad de gör idag är något som skulle kunna tas upp i examensarbetet/rapporten. 
Upplägg på tidsplanen: 

- mark 
- grundläggning - platta på mark 
- stomme 
- tak parallellt med stomkompletteringen 
- stomkomplettering – gips 
- installationer 
- invändigt ytskikt 
- 7 veckorsrutinen med besiktning 

 

Hur lång tid ges till målaren? 
- En vecka per våning (varje våning ca 300 m2) 
- Får 3 plan fria att arbeta i 
- Får 3 veckor fritt och efter det kommer parketten osv. 

 



 

Övrigt 
Installationer osv brukar anpassas efter byggets tidsplan. 
Tänka på att fönsterbrädan alltid ska vara på plats innan målaren börjar. 
Indelningen som man vill ha på tidsplanernas rubriker är de som tagits upp under “upplägg på tidsplanen” 
med stomme, stomkomplettering, tak osv. Det är vad som passar bäst när man börjar planera ett projekt. 
Sedan kan det vara så att man tar upp ett annat upplägg på bygget för att enklare kunna se. 



 

Projektering i Vico Office för SSM 
En förenklad hänvisning vad som bör göras innan överlämning av Tidplan till 
tidplanerare/platschef. Gäller utöver arbetssätt från Nolliplan AB. 

 
Platsindelning bör dubbelkollas med platschef/tidplanerare, om ingen är avsedd rekommenderas en 
indelning på 300 m2. Indelning per plan och lägenhet sker för varje projekt. 
Namngivning på platsindelning 
Hus 1 / Trh 1 /Etapp 1, Hus 2 / Trh 2 /Etapp 2 
Plan 10, Plan 11 
Lgh1, Lgh2 

Platsindelningen skall ske med infogade planritningar i varje plan i modellen. 
Färgläggning bör ske i numerisk ordning per Trapphus/Etapp/HUS. 
1.GRÖN 128;255;128 
2.ORANGE 255;128;0 
3.BLÅ 0;0;255 
4.GUL 255;255;128 
Skickas till tidsplanerarna i samband med tidplanen 

 

n. 



 

 

Färglägg plan- och sektionsritning för varje våning. 

 
För namngivning på aktivitet i Vico (detaljnivå):  
 

 
Exempel 1 
 
Huvudaktivitet  
– Inv. ytskikt  
 
Underaktivitet 
– Målning, inv. y 

 
 
 
Exempel 2 
 
Huvudaktivitet 
– Allmänna utrymmen  
 
Mellanaktivitet 
– Lokal, Allmänna 
utrymmen  

Underaktiviteter 
 – Målning, lokal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importera Referensprojekt för att få med tidigare standard aktivitetsbenämningar. 



 

Huvudtidsplan Mall 
Öppna projekt i Schedule planner. 
Ta fram Ganttvyn. 

 
Figur 1 

 
 
 
Klicka på projekt i menyraden för att sedan hitta 
projektinställningar. 
 
Skriv in projektnamn, ansvariga 
personer, start och sluttid, valuta 
= SEK osv. 

 
Standardfil kan även laddas upp med 
förbestämd information. 
Projektnamn, projektkod och datum 
skall ändras för varje projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 



 

Klicka på projekt i menyraden för att sedan hitta 
projektkalender. 
Ändra till svensk kalender, tillägg de dagarna som 
inte är med tex byggsemestern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Figur 3 
 

 
 
 
Högerklicka på datumet i kalendern 
och välj egenskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 
 
 

 
 
Val av tidslinje. 
Upp = År 
Central = Månad 
Ner = Vecka 
 
 
 
 
 
 
 

    Figur 5



 

 
 

Klicka på visa i menyraden för att sedan hitta 
Visningsinställningar. 
Här rekommenderas att nedre kalender kryssas in. 
Helger och helgdagar kan döljas i kalendern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 
 

 
 
 
 
