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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att redogöra för och analysera hur arkitekter och byggkonstruktörer 
samarbetar vid projekteringen av byggnadsverk. Målet med rapporten är att påvisa vinster 
med att konstruktörer tar en mer aktiv roll i ett tidigare skede i byggprocessen.  
 
Både arkitekter och konstruktörer är gamla yrkeskategorier och deras roller har med vissa 
mindre förändringar under tidens lopp bestått i att gemensamt stå för den planerande delen av 
att uppföra byggnadsverk. 
Det torde vara ganska självklart att ett bra samarbete är av avgörande betydelse för 
slutresultatet. Ändå är mina erfarenheter från projektering att många aktörer är bra på att 
bevaka sina intressen men sämre på att se till helheten. 
 
Rapporten bygger i första hand på en omfattande fallstudie kring projekteringen av ett 
fridykcenter vid Vättern vilken gjordes som ett samarbete med Anneli Andersson. Förutom 
diskussioner om projektet i sig har även samarbetet som sådant diskuterats och genom detta 
har en djupare inblick i hur samarbetet skulle kunna utvecklas skapats. 
 
Vilka är de kritiska momenten i projekteringen? När är inblandningen av en konstruktör som 
viktigast för att skapa en bättre kvalitet och bättre totalekonomi i projektet? Det finns 
naturligtvis en mängd olika moment som skulle underlättas av ett tätare, tidigare samarbete 
men fallstudien visar att vissa moment är enkla att identifiera och kan utvecklas med små 
medel. Det är viktigt att tekniska diskussioner får ta plats redan tidigt i projekteringen, annars 
riskeras omprojekteringar med fördyrade projekt som följd. 
Miljö och energi blir allt viktigare i nybyggnationer och strävan efter mindre 
energianvändning är viktig i ett land med kallt klimat. Redan i tidigt programskede kan 
överslagsmässiga energiberäkningar göras och byggnadens utformning kan ändras för en 
bättre energianvändning utan att kompromissa för mycket med arkitektens vision.  
Ur intervjuerna framkom att yngre arkitekter i synnerhet, men även yngre konstruktörer 
tenderar att ha mindre kunskap och erfarenhet av att projektera byggtekniska detaljer. Av den 
anledningen redovisas ett antal detaljsnitt över kritiska sammanfogningar av byggnadsdelar i 
projektet som ligger till grund för fallstudien. 
 
Huvudtesen är att problematiken existerar och att den är tvådelad. Den första delen gäller 
samarbetet i sig, kommunikation mellan konstruktörer och arkitekter. Det är tydligt att 
arkitekter och konstruktörer har olika språkbruk, kultur och arbetsmetoder. 
Den andra delen gäller inblandningen av konstruktörer i tidiga skeden i processen. Både 
totalekonomi och kvalitet kan utvecklas och förbättras genom ett tätare samarbete i 
programskedet. 
 
Sammantaget visar studierna som utförts i detta arbete att det finns problem med samarbetet i 
hela byggbranschen idag, så även mellan konstruktörer och arkitekter. Båda kompetenserna är 
avgörande för att ett resultat ska bli lyckat men framgången kommer först när dessa båda 
kompetenser gemensamt lyckas skapa en optimal lösning. 
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English summary 
The main course of this rapport is to present and analyse the methods of cooperation between 
architects and construction engineers. The aim of this rapport is to show gains through an 
earlier, more active involvement of construction engineers in the planning process.  
 
The profession of architects and construction engineers are very old and their parts have, with 
minor adjustments always been to commonly plan buildings. 
It would seem quite natural that cooperation is a key ingredient for the end result to be 
satisfying. Yet, my experience from planning is that many actors are more interested in their 
own winnings than the end result of the project. 
 
This rapport is mainly based on an extensive case study namely the cooperation with Anneli 
Andersson in the planning of a centre for freediving by the lake Vättern. Both the planning 
process and the cooperation itself has been subject of discussion. As a result a deeper 
understanding in the possible development of the cooperation is achieved. 
 
Which are the critical elements of the planning process? When would the involvement by a 
construction engineer be most important to achieve better quality and cost efficiency? There 
are of course numerous different elements in the planning process that would be easier if a 
more tight cooperation was introduced at an earlier stage but as a result of the case study some 
of them are more easily identified and can be evolved with small means. Technical 
discussions are important already in the early planning. The risk otherwise is that re-planning 
is necessary and the overall cost of the project is increased. 
 
Environment and energy are increasingly more important questions in the building process 
and the strife to create energy efficiency is important in a cold climate. 
Rough energy calculations can be carried out at an early stage of the planning to find other 
designs that achieve energy efficiency without compromising the vision made by the 
architect.  
According to the interviews, younger architects especially but also younger construction 
engineers lack knowledge in forming technical details. From that reason critical joints are 
shown in this rapport. 
 
The main thesis is that the problems regarding cooperation do exist and that it is divided in 
two. The first part concerns the cooperation itself, the communication between architects and 
construction engineers. It is obvious that the culture, methods and use of language are 
different between architects and construction engineers. 
The other part concerns the involvement of construction engineers at an early stage of the  
planning process. Both overall economics and quality could be improved through a more tight 
cooperation at an early stage of planning. 
 
Together the studies carried out in this rapport shows that there should be no doubt whether 
the problem with cooperation exists or not, throughout the hole building industry. It should be 
equally true regarding cooperation between architects and construction engineers. 
It should be obvious that both architects and construction engineers are needed for the end 
result to be satisfying but success is not a fact until the common achievement is the best 
possible solution. 



   

 3

Förord 
Redan efter mitt första läsår på KTH hade jag förmånen att få sommarpraktik som 
husbyggnadskonstruktör på en konstruktörsfirma.  
Jag kom där i kontakt med en erfaren konstruktör som blev min praktikhandledare. Lisa 
Larsson tog med mig på projekteringsmöten med beställare, projektledare och andra 
teknikkonsulter. Det var min första kontakt med en projekteringsgrupp och jag kom direkt att 
reflektera över hur de olika aktörerna bevakade sina intressen och hur skillnader i kultur och 
språk gav upphov till missförstånd. 
Dessa möten lade grunden till ett intresse som har följt mig genom hela min utbildning. 
Genom många och långa diskussioner med Lisa och kanske framför allt Carluno Pålstedt 
(Som är en mycket erfaren konstruktör, Ramböll) har intresset växt och bilden gradvis klarnat 
något. Med Carluno som hjälp och stöd bestämde jag mig för att försöka få till stånd ett 
samarbete mellan de båda inriktningarna Samhällsbyggnad och Arkitektur på KTH. Målet var 
att skapa förutsättningar för andra och även mig, att göra examensarbeten som förenar 
arkitektur och byggteknik.  
 
Detta första pilotprojekt har varit lyckat och jag hoppas att samarbetet mellan utbildningarna 
kan öka i framtiden. Jag hoppas att det på något sätt kan inspirera till samarbete även inom 
andra delar av utbildningarna, såsom gemensamma kurser, studieresor osv. 
 
Jag vill passa på att rikta ett speciellt tack mot några av dem som har hjälpt mig lite extra med 
detta examensarbete och förutsättningarna för det. Framförallt Anneli Andersson som jag har 
samarbetat med under undersökningsfasen av det här examensarbetet. Carluno Pålstedt för 
stort stöd och inspiration. Gudni Johannesson, Kjartan Gudmundsson och Folke Björk för 
handledning och examination. Samt alla andra som varit och är entusiastiska till projektet. 
Jag vill också tacka alla som har ställt upp med tid och värdefulla åsikter under intervjuer. 
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Inledning 
Den grundläggande frågan är egentligen varför vi bygger hus? Vädrets makter har i alla tider 
varit starkare än människan. Genom tiderna har sättet att skydda sig mot väder och vind 
utvecklats i takt med våra krav på boende.  
 
Vi vill idag leva och bo på ett sätt som gör att vi kan hålla oss torra, varma, friska och 
dessutom glada. Det får inte heller kosta för mycket, belasta miljön för mycket och framförallt 
ska vi kunna bo var som helst. Detta ger en liten bild av det komplexa i att uppföra ett 
byggnadsverk.  
 
Det borde därför vara en självklarhet att en förening av många kompetenser är nödvändig för 
att lyckas med detta. Dessutom bör dessa kompetenta personer samarbeta på ett konstruktivt 
sätt för att uppföra lyckade byggnadsverk. 
 
Under min tid på KTH har jag fascinerats av mötet mellan arkitekturen och byggtekniken. Det 
har blivit tydligt, både genom mina och andras observationer att det samarbetet som borde ses 
som självklart ofta brister. Många erfarna arkitekter och konstruktörer vittnar om en 
utveckling där nyutbildade arkitekter är allt sämre rustade för ett praktiskt arbete som arkitekt. 
Bristerna i tekniskt kunnande blir allt större och byggingenjörer på arkitektkontoren blir 
alltmer vanligt. 
 
Det föll sig därför naturligt att genomföra ett examensarbete som handlar om, dels hur denna 
utveckling bör förändra sättet på vilket ingenjörer och arkitekter samarbetar och dels vilka 
fördelar och nackdelar som går att se med dessa. 

