ROYAL INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

Orsaker och sammanhang kring avvikelser i
processen med prefabricerat byggande.
Causes and contexts of deviations in the process of prefabricated
constructions.

Nathalie Bellan

Avdelningen för byggnadsteknik
Examensarbete 374
Stockholm 2007

Handledare
Folke Björk

SAMMANFATTNING
Fel som inträffar och upptäcks på byggarbetsplatsen kostar mycket att åtgärda. Därför är det
viktigt att följa upp felen så att man undviker att de upprepas. Orsakerna till avvikelsernas
uppkomst varierar stort, likaså storleksgraden på avvikelsen. Det mest kostnadseffektiva är
dock att upptäcka och avhjälpa avvikelsen redan i projekteringsstadiet.
De skildringar som görs i arbetet är resultatet av observationer och bearbetning av åtgärder på
arbetsplatserna. Avvikelser har upptäckts, utretts dokumenterats och följts upp. Utifrån detta
har jag kunnat ge exempel på och beskriva vad som kan gå fel och hur man åtgärdar felen.
De avvikelser som finns exemplifierade i arbetet är i de flesta fall av ett återkommande slag.
De är inte unika för det enskilda fallet. Därför blir de ännu viktigare att belysa. Det som
varierar är orsaken till felen. Det kan finnas flera olika sätt som en och samma avvikelse kan
uppstå utav, därför blir de också svårare att avhjälpa då det krävs fler än en åtgärd. Plötslig
oförutsedd händelse är då något sker som inte planerats och medför störningar för andra
moment. Detta ger en dominoeffekt och kan leda till förseningar i byggtiden, väntetider och
ineffektivt arbete.
Den mänskliga faktorn är i vissa fall en bidragande orsak till felen, och denna kan bero på
inarbetade rutiner hos medarbetare. I detta avseende blir kommunikation och projektteamets
sammansättning viktiga faktorer. Detta togs upp i de intervjuer som förts med Örjan Wikforss
och Kurt Löwnertz. Här diskuteras också kring fördelarna med standardisering,
kunskapsåterföring och projektnätverk.
Detta examensarbete handlar om avvikelser som uppstår på Strängbetongs
montagearbetsplatser, hur de yttrar sig, varför de inträffar och vad man skulle kunna göra åt
dem.
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ABSTRACT
The errors that occur and those detected on the construction sites have high repair costs.
That is why it is important to follow up the errors and prevent them from happening again.
There are many reasons for these deviations and their amplitude varies as well. The most cost
effective measure is then to find and undo the damage at the planning stage. The work
process is a result of observing and refining the measures that are applied at the workplace.
Deviations are detected, investigated, documented and followed up. On this basis, I have been
able to give examples, describe what could go wrong and how errors are rectified.
Deviations that are mentioned in this essay occur quite often and are not unique. It is therefore
important to clarify them. What differs is often the cause of the error. The same error can
occur due to various reasons, making it harder to attend to, since the repairing procedure is
complicated. Unforeseen events that occur suddenly disturb other working moments. They
will lead to a domino effect with delays in the construction’s schedule, waiting periods and
ineffectivity.
Sometime the human factor contributes to the errors, due to old routine procedures. At this
point the communication and the composition of the project’s team become decisive.
This subject was discussed during interviews with Örjan Wikforss and Kurt Löwnertz. The
advantages of standardizing, knowledge feed-back and project network were also discussed.
This degree thesis is about deviations that occur at Strängbetong’s construction sites, how
they appear, why they occur and how they could be handled.
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FÖRORD
Tanken kring att skriva denna rapport fick jag ett antal månader efter att ha studerat
byggprocessen på nära håll. På avdelningarna inom företaget har man olika sätt att se på
avvikelser. Jag vill med denna rapport dokumentera hur man ser på avvikelser från
montageavdelningens perspektiv.
Jag vill tacka Folke Björk för handledning med praktiska råd och konsultation med viktiga
synpunkter under hela arbetets gång.
Jag vill tacka Örjan Wikforss och Kurt Löwnertz för deras bidrag av inspiration och
värdefulla reflektioner till ämnet.
Jag vill även tacka medarbetare på Strängbetong som bidragit till värdefulla diskussioner
kring ämnet.