Nu skall platsprecision väljas. Aktiviteter bör visas 
på olika detaljnivå. 
Markarbeten finns endast på en plats, stomme bör 
visas enligt plan och exempelvis plattsättning bör 
visas per lägenhet. 
Öppna huvudaktiviteter, markera mellanrubriker, 
högerklicka och välj anpassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 



 

 
 

 Visningsbara nivåer (precisionsnivå) 
1 = avser endast att aktivitet är kopplad till projekt 
(ingen plats är direktkopplad)  
2 = Visar i Trapphus/Hus/etapp 
3 = Visar plan 
4 = Visar Lägenheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 
 
 
 

 
För att kunna göra uppdelning i Schedule planner, bör 
alla aktiviteter som inte är i precisionsnivå 1 kopieras 
för att kunna färgläggas och även bli uppdelade i 
trapphus och plan. 
Högerklicka på aktivitet, klistra sedan in aktivitet per 
trapphus i en tom rad, i detta fall 3 st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 



 

 
 

Högerklicka på stomme 1, redigera. 
Här kan man välja datum, välja om aktiviteten är 
kontinuerlig, och/eller skall startas snaras möjligt.  
Namnge Stomme Trh1.1, sedan platsprecision 3 
och markera resterande trapphus för att radera 
dessa. 
Gör så för varje trapphus. 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10 
 
 
 
 
 
 

Markera Stomme trh1.1, Stomme trh1.2 och 
Stomme trh2  
Flytta till huvudaktivitet 
Och hitta sedan Stomme och klicka på okej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 
 



 

 
Figur 12 
Det gör vi för att få en huvudaktivitet och mellanaktvitet som i detta fall blir stomme och trapphus och sedan ser vi per plan. 
Detta steg är väldigt viktigt. Vico baseras på flowline och för att komma undan problem som kan uppkomma när man arbetar i 
Ganttvyn måste man göra på detta sätt. Nu kan man på ett enklare sätt koppla aktiviteter och även färgläggning per trapphus 
blir möjligt. 
Aktiviteter som inte finns med i tidsplanen bör skapas nu. Högerklicka på en rad, skapa aktivitet, välj mer och fyll sedan i 
enligt behov. Viktigt att detaljnivån följer projektet, exempelvis: 
Målning = Målning, (namn på rubriken över i hierarkin) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13 
Markera Huvudaktiviteter högerklicka sedan anpassa, färg och välj svart. 
De aktiviteter som har platsprecision 1 bör färgas i grått. Då kan man snabbt se vilka aktiviteter som inte är platsindelade. 
  
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Resterande aktiviteter i projekt färgläggs enligt trapphus. 
Trapphus1.1 = Grön 
Trapphus1.2 = Orange 
Trapphus2 = Blå  
 
Dessa färger kommer vara gemensamma då planritningarna kommer vara färgade 
i samma kulör enligt trapphus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14 
 
 
 
 
 
Koppla beroende!  

 
Figur 15 
 
Genom att klicka och dra från ena aktiviteten till den andra skapas en koppling, det kan man även göra i nätverkssyn.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En sida öppnas där det går att välja hur kopplingen skall ske. 
 
Precisionsnivå väljs beroende på hur det byggs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figur 16 
 

 
 
 
 
Klicka på mer längst ner till vänster för att skapa 
beroende. 
 
Platsberoende kryssas in. 
 
Under Föregående för dubbling,  
välj Trh1.1 plan13. 
 
Under Efterföljande för målning, 
välj Trh1.1 plan10. 
 
Det här innebär att målning på våning 1 startar när 
dubbling på våning 3 är klar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figur 17 



 

 
 
På projekt i menyraden kan milstolpar hittas.

 
Figur 18 
 
Aktiviteter som bör milstolpas: 
Leveranser, värme på, tätt tak och besiktningar. 

 
Markera alla aktiviteter, högerklicka och välj 
anpassa för att få fram figur 19. 
 