Mål 
Målet med detta examensarbete är att undersöka hur arkitekter och byggkonstruktörer 
samarbetar idag samt att försöka påvisa fördelar med att konstruktörer deltar mer aktivt i ett 
tidigare skede i processen.  
 
Ett ytterligare mål är att denna rapport ska inspirera till att utöka möjligheten för samarbete 
mellan arkitekter och ingenjörer redan under utbildningen.  

Metod 
Rapporten bygger i första hand på en omfattande fallstudie i form av ett samarbete med 
Anneli Andersson. Förutom diskussioner om projektet i sig har även samarbetet som sådant 
diskuterats. Detta har lett fram till formuleringar om förbättringar som skulle kunna underlätta 
samarbetet mellan arkitekter och konstruktörer i sina arbetssituationer. För att utreda vad som 
hjälper problemlösningen bäst har olika kommunikationsmedel så som e-post, telefon och 
personliga möten använts. 
 
En litteraturstudie genomfördes i samband med programarbetet för att få en bättre bild av 
problematiken. I arbetet med programmet och litteraturstudien identifierades en del frågor om 
branschens utveckling som föranledde intervjuer med representanter för arkitekt- och 
konstruktörskåren samt med studenter från respektive utbildningsprogram vid KTH i 
Stockholm. Besöksintervjuer med öppna frågor valdes för att ge intervjuaren ett lite mer fritt 
utrymme att skapa konstruktiva diskussioner. 
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Analysen i arbetet bygger på studier enligt ovan samt egna erfarenheter från min utbildning på 
KTH och kontakter med arbetslivet. 
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Bakgrund 
Att uppföra ett byggnadsverk är en lång och komplicerad process med många aktörer 
inblandade. Precis som i alla former av processer finns utrymmen för förbättringar.  
Det hela börjar med att ett initiativ till förändring av bebyggelse eller markområde tas. Det 
kan handla om att exploatera obebyggd mark med ett nytt flerbostadshus eller en 
ombyggnation och hyresgästanpassning i en befintlig kontorsbyggnad. Initiativtagaren blir 
oftast beställare, eller kund. 
 
Projekteringen är den del av byggprocessen där hela byggnadsverkets form ska tas fram. Den 
ska leda till en modell som en entreprenör sedan ska omsätta till ett byggnadsverk. 
Målet med projekteringen är att designidén som ursprungligen formades ska synas tydligt i 
byggnadsverket. 
 
En av grundförutsättningarna för projektering är därmed kommunikation. 
Kommunikation är svårt och därmed omdiskuterat. Hur tillses att idén eller visionen behålls 
genom projekteringen? Vad är det som styr? 
 
Under vårterminen 2006 lades grunden för ett tätare samarbete mellan 
Samhällsbyggnadssektionen och Arkitektur på KTH i Stockholm. Idén om att kunna skriva 
gränsöverskridande examensarbeten som förenar arkitektur och byggteknik växte fram. 
Denna rapport är resultatet av ett pilotprojekt mellan författaren och Anneli Andersson som 
studerat vid Arkitekturhögskolan på KTH i Stockholm. A. Andersson har i sitt examensarbete 
projekterat ett fridykcenter. Kontinuerlig kontakt och diskussioner med A. Andersson under 
hela arbetsprocessen har skapat underlag till att skriva ett examensarbete som handlar om 
fördelarna med att ingenjörer, främst då konstruktörer, tar en mer aktiv roll i ett tidigare skede 
av byggprocessen. 
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Omfattning och avgränsning 
Ämnet samarbete och kommunikation inom byggbranschen är omfattande och komplext. I 
detta arbete var därmed en avgränsning nödvändig och därför behandlas enbart samarbetet 
mellan de två yrkeskategorierna arkitekt och konstruktör. Då ett av målen med rapporten är att 
peka på fördelar med ett mer omfattande samarbete i tidiga skeden begränsas rapporten även 
till dessa tidiga skeden.  
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Byggprocessen 
”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa 
värde åt någon extern eller intern kund. Bergman, Kletsjö [14]. De säger också att i 
verkligheten handlar processer till stor del om koordination mellan människor, det vill säga 
om överenskommelser mellan individer som samverkar och om dessa individers kompetens. 
Processer handlar mer om lagarbete än om löpande band.  
Processägaren är den som ansvarar för de strategiska besluten rörande processen. 
Processägaren har ansvaret för alla resurser i processen och skall med det strategiska 
ledarskapet skapa inriktning, ramar och ett regelverk för den operativa verksamheten. 
Processägaren är en kund som beställer de resurser processen behöver.”1 

 
”Byggprocessen omfattar förloppet att utveckla, planera och genomföra ett byggprojekt. Den 
sträcker sig från de första idéerna om ett byggnadsverk fram till den tidpunkt, då målet är 
uppnått och det är dags att ta det färdiga resultatet i bruk.”2 
 
”Som de flesta industriella tillverkningsprocesser består byggprocessen i en icke-materiell 
process och en materiell process. De behöver inte ligga i följd utan kan i många fall ligga 
nästan parallellt med varandra längs tidsaxeln.”2 

 
”Den icke-materiella produktionen handlar om att tänka fram och redovisa en abstrakt 
immateriell produkt av byggnadsverket. Den utgör en helhet, som redovisas i ritningar, 
beskrivningar, specifikationer, bilder och fysiska modeller i liten skala.”2 

”Den ska innehålla alla de uppgifter, som behövs för att genomföra den materiella 
produktion, som fysiskt och påtagligt ska resultera i ett byggnadsverk i full skala. Att 
framställa den immateriella produkten ska ske med fokus på det blivande byggnadsverkets 
egenskaper och livscykel i färdigt skick.”2 

 
”Den materiella produktionen består i hantering av material, tillverkning av komponenter, 
transporter, byggplatsplanering, byggande, montage, installationsarbeten och 
inredningsarbeten. För att byggnadsverket ska bli brukbart för sitt ändamål ska det sättas i 
drift. Då ska samordningen till en helhet ha resulterat i att byggnadsverket har de förväntade 
egenskaper, som den immateriella produkten redovisar.”2 

                                                 
1 Guadad, Yemane, Överföring av information vid byggnation med prefab: rätt underlag i rätt tid, 2004, sid. 7 
2 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 51 
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fig. 1, Schematisk bild över traditionell byggprocess3 

Förstudie 
”Det finns ofta anledning att pröva en idé om ett byggprojekt. Det kan ske i syfte att ta reda 
på om det är värt att gå vidare eller att avbryta en process och förkasta idén. Motiven att 
göra en förstudie kan vara att ta reda på möjligheterna att förädla en fastighet eller en 
blivande byggherre står inför valet av läge och tomtmark för ett byggnadsprojekt. Det kan bli 
aktuellt att undersöka alternativa möjligheter att bebygga en tomt. Det kan vara av intresse 
att räkna fram investeringsbehov eller finna möjligheter till finansiering. Andra orsaker till 
ett förprojekt kan vara att ta reda på miljökonsekvenser eller studera utformning av ett 
byggnadsverk i en detaljplaneprocess. Det kan helt enkelt vara fråga om att pröva en idé som 
kan tyckas ”galen, vansinnig, tokig eller smart.”4 

”Den förstudie som förprojektet resulterat i kan ge underlag för beslut. Den syftar till att ge 
svar på vilka möjligheter det finns att exploatera en tomt, och därmed utveckla en fastighet. 
Den kan belysa vad läge, markförhållanden, planbestämmelser och ekonomi kan innebära för 
fortsatt utveckling samt visa med ritningar, illustrationer och modeller vilka konsekvenser ett 
genomfört projekt kan föra med sig. Sådana redovisningar kan vara nödvändiga för att kunna 
kommunicera med myndigheter och finansiärer eller väcka intresse hos blivande hyresgäster 
och brukare.”5 

                                                 
3 http://home.student.uu.se/pean9447/byggadm/Byggprocessen.pdf 
4 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 171 
5 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 29 
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Projekteringen 
”Projektering i byggprocessen handlar först och främst om att bestämma egenskaperna hos 
det byggnadsverk som ska framställas och beskriva dem med hjälp av ritningar, 
beskrivningar, beräkningar, bilder och modeller. De samlade kunskaperna om det blivande 
byggnadsverket bildar en icke-materiell produkt. Den ska vara vägledande för upphandling 
och produktion av den materiella produkten. Därtill ingår i projektering att beskriva hur den 
blivande produkten ska tas i drift, sättas i bruk och användas.”6 

Detta skede i byggprocessen kallas även för produktbestämningen då det handlar om att 
bestämma produktens egenskaper. 

Programskedet 

Det inledande arbetet i projekteringen är att ta fram ett program som underlag för fortsatt 
projektering. 
 