Stockholm, 2007-12-07
Nathalie Bellan
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INLEDNING
Mål
Det läggs ned otroligt mycket resurser på byggnadsarbetsplatsen för att åtgärda fel. I
november 2006 var summan på avvikelser inom företaget uppe i 1403 tkr (se bilaga 1).
Denna rapport skall belysa de svårigheter som finns i byggnadsproduktionen. Den skall
reflektera kring olika typer av svårigheter som varierar från materialproblem till logistiska och
kommunikativa problem. Den skall även ta upp en diskussion kring varför avvikelserna
uppstår samt om och hur de kan avhjälpas.
Syftet är att öka förståelsen för varandras arbete över avdelningsgränserna och på så sätt
förbättra samarbetet i företaget.

Metod
I mitt arbete med denna rapport har jag utgått mycket ifrån egen erfarenhet. Då jag arbetar
mitt i händelsernas centrum, på byggarbetsplatsen, så har jag haft utmärkt tillfälle att
observera. Allt eftersom tiden gått har jag börjat att utveckla en egen uppfattning om
problematiken med avvikelser. Då avvikelserna ofta blir kända för dem som får åtgärda dem
men inte alltid för dem som orsakar så bör ämnet belysas ytterligare. Detta ämne är väldigt
intressant, inte bara för att avvikelserna kostar mycket för företaget utan även för
kunskapsåterföringen, hur skall man kunna bli bättre om man inte lär sig av sina misstag?
Då jag anser att en del av avvikelserna som uppstår beror av brist på kommunikation har jag
läst en del i ämnet. Jag har även valt att tala med två nyckelpersoner vad gäller
kommunikation och dokumenthantering. Örjan Wikforss samt Kurt Löwnertz, de har hjälpt
mig att se på ämnet från olika perspektiv samt reflektera över begreppen.
En av de frågor jag valt att arbeta med i rapporten är ”Vilka svårigheter finns det på en
byggnadsarbetsplats”? Denna fråga har många svar, och graden samt typen av fel kan variera
stort. För att göra detta tydligt valde jag att beskriva ett antal händelser som inträffade på
byggnadsarbetsplatsen, och genom att gå in mer i detalj och beskriva olika händelser/scener
ur det dagliga arbetet skall läsaren kunna bilda sig en uppfattning om de svårigheter som kan
uppstå på en byggnadsarbetsplats. Diskussionen skildrar mina reflektioner kring vad, varför
och hur dessa avvikelser uppstår.
Mycket av de händelser som förklaras och beskrivs i rapporten har jag även diskuterat med
personer omkring mig som är mer erfarna inom byggbranschen. Utifrån detta har jag kunnat
ge en säkrare bild av vad dessa avvikelser faktiskt orsakar och hur de upplevs av dem som får
arbeta med att åtgärda dem.
Observationerna är beskrivna som scener med fokus på olika skeden. Det som i en scen
beskrivs i förgrunden kan dyka upp i bakgrunden i en annan scen. Detta beror på att de olika
händelserna ofta hänger ihop med varandra på olika sätt.
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Avgränsning
Studierna i denna rapport är avgränsade till att endast omfatta Strängbetongs
byggarbetsplatser och då endast de byggarbetsplatser jag själv varit verksam vid. Jag har
endast valt att presentera de händelser från byggarbetsplatserna som inte är
engångsföreteelser.

Disposition
Examensarbetet är uppdelat i olika Scener följt av en kortfattad sammanfattning. Scenerna
beskriver olika praktiska händelser som inträffat på en byggnadsarbetsplats. Efter scenerna
följer de intervjuer som utförts med Örjan Wikforss och Kurt Löwnertz.
Därefter presenterar jag förslag på förändringsarbete. Arbetet avslutas med en diskussion
kring innehållet i rapporten.