Detta för att få text i tidsplanen vid varje stapel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19 
 
Vill man jobba mer noggrant med leveranser så kan man göra det på projekt i menyraden, leveranser. 
Även resurser och resurshantering kan tilläggas när varaktigheten för en aktivitet skall räknas med enhetstider.  



 

4-veckorsplan Mall 
En mall för 4-veckorsplanen för SSM. 
Öppna projektet i Schedule Planner och följ sedan varje steg. 
 
 
Börja med att skapa ett filter  

Figur 1 
 

 
Figur 2 
 
 
 
 
 



 

 
Namnge “4-veckorsplan v.(startvecka-
slutvecka)” Enligt figur 3 
 
 
För varje ny 4-veckorsplan som görs ska 
namngivningen ske enligt denna mall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Detta steg behövs endast göras en gång för 
varje projekt då den läggs till i tidplansgrupp. 
 
Har du redan en 4-veckorsplan i 
tidplansgruppen kan du gå vidare till nästa 
figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 
 
 



 

 
 
Klicka på 4-veckorsplan i tidplansgrupp så 
att den blir blåmarkerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 
 
 
 

 
Vid ”Visa platser” kan man markera för 
att endast få en 4-veckorsplan per plats. 
Exempelvis en 4-veckorsplan för endast 
Hus1. 
 
Visa ansvarig person: 
Valbart om det skall med eller inte. 
 
 
 
Visa leverantör: 
Välja till eller ta bort leverantörer ifall 
man inte vill ha med det i  
4-veckorsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 
 
 
 
 



 

 
 
Steg 1: 
Kryssa in rutan vid startdag 
 
Steg 2–3: 
Välj första dagen på vald vecka. 
 
 Steg 4: 
Välj 4 (veckor)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 
 
 
 

 
Här kan man välja vilka aktiveter som 
skall vara med. 
 
Alla ska vara med, vill man ta bort någon 
eller endast göra specifika 4-veckorsplaner 
då kan man välja det själv. 
 
4-veckorsplanen för valda vecka är klar nu. 
Klicka nu på OK! 
 
För att göra en till tidsplan följ alla figurer 
förutom figur 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Efter man klickat OK 
hamnar man i ”Mina 
filter”-vyn igen. 
 
I ”Mina filter”-vyn kan 
man se alla gjorda filter 
genom att klicka på det 
markerade området. 
 
Klicka på OK igen. 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 
 
 
 
 
Steg 1: Se till att du är i Gant Vyn 
Steg 2–3: På Alla aktiviteter kan man välja sin 4-veckorsplan 

Figur 10 
 
 



 

 
 
 
 
 
Färgläggning av Ganttschemat behövs ej då det följer med från huvudtidsplanen. 
Steg 1: Öppna i hierarkin för att kunna få med fler detaljer i tidsplanen. 
Steg 2: Högerklicka på datumen och vänsterklicka sedan på egenskaper 
 

 
Figur 11 
 
 
 
En egenskapsruta öppnas. För val av tidslinje skall det väljas Vecka, Dag och Timme. 
Nu kan man se mer detaljerat per timmen när en aktivitet skall starta/sluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Skriv ut/skapa en PDF 
 
Klicka på arkiv sedan Utskriftsinställning, skapa PDF och A3. 
A4 rekommenderas ej. 
 

 
Figur 13 
 
Klicka på arkiv igen och sedan Förhandsgranska. 
Klicka på inställning, ändra sedan antalet sidor Lodrätt och Vågrätt. Beroende på hur många aktiviteter 
som finns så kan man ändra Lodrätt (sidor). 
För Vågrätt rekommenderas 2 sidor för att timmarna skall komma med i tidsplanen. 
 

 
Figur 14 
 
Klicka Arkiv och skriv ut som PDF. 
 
En färglagd plan- och sektionsritning bör fås från tidigare skede.  
En 4D-simulering finns att hämta ut i Vico-office. 
 
Skriv ut  4-veckorsplanen, plan-och sektionsritningar. 
4D-simulering kan endast visas på skärm.    
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