”Programarbetet i byggprocessen består i att bestämma vilka behov, som ska tillgodoses och 
vilka mål som ska uppnås. Däri ingår att kartlägga vilka problem, som ska behandlas och 
lösas, vilka krav och önskemål, som ska formuleras. Det handlar också om att identifiera 
kravkonflikter och bestämma vilka prioriteringar som ska gälla. Programmet ska ge riktlinjer 
och direktiv, bestämma ramar och ange omfattning av de åtgärder, som ska utföras. Det 
handlar om förutsättningarna för utformning och teknisk uppbyggnad av ett byggnadsverk.”7 

Projekteringsskedet 

”I korthet består projektering i byggprocessen i att tänka ut och utforma ett byggnadsverk 
samt beskriva det så det kan framställas.”8 

 

”Projektering i det andra ledet syftar till att utveckla ett förslag till det byggnadsverk som ska 
bearbetas och framställas materiellt. Uppgifterna består i att utveckla idéer, göra skisser och 
lägga fram förslag för beslut om genomförande. Ledet domineras av formgivning och tillväxt 
av kunskap om det blivande byggnadsverket. Förslag dokumenteras vanligen i 
systemhandlingar, som utgör underlag för beslut om att byggnadsverket ska framställas.”9 

 
”Bearbeta förslaget och samordna det in i detalj. Det blivande byggnadsverket ska uppfylla 
krav och önskemål som blivit framförda av beställare och brukare. Det ska tillgodose 
föreskrifter i lagar och bestämmelser. Former för upphandling och produktion ska beaktas. 
Uppgifterna består av detaljerad formgivning och kunskapstillväxt i betydelsen samordning 
och bearbetning, beräkningar och kontroll. Resultatet blir den immateriella produkt som ska 
förverkligas. Den dokumenteras i huvudhandlingar eller finns lagrad bland filerna i en 
databas.”10 

 

                                                 
6 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 56 
7 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 182f 
8 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 73 
9 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid 74 
10 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid 75 
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”Fullfölja genom att redovisa den immateriella produkten för upphandling, produktion och 
driftsättning. Innehållet delas upp med hänsyn till upphandlingar av delar och system. 
Handlingarna ska utgöra underlag för kontrakt med entreprenörer. De ska med hjälp av 
ritningar och beskrivningar visa vad som ska framställas och hur det är tänkt att ske.”10 

”Detta moment redovisas i förfrågningsunderlag, anbudshandlingar, kontraktshandlingar, 
bygghandlingar, ändrings-PM, driftinstruktioner och relationshandlingar.”9 

 
Projekteringens olika stadier delas traditionellt in i utredningsskede, systemhandlingsskede, 
upphandlingsskede och bygghandlingsskede.  
 
För att en lyckad projektering ska kunna presenteras krävs att samarbetet och samordningen är 
väl fungerande. Den modell som skall byggas utifrån måste vara komplett och lättförståelig. 
Arkitekter och konstruktörer är båda aktörer i projekteringsskedet. Samarbetet mellan dessa 
aktörer är liksom mellan övriga i projekteringsgruppen mycket viktigt. Det gäller att jobba 
mot ett gemensamt mål och vara klar över gränsdragningar. 

Upphandlingen 
”Upphandlingar och inköp följer byggprocessen i hela dess förlopp. Denna delprocess i 
byggprocessen utgör en länk mellan den immateriella produktionen och den materiella. 
Anlitande av konsulter och expertis, upphandling av entreprenader och inköp av varor och 
tjänster är insatser som är direkt knutna till ekonomi och kostnadsstyrning.”11 

 
”Med upphandling menas att en köpare (”beställare”) köper eller på annat sätt anskaffar 
(kanske leasar eller hyr) en tjänst, en entreprenad eller varor och utrustning. Upphandlingen 
preciseras genom ett avtal mellan två parter. I byggprocessen upphandlar både byggherrar 
och entreprenörer projekteringstjänster av konsulter, byggherren upphandlar bygg- och 
installationsentreprenader av en eller flera entreprenörer, en entreprenör upphandlar 
byggvaror och underentreprenader under byggtiden, förvaltare gör upphandlingar ov 
ombyggnader och underhållsarbeten etcetera. Upphandling pågår alltså under hela 
byggprocessen.”12 

Produktionen 
Produktionen av den materiella produkten kan vara en stor och komplicerad process med 
många inblandade delar.  
 
”Principen är den, att när man ska tillverka en produkt (”uppnå ett produktionsresultat”) så 
måste man utföra en (eller flera) aktivitet(er). För att utföra en aktivitet måste man använda 
en (eller flera) resurs(er). Det är utnyttjandet av resurserna som ”kostar pengar” (medför 
kostnader).”13 

 
”Huvuddelen av all byggproduktion administreras och genomförs av byggentreprenörer, som 
vanligen har entreprenadavtal direkt med byggherren/beställaren.”14 

Det finns ett flertal olika entreprenadformer som gör att upphandlingen och produktionsskedet 
ser något olika ut men en genomgång av dessa lämnas därhän i denna rapport.  
                                                 
11 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 59 
12 Nordstrand, Uno, Byggprocessen, 2000, sid. 121 
13 Nordstrand, Uno, Byggprocessen, 2000, sid. 162 
14 Nordstrand, Uno, Byggprocessen, 2000, sid. 151 
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Förvaltningen 
När ett byggnadsverk är färdigställt inleds förvaltningsfasen som påbörjas med driftsättning 
och idrifttagande. 
 
”Driftsättningen av ett byggnadsverk har stor betydelse för de framtida egenskaperna. Det är 
genom korrekt driftsättning som den avsedda funktionen och brukbarheten ska uppnås. Vem 
tar ansvar för detta? 
Driftsättningen bör ses som en process som startar på ett tidigt stadium i ett byggprojekt med 
inverkan på programarbete, samordning av installationer, kontroll och provtagnings samt 
driftsinstruktioner.”15 

 
”I drifttagningen skall visionen om hur systemen skall fungera och samverka förverkligas. 
Drifttagningen kan inte göras utan väl definierade och mätbara krav på funktionen.”16 

 
”Samordnad funktionsprovning är själva hjärtat i idrifttagandet. De enskilda komponenterna 
kontrolleras hur de fungerar tillsammans som system. Det är viktigt att systemsambanden 
provas genom hela kedjan.”16 

 
När byggnaden är tagen i drift är det dags för förvaltare och brukare att ta över den färdiga 
produkten.  
 
”Driftinstruktioner beskriver de tekniska systemens och komponenternas funktion och 
placering samt de bestämmelser som gäller. I driftinstruktioner ingår driftkort, 
betjäningsområden och orienteringsplaner.”17 

”Hyresgäster och brukare kan behöva ta del av hur det är tänkt att ett byggnadsverk ska 
användas, vilka tankegångar som har förekommit under processen.”17 

 
”Drift och brukande av byggnader och anläggningar medför förslitning. I sin tur kan det leda 
till störningar i brukbarheten i de tekniska systemen. Tillsyn, service, underhåll och 
reparationer motverkar detta. Därför bör dessa frågor beaktas redan när programkraven 
formuleras och utformning och val av system och produkter sker.”18 
 

Kommentarer till processen 
I denna rapport kommer jag att inrikta mig på tidiga skeden, det vill säga de tidiga skedena i 
projekteringen. Det kan därför ses som onödigt att redogöra för hela processen i detta kapitel 
men min uppfattning är att kunskapen om byggprocessen som helhet varierar och det är av 
yttersta vikt att behålla en syn på helheten genom hela processen och inte stirra sig blind på en 
del i det hela. Detta inledande kapitel ger också en inblick i hur omfattande och komplex 
byggprocessen är.  

                                                 
15 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 65 
16 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 67 
17 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 68 
18 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, 2005, sid. 69 
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Ett samarbete mellan arkitekter och ingenjörer 

Arkitekt 

”arkitekt (grek. archite´ktan 'överbyggmästare', av arki- och te´ktan, eg. 'timmerman', 
'byggmästare'), person utbildad i att från estetiska och funktionella utgångspunkter forma 
byggnader och bebyggelse. Benämningen har också överförts till specialister på möbeldesign 
och inredning samt på landskaps- och trädgårdsgestaltning. Arkitektyrket har utvecklats på 
det hantverksmässiga byggnadskunnandets underlag, och dess kärna utgörs av förmågan att i 
ritningar, perspektiv och modeller framställa byggnader, deras omgivning och interiörer. I 
Sverige ingår även samhällsplanering i arkitektens arbetsområde, medan man i vissa andra 
länder, t.ex. USA, skiljer mellan "architects" och "planners". Ursprungligen var arkitekterna 
experter som anlitades för gestaltning av byggnadsverk där särskilt höga krav ställdes.  
 