Bakgrund
Strängbetong levererar industriellt tillverkade byggnadssystem, med betong som bas.
Strängbetong är Sveriges ledande företag inom elementbyggtekniken, med kompletta
stombyggnader som huvudprodukt. Man har tagit fram ett byggsystem som gör att
bostadshus, småhus, kontor och industrier kan tillverkas och monteras industriellt, men med
individuell arkitektur och inredning.
Som bakgrund till arbetet ligger alla de avvikande händelser som uppstår i produktionen. Jag
började skriva rapporten efter att ha observerat allt arbete som läggs ner på att åtgärda fel på
byggarbetsplatserna. I och med att jag arbetar ute på byggarbetsplatser har jag även fått
dokumentera ett antal felrapporter i det interna avvikelsesystemet, dessa rapporter är en
avvikande handling i sig då man inte skulle behöva lägga ner arbetstid på att skriva dem om
de inte inträffade. Dock upplevde jag att dessa avvikelserapporter inte alltid togs emot av den
orsakande enheten av olika anledningar. Även om man arbetar i samma företag finns det
motsättningar mellan avdelningarna, detta såg jag som en bidragande faktor till att många av
de avvikelser som skickas till den orsakande avdelningen inte godkändes och därmed inte
heller accepterades som fel. Accepteras inte avvikelser så arbetar man inte heller med att föra
in dem i kunskapsåterföringen. Det finns ett otal avvikelser som anses vara så små när de
uppstår eller som inte hinns med att registreras och därför hamnar utanför statistiken. Dock
kan många små avvikelser i slutändan bli mycket dyra och därför bör även de antecknas. Det
är de vanligaste avvikelserna man kan satsa på att få bort genom att exempelvis ändra rutiner.
Det är viktigt för kunskapsåterföringen att man lyckas med registreringen av avvikelser från
alla avdelningar. Den första frågan att besvara blev därför ”Varför uppstår avvikelser”? För
att besvara denna fråga fick jag titta på den genom ett större perspektiv och ställa mig frågor
som hur ser marknaden ut idag, är det kanske för att människor är betydligt mer stressade idag
som det också inträffar fler fel?
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Kunskapsåterföring är ett vanligt förekommande ämne idag. Hur skall man ta till vara
kunskapen man får på bästa sätt och hur ska man dessutom kunna sprida den vidare? Dessa
frågor började jag ställa mig tidigt som nyanställd. Det visade sig att de inte var helt lätta
frågor att besvara och därför valde jag att ta upp dem som en del i denna rapport.
Kommunikation är ett begrepp som diskuterats mycket under lärotiden på högskolan och som
alltid är ett viktigt begrepp i projektsammanhang. Därför blev en självklar fråga ”Kan vi
undvika många av de avvikelser som sker i produktionen idag genom att bättre använda oss
av kommunikation”? Detta har jag tagit med mig i de intervjuer som finns redovisade i
rapporten. De ledande punkterna i intervjuerna handlar om olika sätt att förändra
byggprocessen till det bättre. Hur kan projektnätverk, kunskapsåterföring, standardisering,
och projektteamet utformas för att få en bättre fungerande byggprocess?
Genom att besvara dessa frågor kunde jag finna samband och dra slutsatser. Arbetet hjälpte
mig också att besvara många av de frågor jag som nyutexaminerad ställde mig vid min första
anställning.
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SCEN 1.
Undanhållande av information.
Alla verksamma i byggbranschen upplever just nu ett enormt tryck från marknaden. Det
byggs otroligt mycket och de flesta aktörer är överbelastade med arbete. Till följd av detta kan
man tänka sig att kvaliteten på tjänster och produkter sjunker då man skall försöka bibehålla
produktens kvalitet samtidigt som man avsevärt skall öka kvantiteten. Balansen är känslig och
byggbranschen är känd för att pendla från högkonjunktur till lågkonjunktur. Idag försöker
man hinna med så mycket som möjligt och rida på vågen. I högkonjunktur glömmer man lätt
bort att vårda sina kunder och medarbetare då man har så mycket arbete att om man skulle
ägna mer tid åt någon så skulle en annan bli utan.
Det man lätt glömmer bort är att det arbete och de kontakter man skapar i högkonjunktur kan
vara de samma som ger arbete i lågkonjunktur då konkurrensen om arbete är hög.
Det som också händer är att man inte hinner med sitt arbete då man ständigt får nya projekt
utan att ha hunnit avsluta de första. Helt plötsligt skall man hinna med flera gånger det arbete
som man gör normalt och dessutom med samma höga kvalitet och service. Arbetsbelastningen
på varje enskild person blir för stor och man blir stressad. Med stressen kommer också att det