Arbetsuppgifterna har med tiden förändrats. Ny teknik har sedan mitten av 1800-talet krävt 
samarbete med specialister för konstruktioner, installationer m.m. Utrednings- och 
forskningsarbete rörande byggnaders funktionella utformning har bedrivits sedan 1920-talet 
som följd av förändrade villkor. En viktig förutsättning är att byggnader nu oftast planeras 
för människor som inte är kända på förhand, varför väl underbyggda antaganden om deras 
behov och önskemål måste göras.”19 

Ingenjör 

”ingenjör (fr. ingénieur, bildning till medeltidslat. inge´nium 'krigsmaskin', eg. 'uppfinning'), 
teoretiskt och praktiskt utbildad person med tekniska arbetsuppgifter inom 
kommunikationsväsen, byggnadsverksamhet, forskning eller industri. Ordet ingenjör syftar i 
de normandiska krönikorna från 1100–1300-talen på handhavare av militära kastmaskiner 
(engins). Med ingenieros avsågs i början av 1500-talet i Spanien och Italien 
militärbyggmästare och konstruktörer av krigsmateriel. 
Ingenjörens uppgifter utvidgades efter hand till konstruktion och byggande av fortifikationer, 
till kartografi, stadsplanering samt till byggande av vägar och kanaler. Gustav II Adolf 
började (1613) uppsätta en militär ingenjörskår. De första officiellt betitlade svenska 
ingenjörerna anställdes från denna tid för att upprätta stadsplaner och leda 
fortifikationsarbeten i bl.a. Göteborg, samt för uppmätning av landets och de viktigaste 
gruvornas, främst Stora Kopparbergs, areal. Titeln bergsingenjör som beteckning på en 
naturvetenskapligt och juridiskt skolad ämbetsman är från 1799. Ingenjörstiteln var länge 
knuten till militära kårer och verksamheter samt till statsmaktens behov av översikt över och 
utnyttjande av rikets resurser. 
 
I Sverige introducerades 1844 titeln civilingenjör för de "ingenjörer för allmänna arbeten" 
som då fick sin utbildning vid Högre Artilleriregementet i Marieberg. De hade civil utbildning 
och civila funktioner men ingick i den militära Väg- och vattenbyggnadskåren”20 
 
Arkitekten och konstruktörens roll är att tillsammans formge ett byggnadsverk. Det ska både 
inneha vissa egenskaper och uppnå en viss prestanda i form av tillräcklig dimension för 
användandet. Till detta kommer krav på kostnadseffektivitet. 
                                                 
19 Nationalencyklopedin, 1989, band 1, sid. 543 
20 Nationalencyklopedin, 1989, band 9, sid. 461f 
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Det är ingen lätt uppgift och det borde vara helt rimligt att ett nära samarbete är självklart. Det 
kommer dock indikationer från flera håll på att så inte alltid är fallet.21 

 
Uppgiften i denna rapport är att utreda samarbetet mellan arkitekter och konstruktörer och 
påvisa eventuella fördelar med att samarbeta i tidiga skeden. I detta börjar jag med att utreda 
samarbetet som sådant. 
 
Det finns två olika sätt att få ett tätt samarbete mellan konstruktörer och arkitekter där det ena 
är att skapa en ny roll i byggbranschen som innehar båda kompetenser. Även om det kan vara 
nog så svårt att samarbeta med sig själv ibland. 
Det andra sättet är att specialisera respektive roll men att se över kommunikation och attityder 
hos båda parter så ett smidigare samarbete kan uppstå. Det finns förespråkare för bägge sätt 
men många vittnar om att utvecklingen har gått från en mer ”allmänkunnande” roll i 
arkitekten till att konstruktörer och även andra konsultgrupper tar över delar i projekteringen. 
Bör arkitekten i sådant fall återta sina ”förlorade” kompetenser eller är ingenjörer lämpligare 
att utföra dem? 
 
”Å ena sidan kan man alltså med utgångspunkt i de båda professionerna hävda att en 
åtskillnad mellan arkitekter och ingenjörer alltid har funnits. Om man å andra sidan utgår 
från själva byggnadskunnandet, som idag är uppdelat på arkitekt-. Och 
ingenjörsprofessionerna, kan man hävda att de båda professionerna har ett gemensamt 
ursprung. Min utgångspunkt för denna framställning har också varit att arkitektens och 
ingenjörens samlade kunnande ursprungligen har representerat en enhet.”22 

Jag håller med Kristina Grange om detta och har därför använt mig av samma föreställning att 
det från början samlade kunnandet har delats upp på två separata roller som dessutom blir allt 
sämre på att kommunicera med varandra.  

Ett gemensamt språk 
Att projektera ett byggnadsverk är en komplicerad process med många inblandade parter. De 
olika parterna i projekteringen har alla olika perspektiv. 
 
”Byggprojekt kan betraktas i olika perspektiv Det beror på vilken aktör eller intressen som 
betraktar sitt projekt eller om man blir berörd eller involverad i det. Perspektivet på ett 
byggprojekt är beroende av vilken position i processen deltagaren har. Det betyder att de som 
medverkar har olika intressen av att delta och olika mål att uppnå och därmed olika motiv.”23 

Olika perspektiv gör att det ofta är fråga om kompromisser. Ett exempel på detta kan vara att 
arkitekten vill ha så få pelare som möjligt men att det i sin tur ger en mer komplicerad 
konstruktion. Det blir fråga om en kompromiss mellan form och funktion. 
Min erfarenhet av projektering är att alla aktörer är bra på att bevaka sina intressen men sämre 
på att se till helheten, det gemensamma målet. Vad beror denna uppfattning på? Vad är det 
som är så viktigt att bevaka? 
Det är svårare att försvara konst än att försvara vetenskap, vilket ofta gör att det blir fler 
pelare trots allt. Det är ju viktigare att taket inte rasar in än att uppnå ett estetiskt mål. 
 

                                                 
21 se bl.a. Grange, Kristina, Från byggnadsyrke till making profession, 2002 
22 Grange, Kristina, Från byggnadsyrke till making profession, 2002, sid. 3 
23 Stintzing, Rodel, Leda projektering i byggprocessen, Formas, Stockholm, 2005, sid. 35 
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Konstruktörer och arkitekter skiljer sig åt när det gäller språkbruk och kultur. Kristina Grange 
omskriver detta i inledningen, om förhållandet mellan humanister och naturvetare.24 Även om 
hon senare förtydligar att hennes arbete inte handlar om att förknippa de bägge professionerna 
med humanister och naturvetare så är jämförelsen intressant och det skulle förklara en del av 
skillnaderna. 

Tidiga skeden 
Det är sedan tidigare känt att det är billigare att göra förändringar i början av en 
designprocess. Ju längre processen kommit desto kostsammare blir det att göra förändringar. 
Det handlar dock inte bara om tilläggstid utan ger även upphov till irritationer och en motvilja 
att utföra ändringar. Dessa kostnader är svårare att mäta och är därför ett ännu större problem. 
Det är därmed ställt utom tvivel att ett tidigare samarbete mellan arkitekt och konstruktör 
skulle resultera i vinster både ekonomiska och samarbetsmässiga. 
 
Ett samarbete mellan arkitekt och ingenjör i ett tidigt skede bygger på en stor förståelse och 
acceptans för respektive kompetens. För arkitekten handlar det om att värdera konstruktörens 
åsikt och se konstruktiva begränsningar som utmaningar. Från konstruktörens sida är det 
viktigt att visa respekt för arkitektens vision och bild av det färdiga projektet. Förutom detta 
är det ett behov att tillgripa pedagogik och förståelse för motpartens kunskapsnivå vid 
kommunikation med varandra. 
 
Det normala i en projektering är att en konstruktör upphandlas för att sköta de statiska 
beräkningarna. Är det då så att planlösningarna redan är fastställda kan det i värsta fall 
innebära en omplanering av hela byggnadsverket. Det torde därmed finnas mycket att vinna 
på att samarbeta redan i tidiga skeden, men finns det något att förlora? Svaret på denna fråga 
återkommer jag till i Analyskapitlet av denna rapport. 
 
Då ett program för ett byggnadsverk tas fram är det knappast så att skisser på idéer är 
fastlagda och låsta. Det är ytterst ovanligt att det färdiga byggnadsverket ser ut som det var 
tänkt från början. Det viktiga är att ursprungsvisionen ska framträda i det färdiga 
byggnadsverket. Det är det som tidiga skeden handlar om, att försöka underlätta för visionen 
att överleva hela processen. 

                                                 
24 Grange, Kristina, Från byggnadsyrke till making profession, 2002, sid. 1 
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Intervjuer 

Inledning 
Hur utbrett är samarbetssvårigheter i dagens projektering? Känner projektörerna att det finns 
stereotyper av en arkitekt respektive en konstruktör? Hur tidigt bildas i sådant fall dessa 
fördomar och uppfattningar. Genom intervjuer med ett antal nyckelpersoner som har fått 
representera konstruktörer och arkitekter har svaren på dessa frågor sökts.  
Intervjuer har också gjorts med studenter vid respektive utbildning på KTH för att undersöka 
vad deras syn är på den yrkesroll de ska kliva in i. Både studenter som relativt nyligen har 
påbörjat sina utbildningar och därmed borde ha en mer opåverkad bild samt studenter som 
inom en snar framtid är färdigutbildade och entrar arbetslivet. 
 