blir betydligt lättare att göra misstag.
I ett entreprenörsföretag som har både försäljning, projektledning, tillverkning och produktion
arbetar man givetvis mot företagsgemensamma mål. Varje avdelning skall utföra ett fullgott
arbete och lämna över till nästa avdelning i ledet som skall fullfölja slutprodukten mot kund. I
takt med att arbetsbelastningen ökar, minskar känslan av att man arbetar i samma företag och
att alla hjälps åt för att nå de gemensamma målen. Nu försöker man istället klara av sitt eget
arbete och så snabbt som möjligt lämna över till nästkommande avdelning. Konsekvensen blir
att man lämnar ifrån sig ett halvfärdigt arbete som nästa avdelning får ta hand om och
komplettera för att kunden skall få det han betalat för. Detta skall man göra utan att frångå
tidplan och budget. Arbetsbelastningen växer således för avdelningarna längre ut i ledet och
på så sätt växer motsättningarna mellan avdelningarna inom företaget då man får känslan av
att man hela tiden får ta hand om någon annans halvfärdiga arbete.
I montageledet får man färdiga produkter från tillverkningen. Det finns många
tillverkningsenheter inom företaget. Dessa tillverkar olika produkter och kan vara lokaliserade
på olika platser i landet. Montaget som är nästa led i byggprocessen, efter tillverkningen,
beställer enheter från de olika fabrikerna i den takt man monterar, vilken skall vara i enlighet
med tidplan. När avdelningarna håller sina tider i tillverkning och montage är detta inte några
problem. Svårigheterna uppkommer då en tillverkande avdelning inser att man inte kommer
att kunna hålla det man lovat med hänsyn till färdigställandetider och kvalitet. Man vet att
montageavdelningen är hårt beroende av att tiderna från föregående led hålls för att kunna
avsluta projektet i enlighet med tidplanen. Samtidigt är man även medveten om att
montageavdelningen får enheter från andra tillverkningsenheter och att även dessa är
överbelastade med arbete. Det som händer är att man från tillverkningsavdelningen låter bli
att tala om att man är försenad i sitt arbete och in i det sista hoppas på att någon av de andra
tillverkningsavdelningarna skall komma först med att meddela leveransproblem. På så sätt
läggs fokus på den tillverkningsavdelning som rapporterat försening och man vinner själv lite
tid att slutföra sitt arbete mot montage. Det hela handlar om att man inte vill visa att man är
försenad. Man undanhåller information.
Aviserar man i god tid om att det kommer att kunna uppstå problem med leveranstider längre
fram i projektet så har montageavdelningen och projektledaren möjlighet att styra om
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montaget och på så sätt minimera konsekvensen av förseningen. Redovisar man inte
problematiken så fort den upptäcks finns det ingen möjlighet att styra om produktionen, man
håller alltså inne på värdefull information som gör att konsekvensen blir betydligt större för
det egna företaget än om man valt att underrätta i tid.
Ibland räcker inte de interna tillverkningsenheterna till eller så behöver man produkter som
inte tillverkas internt, då krävs det att man tar in utomstående entreprenörer, dessa kallas
underentreprenörer, UE. Då dessa är lika överbelastade med arbete som alla andra i
byggbranschen händer det även här att man blir försenad i tillverkningen. Till skillnad från de
interna tillverkningsenheterna finns ingen fördel för UE att meddela om leveransproblem
tidigt om det ej står skrivet i något avtal eller att man kommit överens om något incitament för
att göra detta. Saknas denna typ av avtal/ incitament gäller det för mottagaren av produkten att
kontrollera och försöka få fram information om status på tillverkningen, ofta hinns dock
denna typ av kontroll inte med utan man måste kunna lita på att de olika parterna sköter sitt
arbete.
När en transport är försenad är det inte alltid som transportörer meddelar detta. Problemet
uppstår då nästkommande leverans börjar närma sig innan föregående leverans anlänt till
arbetsplatsen. I detta fall får montageledaren själv försöka få tag på transportören för att få
information. Det finns alltid en anledning till varför chauffören är sen och transportören sitter
med information om hur lång tid det är kvar innan leveransen är framme, men problemet är att
man som montageledare måste skaffa informationen istället för att den som har orsakat
förseningen skall höra av sig i god tid och meddela. Konsekvenserna kan bli stora då
leveranserna börjar komma i fel ordning.