Personerna som intervjuats är: 
Jan Boestad, Delägare/arkitekt, Origo arkitekter AB 
Ola Göransson, VD/arkitekt, Sandell Arkitekter AB 
Cornelis Oskamp, konstruktör, Ramböll AB 
Lisa Larsson, konstruktör, Grontmij AB 
Johan Thorstenson, studerande åk 4, Samhällsbyggnad KTH 
Therese Karlsson, studerande åk 1, Samhällsbyggnad KTH 
Jennie Nilsson, studerande åk 4, Arkitektur KTH 
Mattias Eriksson, studerande åk 2, Arkitektur KTH 
 
Intervjuerna har lagts upp som fria diskussioner där ett fåtal stödfrågor fått styra ämnet i viss 
mån kring hur samarbetet upplevs idag, vilken roll arkitekt respektive konstruktör har i 
projekteringen, vilket utrymme för förbättringar som finns, hur synen är på utbildningen 
respektive arbetslivet. 

Arkitektens och konstruktörens roll 
Samtliga intervjuade svarade på ungefär samma sätt när det kommer till vilken roll arkitekter 
respektive konstruktörer har i dagens projekteringsarbete. ”Arkitektens roll handlar mer om 
byggnadsestetik och materialval. Logistik och användning, typ ”fria mått” osv. medan 
konstruktörens roll handlar om byggnadsstatik och byggnadsfysik” (Cornelis Oskamp). 
Även de yngre studenterna hade samma uppfattning trots ringa erfarenhet av branschen. 
”Arkitekter har hand om det utseendemässiga medan konstruktörer har hand om det tekniska” 
(Therese Karlsson). 
 
De erfarna konstruktörerna hade uppfattningar om att arkitekter tar för stor plats.  
”Det finns en bild kvar att konstruktörer får en ritning i handen och ska serva arkitekterna 
genom att ”räkna genom bjälklagen”” (Lisa Larsson). 
Arkitekterna ansåg i sin tur att byggföretagens fokus på ekonomi har decimerat deras roll och 
de ser sig själva ofta som ”husdesigners”. Samtidigt som de också ansåg att konstruktörer kan 
uppfattas som realister och nej-sägare. 
 
Däremot var alla intervjuade också överens om att äldre arkitekter är duktigare på 
byggnadsteknik och byggfysik. Cornelis Oskamp formulerar det på följande vis: 



   

 19

”Många unga konstruktörer men framför allt arkitekter saknar kunskap om byggteknik och 
byggdetaljer. Det hinns inte med att lära sig hur en vägg fogas ihop med ett tak så detaljerna i 
projekteringen och därmed kvaliteten blir lidande” 
 
De äldre intervjuade vittnade också om förändringen i rollerna hos arkitekter och 
konstruktörer. ”Förr ritade arkitekter byggtekniska lösningar också men det har 
konstruktörerna fått ta över”, säger Jan Boestad och han fortsätter: ”i sin tur har 
konstruktörens eller ingenjörens roll delats upp i olika yrkesområden såsom brandteknik, 
geoteknik, akustik osv”. 
 
Teorier om språkbarriärer och kulturella skillnader fanns också, 
”Skillnader mellan arkitekter och konstruktörers språk och kultur är att arkitekter ofta är mer 
verbala och vana att presentera sina idéer och därför är mer kommunikativa, medan 
konstruktörer i regel är sämre på att förmedla sin kunskap för någon som inte är tekniskt 
kunnig” (Cornelis Oskamp). 

Samarbetet 
Samtliga intervjuade vittnade också om samarbetssvårigheter som den viktigaste frågan för 
diskussion, även de yngre studenterna som knappt kommit i kontakt med den andra 
yrkesgruppen. 
 
Johan upplever att det är för lite praktik i utbildningen och att arkitektstudenter och 
konstruktörsstudenter borde utföra samarbetsprojekt redan i utbildningen. Han känner att 
viljan finns att samarbeta med arkitekterna men idag beror det lite för mycket på individuellt 
initiativ.  
 
Cornelis Oskamp anser att: ”Samarbetsdebatten är ett hetare ämne nu än för 10-15 år sedan. 
En orsak skulle kunna vara att entreprenörerna hade mer makt då. Numera handlar det inte 
bara om produktionsekonomi utan ett mer långsiktigt tänkande”. 
 
De flesta återkommer till visionen och värnandet av helheten. ”Det gäller att ha en helhetssyn 
och ett intresse för det gemensamma målet. Helheten i byggprocessen glöms lätt bort, dvs. 
byggnadens funktion”, säger Ola Göransson och han fortsätter: ”Både konstruktörer och 
arkitekter har ju visioner om hur det ska se ut, och de borde ju vara överensstämmande”.  

Tidiga skeden 
Tesen om att konstruktörer kommer in för sent i projekteringen verkade efter intervjuerna 
vara lite överdriven, åtminstone enligt de mer erfarna konstruktörerna och arkitekterna. Jan 
Boestad säger t.ex.: ” Bilden av att konstruktörer kommer in försent är överdriven men det 
händer”. 
 
De yngre studenterna verkar mer tveksamma och tycker det låter rimligt att konstruktörer är 
med från början i projekteringen och till och med kan lyfta hela designprocessen. Jennie 
Nilsson säger: ”Arkitekter och konstruktörer behöver varandra under hela processen. Det 
riskerar att bli kaka på kaka om de kommer in efter varandra. Att plåstra på kan leda till en 
orenhet, det är bättre att göra rätt från början” och Johan Thorstensson är inne på samma linje: 
” Arkitekterna menar att de hämmas, men konstruktörer kan också vara kreativa. Att 
konstruktörer uppfattas som nejsägare kan komma från att de kommer in för sent i processen”. 
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Det verkar också som att beställarens ansvar i det hela har betydelse Det menar Lisa Larsson: 
”Gränsdragningen är ett stort problem och en vanlig källa till förvirring. Där borde beställaren 
ta sitt ansvar och sätta gränser för att undvika dubbelarbete eller att saker faller mellan 
stolarna. Planering är ett nyckelord så det inte uppstår avtalsmässiga problem” och Ola 
Göransson: ” Erfarenheter av att ha med konstruktörer i tidiga skeden är bara positiva. Det 
borde ligga i beställarens intresse. Arkitekttävlingar där både arkitekter och ingenjörer ställer 
upp tillsammans är ett bra exempel på hur det borde vara”. 
 
Vidare kommenterar flera av de intervjuade att det är konstigt att inte utbildningarna för 
arkitekter respektive konstruktörer är mer integrerade med varandra. Cornelis Oskamp säger: 
”Det skulle finnas mycket att vinna på att integreras mer redan i utbildningarna. Arkitekter 
och konstruktörer borde helt enkelt mötas tidigare. Här har näringslivet ett ansvar att förmedla 
till högskolorna vilken kompetens som behövs”. 

Kommentarer 
Sammanfattningsvis så har intervjuerna visat att tesen om arkitekter och konstruktörer samt 
deras mellanvarande samarbete förefaller vara sann. Bilden av arkitekter som designers och 
konstruktörer som statiker bevittnas av samtliga intervjuade. Det är intressant att även erfarna 
arkitekter och konstruktörer hänfaller till denna något enkla förklaring. Är det inte mer 
komplicerat än så? 
Bland de intervjuade går det också att märka att en tydlig gräns mellan arkitekter och 
konstruktörer finns. Gränsdragningen mellan arkitektens uppdrag och konstruktörens uppdrag 
poängteras i intervjuerna. 
Likväl intressant är att de mer erfarna arkitekterna och konstruktörerna också vittnar om det 
skifte i gränsdragningsfrågan som skett under relativt modern tid. Att arkitekterna inte längre 
klarar av byggtekniska lösningar såsom takutsprång, sammanfogning av prefabricerade 
element etc. Varför är det så? Är det en önskan hos branschen att arkitekter blir än mer 
konstnärliga representanter och bara formger? Är inte dessa byggtekniska detaljer viktiga för 
byggnadens uttryck i stort? Uttrycket detaljerna gör helheten verkar vara bortglömt. 
 
Samarbetet verkar också vara den punkt som de intervjuade anser vara värst då samtliga 
återkommer till ett stärkt samarbete. Det var många som svarade att helhetsgreppet håller på 
att förloras. Den roll som arkitekten historiskt sett har haft som byggmästare är förlorad och 
därmed ser arkitekterna det som att ingen värnar om helheten, visionen. I de flesta 
byggprojekt finns i och för sig förutom beställaren en projektledare och ibland även en 
projekteringsledare men det krävs att dessa har ett intresse av byggnadsverkets arkitektur och 
inte bara beställarens projektekonomi.  
Det är dock lite intressant att samtidigt som både konstruktörer och arkitekter värnar om sina 
egna bitar i projekteringen så säger de i nästa mening att det är så svårt med gränsdragning 
och att visionen förloras i en stafettliknande projektering. 
 