Sammanfattning Scen 1.
Information om läget i tillverkning och transport är av mycket stor betydelse för planeringen
av produktionen på en byggarbetsplats. Planeringen av arbetet kan anpassas till de störningar
som blir kända i tillräckligt god tid. Materialtillverkarna vet vanligen mer än en vecka i förväg
att de kommer att bli sena. Det samma gäller kapacitetsbrister hos transportörer.
Svårigheten ligger i att ändra rutiner och vanor hos personer som arbetat på ett och samma
sätt i många år.
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SCEN 2.
Byggarbetsledningen.
Som montageledare är man representant för företaget på byggarbetsplatsen. Man är ansiktet
utåt mot kunden. Det är på byggarbetsplatsen man utför de kritiska momenten i processen
nämligen skapandet byggnaden. Det är också här som man skall försöka pussla ihop tidplan
och avtal som säljare tillsammans med projektledare har kommit överens om med kund.
Montageledaren har kontakt med fabriker, projektledare, kund, entreprenörer på
byggarbetsplatsen och externa leverantörer.

1. Bilden visar montageledare från Strängbetong som visar runt en kontrollant från Arbetsmiljöverket.
Kontakten med fabriken har man genom att allt material i form av byggnadselement tillverkas
där. Det finns många fabriker som tillverkar olika typer av byggnadselement och dessa skall
synkroniseras mot varandra och mot tidplan. Det är mycket logistik i byggplaneringen och det
krävs att elementen kommer från rätt fabrik i rätt tid för att bygget skall flyta på.
Montageledningen har kontinuerlig kontakt med fabrikerna och måste ständigt ta hänsyn till
de olika parternas tillverkningstakt och försöka styra undan leverans och
tillverkningssvårigheter i god tid för att undvika stillestånd på byggarbetsplatsen.
Projektledaren är fabrikernas och montageavdelningens beställare. Den externa beställaren är
således företagets kund. Projektledaren skall kunna svara på frågor rörande avtal som
uppkommer på byggmöten med kund och andra entreprenörer på byggarbetsplatsen. Får
montageledaren problem med fabriker eller externa leverantörer som projektledaren köpt upp
så lämnar montageledaren över frågan till projektledaren. Även projektledaren har
kontinuerlig kontakt med kunden och det kan uppkomma många punkter under byggets gång
som gör att montagearbetet påverkas och det tillkommer ändringar som montageledaren skall
ta hänsyn till i montaget.
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Kontakten med kunden sker i huvudsak vid regelbundna byggmöten. De hålls av kundens
representanter och här går man igenom arbetet på byggarbetsplatsen, att allt arbete är i
enlighet med tidplan och avtalat utförande. Här går montageledningen även igenom
samordningen med andra entreprenörer. Detta kan vara en känslig punkt då samtliga
entreprenörer är beroende av att föregående har gjort sitt arbete för att man själv skall kunna
påbörja sitt eget arbete. Stillestånd och förseningar kan kosta företagen mycket pengar och i
vissa fall förekommer även bötesbelopp vid tidplansförseningar. Detta bidrar till spänningar
mellan entreprenörer som börjar skylla förseningarna på varandra. Det blir en jobbig
stämning på arbetsplatsen och ingen vill hjälpa någon annan för att man då själv riskerar att
bli försenad i sitt arbete.
Samordningsfrågan blir också svår att arbeta med då entreprenörerna inte arbetar med
varandra utan istället mot varandra. Även om man som exempelvis tak-entreprenör vet att
man inte kommer att kunna starta med tak-arbeten förrän en vecka efter startdatum så säger
man ingenting. Man hoppas istället på att stomentreprenören skall bli försenad i sitt montage
så att man kan skylla på detta och kunna få ut pengar för att man säger sig blivit försenad. Det
har hänt att kunden får entreprenörerna att bli klara med sina arbeten enligt tidplan, sedan står
bygget stilla i en vecka eftersom nästkommande entreprenör saknar resurser att starta i tid.

2. Bilden visar hur Strängbetong färdigställt taket men entreprenören som skall ta vid arbetet inte påbörjat sin
aktivitet.
Kontakten med externa leverantörer sker då man har köpt in tjänster som man inte levererar
inom företaget eller som man inte har kapacitet att leverera internt. Detta betyder att man som
montageledare har ännu en leverantör att beställa material ifrån. Man är beroende utav att
leveranserna skall fungera för att kunna få ihop logistiken med övriga leverantörer.
Dessutom skall man se till att det finns verktyg på arbetsplatsen så att byggnadsarbetarna kan
utföra sitt arbete och även att de är utrustade med rätt kläder och skor.
Som montageledare har man även en växande administrativ uppgift. Man har som
montageledare skyldighet att dokumentera allt som händer på byggarbetsplatsen i form av
dagboksanteckningar och utförandekontroller. Man skall ha tid att sortera alla nya ritningar
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som kontinuerligt skickas till arbetsplatsen. Man skall sortera alla följesedlar och gå igenom
inkomna fakturor.
Man skall även utreda och dokumentera avvikelser. Avvikelser är allt som händer som
avviker från planen. Som exempel kan nämnas väggar som kommer från fabrik och inte är
tillverkade enligt ritning. I många fall vidtas då åtgärder på plats av montageavdelningen som
skapar kostnader som måste redovisas.
Man skall gå regelbundna skyddsronder på arbetsplatsen i syfte att belysa skaderisker och
åtgärda dessa innan olyckor sker. Man skall se till att byggnadsarbetarna följer
skyddsföreskrifterna och använder hjälm och fallskyddsutrustning.
Utöver detta skall man som montageledare vara en teknisk expert på området bygg. Man skall
kunna svara på byggnadsarbetarens frågor om tekniska detaljer och kunna fatta beslut om
olika lösningar. Kan man inte det får man kontakta konstruktionsavdelningen. Man skall vara
en bra chef för byggnadsarbetarna och man skall komma bra överens med alla parter på
arbetsplatsen. Dessutom skall man få ihop ekonomin och se till att tidplanen efterlevs.
Dessutom kan det i många fall vara så att en montageledare har många byggen samtidigt. Ett i
avslutande skedet, ett som är mitt i byggprocessen och ett som är i uppstartsskedet.