När det kommer till diskussioner om tidiga skeden splittras de erfarna projektörerna och 
studenterna. Projektörerna anser i de flesta fall att konstruktörerna kommer in i ganska, eller i 
alla fall tillräckligt, tidigt skede. Om detta beror på urvalet av intervjuade låter jag vara osagt. 
Studenterna anser dock att det finns mycket att vinna om alla projektörer deltar från början. 
Om det nu är så att arkitekterna tar en allt mindre roll när det kommer till byggteknik och 
byggfysik blir det ju betydligt viktigare att konstruktörer får vara med från början för att 
tillgodose byggteknik och byggfysik. Det borde finnas vinningar i detta som Johan var inne på 
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att ett team av konstruktörer och arkitekter borde kunna hjälpas åt med det kreativa och se det 
som en utmaning och inte ett hinder. Detta initiativ borde som Ola var inne på komma från 
beställaren. 
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Ett fridykcenter vid Vättern 

Allmänt om fridykning och vättern 
Fridykning är all form av dykning utan syresättningshjälpmedel. Fridykning sker både som 
sport, bland annat att försöka dyka så djupt som möjligt, och som rent nöje.  
För att öka tiden under vatten använder sig fridykaren av meditation och andningsträning. Det 
gör att de har förmågan att sänka pulsen så mycket att de kan hålla andan i upp till 9 min25. 
Fenomenet kallas dykrespons och dess effekt ökar i kallt vatten (som i vättern). Att fridyka är 
något som av många utövare beskrivs som väldigt meditativt, en känsla av tyngdlöshet. Det i 
kombination med de avslappnande förberedelserna som är nödvändiga för att sänka pulsen 
innan ett dyk gör att en guidande plats för förberedelse är väldigt lämpligt. 

Program 
Idén i det här fallet kom från A. Andersson som ville skapa en plats för fridykare och andra 
som skulle vara intresserade av att nå vättern på ett bättre, mer lättillgängligt sätt. 
 
Fastigheten saknar i princip bebyggelse. Platsen används idag av friluftsintresserade och av 
dykare, framförallt på grund av närheten till vandringsleder och det relativt stora vattendjupet 
nära land som är av stor vikt vid fridykning. Det skulle med andra ord finnas ett behov för en 
anläggning av den här typen. 
 
Genom processens gång har en mängd spännande idéer om allt från undervattensatrium för 
ljusinsläpp, till sovhytter under vatten, diskuterats. De flesta av dessa har försvunnit av en 
eller annan anledning. En idé som dock har fått följa med är den treväggiga bastun. Idén om 
en bastu med en öppen kortsida ut mot havet är ur en arkitektonisk synvinkel mycket 
intressant. Att skapa en osynlig gräns mellan inne och värme respektive ute och kyla vore 
klart utmanande ur ett samarbetsperspektiv. En dylik konstruktion gör att gränsen närmar sig 
för hur långt det är rimligt att gå för att behålla visionen. Ur ett energianvändningsperspektiv 
är det inte särskilt fördelaktigt, men idén är så intressant att den borde utredas. 

Ett Fridykcenter 

Idén med byggnaden är en genomtänkt rörelse som dykaren ska följa för att få optimal 
förberedelsechans. Byggnaden, som är lokaliserad i Stora lunds naturreservat vid Vätterns 
östra strand, är indelad i en lite mer allmän del som innehåller en utställning om vättern, en 
restaurang och vandrarhemslik del med ett antal sovstugor (fig.2). Denna del av anläggningen 
kan nyttjas av såväl dykare som andra människor som exempelvis utnyttjar vandringsleden, 
Östgötaleden, som passerar utanför. 
Den andra delen av byggnaden innehåller rena förberedelserum med lektionsrum, yogasalar 
och omklädesutrymmen (fig. 3). 
 

                                                 
25 Världsrekordet i så kallad static apnea (dykaren flyter stilla i ytvattnet med ansiktet vänt nedåt) 9.08min 
innehas av Tom Sietas från Tyskland 
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fig. 2, ritning över plan 0, allmänna ytor med kafeteria, utställningsyta, förberedelserum och fristående sovstuger. 
Ankomstväg och parkering till höger. 

 
fig. 3, ritning över plan -1, -2 till vänster med förberedelseutrymmen och teknikrum. Ritning över plan –3 till höger med 
yogarum,omklädningsrum med bastu och dusch längs bryggorna och bastun med tre väggar längst ut på bryggan. 
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fig. 4, entrén sedd från parkeringsplatsen (renderad bild, A. Andersson) 

 
fig. 5, hela anläggningen sedd från sydväst (renderad bild, A. Andersson) 

 
fig. 6, ångbastu med en öppen sida och isfri vak, omklädningsrum med träfasad i bakgrunden (renderad bild, A. Andersson) 
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Kritiska moment i projekteringen 

Inledning 
Konstruktörer och arkitekter har idag skilda yrkesroller med olika strävan. Det gäller att 
kompromissa fram de bästa lösningarna ur de båda kompetenserna. 
Konflikterna mellan arkitektens estetiska strävan och konstruktörens vetenskapliga realism 
kommer alltid att uppstå. Vilka har de varit i det här projektet? När i tiden har de infallit och 
hur löstes de? 
 
I intervjuerna framgick att både konstruktörer och arkitekter har rum för utveckling när det 
gäller sin egen roll för att göra samarbetet smidigare. I detta kapitel studeras de mer kritiska 
delarna där det finns tydliga risker med ett bristande samarbete i projekteringen. 
 
Till varje byggprojekt hör en rad yttre förutsättningar som blir ramar för arkitekter och 
konstruktörer. Inom dessa ramar erbjuds en enorm mängd valmöjligheter. Den samlade 
kompetens som arkitekter och konstruktörer besitter, är till för att ta ställning till och besluta 
om valmöjligheterna.  

Ekonomi 
Det är alltid någon som betalar för ett byggnadsverk. Kostnaden är idag kanske den mest 
styrande parametern vilket gör att det bör läggas stor vikt vid kostnadseffektivisering. Det är 
också tidigare känt att det går att påverka kostnaderna mer ju tidigare i projekteringen 
projektet befinner sig. Med kostnaden som styrfunktion blir det naturligtvis också en större 
utmaning att projektera ett byggnadsverk som uppfyller beställarens krav och önskemål. 
 
I intervjuerna påstods att arkitekter har dålig kontroll över ekonomin och att de därför är 
sämre på kostnadseffektivt byggande. Att utföra extravagant arkitektur är naturligtvis 
kostsamt. I Sverige går trenden alltmer mot ett byggande med mer processtänk, med ett antal 
standardkomponenter som kan varieras på olika sätt skapas ett billigare byggande utan att 
göra nya miljonprogram. Den viktiga frågan här är naturligtvis hur man kan förädla processen 
för att kunna skapa attraktiv arkitektur och ända få ekonomi i projekten. 
 

Energi/Miljö 
Energi- och miljöaspekter blir mer och mer vanliga i byggsammanhang och kraven ökar i takt 
med medvetenheten. Här finns stora frågor att ta ställning till. Det gäller allt från miljövänliga 
byggmaterial, transporter till och från byggplatsen, energianvändning till vad byggnadsverket 
i sig och dess användning har för påverkan på närmiljön. 
 

Relevant miljödiskussion 

Tidigt i programdiskussionerna togs frågor kring miljön upp. Det var viktigt att föra med sig 
miljötänkandet i hela projekteringen. Vad är miljö? Hur långt ska man gå i jakten på 
miljövänligt byggande? Vad är relevant? Generellt är ett miljötänkande bra, men som med 
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mycket annat bör byggbranschen akta sig för i att hamna i ett extremt läge där miljökraven tar 
överhanden i byggandet. Det kommer en punkt då funktionen går förlorad till förmån för 
miljövänligheten. Det föranledde diskussioner om funktion ställt mot miljövänlighet. 
Huvudhållningen blev att projektera miljövänligt utan alltför stora ingrepp i funktionen. Det 
är viktigt att hela tiden jämföra syftet av vissa metodval och materialval med den 
miljöpåverkan de har. Därigenom kan man skapa en, relativt sett, miljövänlig byggnad. 
 
Den viktiga huvudfrågan i alla projekt ur ett miljömässigt perspektiv är om ändamålen helgar 
medlen. Rättfärdigar fördelarna med anläggningen att man bygger den? Om svaret blir 
jakande kan koncentrationen läggas på att besvara de andra frågorna, vilket också gjordes i 
detta projekt. 

Energiprestanda 

Redan i programskedet kan det vara bra att göra en överslagsmässig beräkning av byggnadens 
energiprestanda för att undvika överraskningar när det blir mer kostsamt att ändra form, 
funktion och material. 
Här är dialogen mellan arkitekten och dess motiveringar om utformningen och konstruktören 
med dess medvetenhet om material och byggfysik av stor vikt.  
I detta projekt fördes därför tidigt en diskussion om byggnadens utformning med hänsyn till 
uppvärmda utrymmen, omslutningsarea, de många byggnadskropparna osv. Dessa 
diskussioner ledde fram till de överslagsmässiga energiberäkningar som redovisas nedan. 
Med denna typ av överslagsmässiga beräkningar kan konstruktören med, från arkitekten, 
erhållna värden på areor, materialval, fönstertyp osv. återge en god uppskattning om 
byggnadens energianvändning och med hjälp av denna diskutera konsekvenser av vissa val i 
designen. 