Sammanfattning Scen 2.
Montageledaren har många viktiga uppgifter som är av stor betydelse för en lyckad
byggproduktion. Tidvis kan det vara svårt att klara dem alla. Det är viktigt att montageledaren
får nödvändig avlastning i sådana fall. Det kan handla om stöd i form av att någon annan från
företaget sköter kontakten med externa leverantörer. Eller att man får hjälp med det
administrativa arbetet som kan innebära att sortera ritningar, skriva dagbok och dokumentera
avvikelser.
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SCEN 3.
Dominoeffekten.
Som montageledare på en byggarbetsplats är man ständigt beroende av andra parter. Man är
beroende av att andra sköter sitt arbete för att man skall kunna utföra sitt eget på ett riktigt och
tidsenligt sätt. Parterna man som montageledaren är beroende av är fabriker/tillverkning,
transportörer, konstruktörer, projektledare, externa leverantörer, externa entreprenörer,
underentreprenörer, kund, omgivningen i form av väder och framkomlighet.
Byggnadens stomme tillverkas av många olika typer av element, bland dessa kan nämnas
bjälklagsplattor, väggar, pelare och balkar. Dessa elementtyper tillverkas i olika fabriker som
ligger spridda i landet. Detta medför att arbetsledningen på byggarbetsplatsen måste ta hänsyn
till olika leveranstider beroende på avstånd och även tillverkningstider. Montaget följer en
viss ordning vilket medför att pelare och väggar exempelvis måste komma före
bjälklagsplattorna. Dag- planerna, se bilaga 2, som montageledaren upprättar med
utgångspunkt ur huvudtidplanen visar i vilken ordning elementen skall monteras. Dag- planen
skickas till de olika berörda fabrikerna vars element man vill ha till montaget. Planerna är så
pass detaljerade att de visar vilka klockslag bilarna skall anlända och vilka element de skall ha
med sig. Det är svårt att göra dessa dag- planer för mer än en till två veckor framåt i tiden då
man måste vara beredd på att det sker oförutsedda händelser som stör montaget. För att dessa
dag- planer skall hålla krävs alltså att montaget fungerar enligt plan, att bilarna kommer enligt
plan och att de har med sig materialet enligt planen.
Det händer att en fabrik är försenad med tillverkningen av element och detta medför att man
från montageledningen snabbt måste kasta om i planeringen och skjuta på leveranser från
andra fabriker. Detta för att undvika kaos på arbetsplatsen med en massa material som
kommer men som inte kan monteras. Om en fabrik meddelar att man är sen i tillverkningen
långt innan man skall montera elementen på byggarbetsplatsen finns det möjlighet för
montageledaren att styra om i montaget och vinna lite tid åt fabrikerna att hinna ifatt. Är
fabriken sent ute med att meddela om leveransproblemen kan det också vara för sent för
montageledaren att styra om i montaget. Då blir man tvungen att ta emot materialet från de
andra fabrikerna och lagra det på arbetsplatsen till dess att man fått det försenade godset och
monterat det. Detta är en stor kostnad för montage och dessutom tappar man mycket tid när
man får lyfta element från bilen till lagringsplatsen och vid ett senare tillfälle från
lagringsplatsen till sin rätta plats i byggnaden istället för från bilen direkt till byggnaden.
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3. Bilden visar hur man tvingats ställa av många bjälklags plattor då materialet man skall lägga plattorna på
saknas.
Externa leverantörer är sådana som projektledaren köpt upp för tillverkning som man inte har
kapacitet till eller som man inte internt tillverkar. Montageledaren är lika beroende av dessa
som av vilken annan leverantör som helst. Dock blir det svårare att kontrollera en extern
leverantör jämfört med en intern.
Transporterna köps in från en extern part. Montageledaren skickar sin beställning på element
till transportören som hämtar elementen från fabrikens lagergårdar och kör dem till
byggarbetsplatsen. När det är så många byggen i gång har transportören svårt att få sin
kapacitet att räcka till. Montaget är dock beroende av att få elementen i tid för att ligga i fas