Beräkningsmetod 

Problematiken med energiberäkningar i tidiga skeden är att få en verklighetstrogen bild med 
liten insats och med endast ett fåtal kända variabler. I denna rapport har 
beräkningsprogrammet bv2Arch använts. Det är tänkt att fungera som en hjälp åt arkitekter 
vid designarebeten. Eftersom endast ett fåtal variabler är kända vid ett tidigt skede har 
antaganden gjorts om u-värden, interna värmekällor, temperaturer osv. 
 
För att påvisa hur olika faktorer påverkar energianvändningen har gjorts nio 
energiberäkningar. I de tre första fallen har arean på byggnaden och den geometriska formen 
varierat. I de tre mellersta fallen har fönsterarean varierat och i de sista tre fallen har u-värden 
varierat. De nio fallen redovisas var för sig nedan. 
 
I BBR 06 beskrivs kraven på energianvändning för samtliga byggnader i Sverige. Kraven är 
satta som en högsta gräns för tillförd energi i kWh per m2 och år. I den tillförda energin, 
normalt benämnd köpt energi, ingår den energi som behöver tillföras en byggnad för 
uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer och fastighetsel. 
Landet delas in i två zoner nämligen norr och söder. För denna byggnad är kravet på den 
totala tillförda mängden energi 100kWh/m2år. En kommentar till de höga u-värden på väggar 
som använts är att väggarnas uppbyggnad valts av arkitektoniska skäl för att skapa en rå 
betongkänsla i hela byggnaden. Detta har kompenserats genom tak och golv med lägre u-
värden för att skapa en total omslutande area som klarar kraven. 
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Fall 1 
Som underlag i det första fallet används de tidiga programskisser som togs fram. Byggnaden 
har en uppvärmd area på 900m2. Fönsterarean har satts till 15 % och u-värde i fasader till 0,6 

KmW 2/ . Övriga parametrar är antagna värden och hålls konstanta i samtliga beräkningar. 
 

 
fig.7, beräkningsfall 1 med energianvändning på 159,1 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 

Fall 2 
Efter diskussioner om framförallt vilka ytor som egentligen behövde vara uppvärmda 
(framförallt förbindelsegångar, förråd, friliggande teknikutrymmen osv.) krymptes byggnaden 
ner till 770m2, vilket gav följande skillnader. Fönsterarean har satts till 15 % och u-värde i 
fasader till 0,6 KmW 2/ . 
 

 
fig.8, beräkningsfall 2 med energianvändning på 148,3 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 



   

 28

Fall 3 
Som en jämförelse har även en geometrisk referens gjorts där alla byggnadens funktioner 
ligger i samma uppvärmda volym, vilken dessutom krympts ner till ett absolut minimum. 
Förutom golvarean, 600m2, skiljer här även arean på omslutande väggar markant. 
Fönsterarean har satts till 15 % och u-värde i fasader till 0,6 KmW 2/ . Detta beräkningsfall 
har egentligen ingen praktisk nytta utan ska strikt ses som en referens av den lägsta 
energianvändning som kan uppnås genom geometriska variationer. 
 

 
fig.9, beräkningsfall 3 med energianvändning på 57,8 kWh/m2år. 

Fall 4 
Dagens fönster blir allt bättre vad gäller både solinstrålning (kylbehov) och 
värmegenomsläpplighet (ökad värmeenergianvändning). Det är därför naturligt att se hur stor 
skillnaden blir i energianvändning mellan olika andelar fönster i fasad. Fasadarean för fall 2 
har använts och ett u-värde för fasaderna på 0,6 KmW 2/  har använts. I fall 4 har fönsterarean 
varit 10 % av total fasadarea. 
 

 
fig.10, beräkningsfall 4 med energianvändning på 125,9 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 
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Fall 5 
I fall 5 har fönsterarean i beräkningarna varit 15 %. Fasadarean för fall 2 har använts och ett 
u-värde för fasaderna på 0,6 KmW 2/  har använts. 
 

 
fig.11, beräkningsfall 5 med energianvändning på 148,3 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 

Fall 6 
I fall 6 har fönsterarean varit 20 %. Fasadarean för fall 2 har använts och ett u-värde för 
fasaderna på 0,6 KmW 2/  har använts. 
 

 
fig.12, beräkningsfall 6 med energianvändning på 162,7 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 
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Fall 7 
Det var klart i det ursprungliga programmet att byggnaden skulle utföras i betong, med råa 
betongytor både in- och utvändigt. För att avgöra hur mycket isolering som bör användas eller 
om betong ur energisynpunkt helt enkelt är ett för dåligt material för att klara kraven har u-
värden i fasaderna varierats i de tre sista fallen. I fall 7 har ett u-värde på 0,8 KmW 2/  
använts. Fönsterarean på 15 % har använts och den uppvärmda golvarean har varit 770m2. 
 

 
fig.13, beräkningsfall 7 med energianvändning på 174,8 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 

Fall 8 
I fall 8 har ett u-värde på 0,6 KmW 2/  använts. Fönsterarean på 15 % har använts och den 
uppvärmda golvarean har varit 770m2. 
 

 
fig.14, beräkningsfall 8 med energianvändning på 148,3 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 
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Fall 9 
I fall 9 har ett u-värde på 0,4 KmW 2/  använts. Fönsterarean på 15 % har använts och den 
uppvärmda golvarean har varit 770m2. 
 

 
fig.15, beräkningsfall 9 med energianvändning på 124,2 kWh/m2år vilket överskrider kravet. 

Dessa beräkningar visar på ett överskådligt sett hur de olika ingångsvärden påverkar den 
totala energianvändningen. Den parameter som påverkar energianvändningen mest i detta fall 
är u-värdet på ytterväggar. 
 
Överskådlig beräkning på slutgiltig design 
Med de ingående parametrarna gjordes även en slutgiltig överskådlig beräkning för att se hur 
byggnaden som designats förhåller sig till gällande krav. Resultaten från denna beräkning 
visar att metoden har lönat sig och energianvändningen har lyckats komma ner i ett 
acceptabelt värde, trots kompromisser i designen. Golvarean är 770m2, fönsterarean är 10 % 
och u-värdet i fasaderna 0,4 KmW 2/ . 
 

 
fig.16, beräkningsfall 10 med energianvändning på 95,5 kWh/m2år. 
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Naturpåverkan 

Stora Lund är ett naturreservat och ligger i förhållandevis orörd natur. Platsen brukas redan 
idag av dykare, vandrare och andra friluftsintresserade. Vad skulle konsekvensen för platsen 
bli av ett fridykcenter med allt vad det innebär? 
 

 
fig. 16, den aktuella fastigheten ligger på klipporna vid Stora Lunds naturreservat (foto, A. Andersson) 

 
Fridykcentrets design och placering föregicks av ett antal diskussioner kring miljöfrågorna. 
Den stora frågan i det här fallet är påverkan på närmiljön. Vad innebär det att bygga en stor 
anläggning för fridykning mitt i ett naturreservat? Det är något av ett moment 22 att ”förstöra” 
naturen för att kunna komma den nära. Hur stor skulle förstöringen bli? Hur kan man 
minimera den?  
Ett direkt resultat av denna diskussion var att grundläggningen utfördes med gjutna plintar 
dubbade i berget vilket gör att sprängning undviks och att platsen blir enklare att återställa. 

Tekniska system 
Ett stort och viktigt arbete är att ta ställning till olika typer av tekniska system som ska 
användas i ett byggnadsverk. I detta kapitel redovisas ett fåtal av de viktigaste som i detta 
projekt fick en särskild översyn. 

Stomval 

Av intervjuerna framgick att en vanlig uppfattning av hur verkligen idag är att arkitekten lite 
för ofta har bestämt sig för en planlösning och att konstruktören får rätta sig efter den. Denna 
arbetsmetod ökar markant risken för komplicerade lösningar då konstruktören många gånger 
får använda en dyrare och mer avancerad lösning för att lyckas bibehålla arkitektens 
planlösning. Om ändringen skulle bli för kostsam kan det dessutom resultera i att arkitekten 
får tänka om vilket skapar stora konsekvenser för andra teknikgrenar som också tvingas 
projektera om, med extra försening som följd. 
I detta projekt lades planlösningen i ett nära samspel mellan konstruktören och arkitekten och 
sågs som en positiv utmaning då det inte är möjligt att tänka helt fritt vad gäller spännvidder 
och väggtjocklekar. Det gav upphov till ett antal kompromisser gällande bland annat pelare, 
extra väggskivor etc. Eftersom dessa frågetecken kom i ett tidigt skede gav de aldrig upphov 
till problem. Detta projekt är relativt litet men det tycks ändå kunna påvisa vinster med denna 
typ av arbetsmetod. 
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Speciallösningar 

En av de viktigare funktionerna med ett fridykcenter är tillgängligheten till vatten. På just 
denna plats behövdes ett system för att ta besökaren ut på vattnet till den plats där det är 
optimalt att göra dyk från. Efter att gemensamt identifiera funktionella och estetiska variabler 
diskuterades bland annat utkragande konsoler och grundläggning på 30m djup. Det visade sig 
att ett system av pontonbryggor, delvis vågbrytande och med en speciell vajerförankring på 
ett djup av ca 40m var den lösning som passade projektet bäst vilket inte heller blev en 
kompromiss. I den här diskussionen gav konstruktörens kunnande en god vägledning i vad 
som är möjligt att åstadkomma.  
För att uppfylla krav på stabilitet och vågbrytande funktion valdes pontonbryggor i betong 
med cellplastfylld kärna.(fig. 17)  
 

 
fig. 17, sektion genom den valda pontonbryggan i betong. 
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Byggtekniska detaljer 
De första skisserna som arkitekten lämnar ifrån sig visar ofta koncept av byggnadsverk. Det 
saknas detaljer i bilderna som är nödvändiga för funktionen. Det förekommer också att 
byggnadsdelar i bilden är orealistiskt utformade. Ett takbjälklag ritas ibland med en tjocklek 
på endast 200mm för att byggnaden ska ge ett slankare uttryck. För att inte lura sig själv är det 
därför av vikt att ta hjälp av en konstruktör i detta skede för att göra uppskattningar av dessa 
delar så bilden av byggnadens slutgiltiga uttryck är någorlunda realistisk från början. 
Intervjuerna med verksamma konstruktörer vittnar också om detta. Av den anledningen 
redovisas i detta kapitel detaljritningar över ett antal kritiska snitt i detta projekt där 
konstruktörens inblandning får konsekvenser för den bild som arkitekten ursprungligen 
redovisade. Vissa av detaljerna nedan är relativt standardiserade men på grund av åsikterna i 
intervjuerna att yngre konstruktörer och framförallt arkitekter har dåliga eller inga kunskaper 
om byggtekniska detaljer redovisas de. 

Anslutning yttervägg mot tak 

Idén var att utforma en skarvlös anslutning mellan yttervägg och tak. För att lösa detta valdes 
in intern avvattning och en uppdragen fasad vilket ger illusionen av en skarvlös anslutning när 
fasaden beskådas från marknivå. Dessutom gör konstruktionsvalet att taket går att använda 
som takterrass vilket efterfrågats på vissa av byggnadskropparna. (fig. 18) 
 

 
fig. 18, detaljsnitt som visar anslutningen mellan yttervägg och takfot. 
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Fönsterinfästningar 

För hållbarheten är det mest optimala att flytta in fönstret så långt in i 
ytterväggskonstruktionen så att det sitter väl skyddat mot slagregn och annan väderåverkan. 
Ur ett estetiskt perspektiv är det dock vanligare att det önskvärda är att sätta fönster i liv med 
fasaden. Nedan redovisas en detalj på en kompromiss där fönstret sitter så långt ut i fasaden 
det går med bibehållet väderskydd. (fig. 19) 
 

 
fig. 19, detaljsnitt som visar en fönsterinfästning i yttervägg. 



   

 36

Skjutdörrsanslutning 

En annan problematisk anslutning är i de fall där glasskjutdörrar i fasaden är önskvärt för att 
öppna upp mot, i det här fallet, en uteplats. När rälsen till skjutdörren ligger i marknivå för att 
ge en osynlig tröskel är det svårt att stänga ute vatten och annan fukt som vill krypa in i 
konstruktionen. Detta löses med fuktlabyrinter samt en golvränna i direkt anslutning till rälsen 
som samlar upp fukt från genompasserande samt regnstänk. (fig. 20) 
 

 
fig. 20, detaljsnitt över förslag på lösning av infästning av skjutdörr i fasad. 

Kommentarer 
Det finns naturligtvis en mängd parametrar som styr utformningen av en byggnad. Ofta har 
arkitekten i ett tidigt skede en bild av vilket uttryck en byggnad ska ge. Det torde vara av stor 
vikt att tillsammans försöka skapa det uttrycket hos den färdiga byggnaden. Det tenderar med 
dagens brist på kommunikation att bli mer så att konstruktören blir tvungen att ”pruta” på 
arkitektens gestaltning och uttrycket blir följaktligen inte det som var tänkt från början.  
Med dessa enkla metoder som beskrivits ovan kan konstruktören påverka arkitektens bild av 
byggnadens uttryck i ett tidigt skede och de två kompetenserna kan tillsammans skapa en mer 
realistisk bild av hur det färdiga byggnadsverket kommer att se ut. Detta dessutom utan 
konstruktören behöver bli alltför teknisk i diskussionen. 
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Ett fruktbart samarbete? Analys  
Målet med denna rapport var att återge en bild av hur samarbetet mellan arkitekter och 
byggnadskonstruktörer fungerar i dagens projekteringsarbeten samt att försöka påvisa fördelar 
med att konstruktörerna deltar mer aktivt i ett tidigare skede i byggprocessen. 
 
Huvudtesen är att problematiken existerar och att den är tvådelad. Den första delen gäller 
samarbetet i sig, kommunikation mellan konstruktörer och arkitekter. Det är tydligt att 
arkitekter och konstruktörer har olika språkbruk, kultur och arbetsmetoder. 
Den andra delen gäller inblandningen av konstruktörer i tidiga skeden i processen. 
Uppfattningen är att både totalekonomi och kvalitet kan utvecklas och förbättras genom ett 
tätare samarbete i programskedet. 
 
Sammantaget leder studierna som utförts i detta arbete till att det kan ställas utom tvivel att 
det finns problem med samarbetet i hela byggprocessen idag, så även mellan konstruktörer 
och arkitekter. Det borde vara självklart att båda kompetenser är avgörande för att ett resultat 
ska bli lyckat men framgången kommer först när båda kompetenser gemensamt lyckas skapa 
en optimal lösning.  
 
Det är tydligt att kommunikativa metoder skiljer mellan arkitekter och konstruktörer. 
Intervjuerna vittnar om att språkbruk och brister i terminologi skapar missförstånd och sämre 
kommunikation. Detta är grunden till problematiken i samarbetet men hur stor är 
omfattningen av detta problem och hur rättas det till? 
 
I intervjuerna uttrycks ofta arkitekternas roll som formgivande och konstruktörernas roll som 
en statiker med uppgift att se till att arkitektens formgivning håller för väder och vind. 
Ett sådant tankesätt bör undvikas och ett mer gemensamt programarbete välkomnas. 
 
Det intressanta med samarbetsfenomenet i stort är att de flesta erkänner problematiken och 
samtliga välkomnar en förändring. Samtidigt görs det få ansträngningar för att sammanföra 
olika yrkeskategorier och få dessa att kommunicera bättre. 
Alla som faktiskt jobbar med att utveckla kommunikation och samarbete anser sig vara långt 
framme. Borde det inte vara en självklarhet att arkitekter och konstruktörer anstränger sig till 
sitt yttersta för att jobba mot samma mål och förstå varandra? Det borde ingå i kompetensen. 
 
Samarbetet med A. Andersson och projekteringen av fridykcentret har varit mycket givande 
och åskådliggjort vad kommunikation i tidiga skeden kan åstadkomma. Det blev ett mycket 
användbart forum för att prova både samarbetet i sig, genom att diskutera fördomar, 
kommunikation och IT, men även hur det fungerar i tidiga skeden. 
Det resulterade i att problempunkter kunde tas om hand redan i programskedet vilket tyder på 
fördelar med att konstruktörer deltar redan från första början av projekteringen. 
Det gavs även en möjlighet att prova olika sätt att kommunicera, genom e-post, telefon eller 
personliga möten. Det visade sig ganska snart att det överlägset bästa sättet att undvika 
missförstånd och komma överens var personliga möten. Det underlättar väldigt med 
interaktivitet vid genomgångar och att kunna peka på ritningar och bilder för att göra sig 
förstådd. 
Den sista delen i rapporten behandlar en del tekniska problem som bör tas om hand tidigare i 
projekteringen. Det märktes tydligt i fallstudien att närvaron av en konstruktör med kunskap 
om statik, byggbarhet och energianvändning skapade utvecklande förändringar i designen.  
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Arkitektens roll i byggprocessen bör vara att skapa en vision om hur en byggnad ska utformas 
för att framstå som lämplig både ur estetisk synvinkel och funktionsmässigt. Det svåra är att 
bibehålla denna vision genom hela byggprocessen. Då missförstånd av något slag uppstår 
förändras visionen genast.  
Själva källan till kompromissen är att idéer om formgivning krockar med ekonomi och 
byggbarhet. Hur långt är det då rimligt att gå för att uppfylla önskemål om spännande, 
nytänkande formgivning? Behöver spännande nytänkande formgivning verkligen vara förenat 
med kompromisser? I idealfallet samverkar alla parter för att anstränga sig i förståelsen för 
visionen och acceptansen för arkitektens kompetens inom skapandet av den. 
 
I en traditionell bransch såsom byggbranschen, är det svårt att skapa förändringar för fort. 
Förhoppningsvis kan denna rapport inspirera till små förändringar och ett större samarbete 
mellan arkitekter och konstruktörer. 
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