med tidplanen samt för att undvika lagerhållning på plats. En vanlig dag på en byggarbetsplats
kan innebära att man får upp emot 10 leveranser med varierande antal element på varje bil
beroende på element- typ. Dessa skall komma på bestämda klockslag, i en viss ordning och
ibland kommer de från olika fabriker runt om i landet. Om en leverans skulle bli försenad
innebär det att resten av leveranserna måste vänta eller att materialet får lossas på
arbetsplatsen och sedan monteras igen när man fått den försenade leveransen. Detta kostar
pengar även för transportören som kan ha flera körningar på en dag och därmed är beroende
av att fordonet kommer från byggarbetsplatsen i tid. Det innebär också mycket långa dagar för
byggnadsarbetarna som skall montera materialet. Blir ett fordon sent från ett bygge kan det
innebära att ett annat bygge också blir lidande om samma bil skall lasta om och åka vidare
med material. Det är inte bara fordon som det är brist på, det är även chaufförer. En chaufför
får köra ett visst antal timmar och måste sedan få vila innan nästa körning. Det händer att
transporter blir flera timmar försenade på grund av att det saknas utvilade chaufförer.
Montageledaren har nära kontakt med konstruktörer under byggets tid. Dels talar man om
olika byggnadstekniska detaljer men även om ritningar, element, montageordning och
tillbehör. Det är konstruktören som uppför listor och beställer de tillbehör som kommer att
behövas under byggets gång. Konstruktören beställer tillbehören etappvis. Av olika
anledningar som uppkommer underbyggets gång kan man dock bli tvungen att ändra i
montageordningen och det innebär att en etapp kan komma före den man egentligen planerat
för. Detta medför att de detaljer som kommer till byggarbetsplatsen egentligen var ämnade till
en annan etapp och att det kan saknas vissa speciella tillbehör som man på arbetsplatsen själv
får ordna från annat håll för att det inte skall stå stilla i montaget. Dessutom kan man bli
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tvungen att kapa en del armering för att få dem i rätt längder så att man kan använda dem på
den nya etappen. Då blir det istället problem längre fram när man skall gå tillbaks och
montera på ursprungliga etappen och man istället får tillbehören som hörde till etappen man
har forcerat. Då kanske armeringen istället är för kort. I vissa fall kan man skarva armeringen
och sätta dit två längder istället för en längd men då kommer det att saknas armering längre
fram.
På en byggarbetsplats arbetar vanligtvis många entreprenörer vid sidan om varandra. Den ene
entreprenören är beroende av att föregående entreprenör har gjort sitt jobb för att man skall
kunna börja med sitt eget arbete. En elektriker måste exempelvis vänta på att väggar är
monterade och taket ligger på plats innan han kan börja dra el. Detta innebär att om en
entreprenör blir försenad med sitt arbete så blir alla andra också försenade. Det är den
samordningsansvarige på byggarbetsplatsens uppgift att se till att alla entreprenörer följer sin
tidplan. Förseningar kan kosta mycket pengar speciellt då det börjar orsaka förseningar för
andra.
Montaget är väderberoende. Då montörerna arbetar längst upp i byggnaden där det sällan
finns skydd är man beroende av att vädret tillåter arbete. Vid starka vindar kan det uppkomma
fara vid krankörning och man kan bli tvungen att avbryta montaget. Det tar längre tid att
montera vid snö och -20 grader än sol och +20 grader. Dessa faktorer skall man ta hänsyn till
vid upprättande av tidplan.
Montaget är även beroende av framkomligheten till byggarbetsplatsen. Ligger bygget centralt
i en stor stad kan det förkomma restriktioner på hur tunga fordonen får vara för att få köra in
till staden, vilka vägar de får ta samt vilka tider de får åka. Detta måste montageledaren ta
hänsyn till då han/hon upprättar sina material beställningar från fabrikerna. Det innebär också
att om en leverans blir försenad så kanske den inte får köra in till bygget förrän efter ett visst
klockslag på grund av restriktionerna.

Sammanfattning Scen 3.
Förseningar kan uppkomma av orsaker som ingen har kontroll över. Det finns även
förseningar som har orsaker som är kända långt i förväg.
Dominoeffekten är när förseningar ger störningar som i sin tur ger förseningar och fler
störningar i kommande steg av en byggproduktion.
Man bör undvika kritiska moment som måste vara klara för att arbetet ska kunna fortsätta,
dessutom bör tillbehör i större grad vara standardiserade så att de vid behov kan användas på
annan plats än vad som först var avsikten.
Det viktiga är att man arbetar för att minimera konsekvenserna av plötsliga oförutsedda
händelser och att man börjar åtgärda de vanligaste avvikelserna då dessa är repetitiva och
satta i system.
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SCEN 4.
Svåra montage.
Vid montaget av objektet Loka Brunn i centrala Stockholm, som är ett bostadsbygge,
monterar man med betongpelare, betongbalk, stålbalk, bjälklagsplattor och väggar. Balkar och
bjälklagsplattor dimensioneras i vissa fall som överspända.

4. Bilden visar stålbalk på tre pelarupplag, den överspända mittendelen har rätat ut sig vid belastning. Däremot
kan man se att änden på balken lutar nedåt.
Detta innebär att elementen tillverkas konvexa. Syftet är att då de så småningom belastas med
den vikt de är konstruerade för så skall elementen räta ut sig. Skulle balken eller
bjälklagsplattan tillverkas så som det är tänkt att det skall se ut när huset är färdigt kan det i
vissa fall finnas risk för att balken får en nedböjning. Därför tillverkar man elementen något
överspända. I vissa fall kan det bli svårt att montera då elementen är konvexa eftersom
elementets mittparti och ytterkanter inte får riktig anliggning mot upplaget.
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5. Bilden visar hur två överspända balkar möts. Dessa får dålig anliggning mot varandra i ändarna.
Som ett exempel kan nämnas en stålbalk som skall monteras på tre pelare.
Två pelare i vardera änden av balken och en i mitten. För att få god anliggning mot upplagen
krävs det att balken sitter fast i ändarna och dras ned i mitten för att det ska lyckas att svetsa
fast den mot mittenpelaren. Just detta gjorde man, svetsade balkändarna mot svetsplåten i
toppen av pelaren och sedan fäste man en domkraft i mittenpartiet av balken och pressade den
nedåt mot mittenpelarens topp. Innan en pelare belastas skall denna gjutas under med ett
expanderande betongbruk. När denna härdat så kan man belasta pelaren med hela den vikt
som den dimensionerats för. Då man dragit ned balken och svetsat denna i den mittersta
pelartoppen skall man sedan släppa på domkraften. När man gör detta visar det sig att
överspänningen i balken är så pass stark i sin strävan att återgå i sitt överspända läge och
svetsningen mellan mitten pelaren och balken också är så stark att undergjutningen ger med
sig och balken lyfter med sig hela pelaren upp i luften.
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6. Bilden visar hur pelaren lossar från grundplattan när man släpper spänningen på stålbalken.
Pelaren som väger mellan 1-2 ton hänger alltså via svetsen i toppen i balken några centimeter
ovanför marken.
Lösningen blir att återigen använda sig av domkraften och dra ned balken och pelaren för att
göra en ny undergjutning. Sedan låter man domkraften sitta kvar ett bra tag tills man är säker
på att undergjutningen hunnit härda riktigt och det blir ännu säkrare om man väntar till man
hunnit montera element på balken som ytterligare hjälper till att hålla den på plats.

Väggen som gick sönder.
I bygget finns ofta stora väggelement. Vissa av dessa är så höga att de måste läggas ned för att
möjliggöra transport. Detta innebär att de åter måste vändas rätt på byggarbetsplatsen för att
kunna monteras. För att vända ett väggelement måste det finnas ingjutna lyftöglor i två sidor
av väggen. Dessutom behöver man en kran med två spel. Kranen man hade på detta bygge
hade inte två spel, det man istället hade som alternativ var att samlyfta väggen med två kranar.
Man använder sig alltså av båda kranar på bygget och kopplar varje kran till var sin sida av
väggen och vänder på väggen i luften. För att göra detta krävs också att man frigör båda
kranarnaoch lägger alla resurser på ett enda element. Jobbar man mot en tajt tidplan och har
mycket material en dag så blir det svårt att frigöra ena kranen för att lämna sitt arbete och gå
över till det andra arbetslaget och hjälpa till. För att klara situationen finns det tre olika
alternativ. Det första och andra innebär att man ställer väggen åt sidan på bygget, i ena fallet
låter man väggen stå till ett tillfälle dyker upp då den andra kranen har en lucka och kan
hjälpa till att vända väggen. I det andra fallet låter man väggen stå och beställer dit en
mobilkran som hjälper till att vända väggen, detta är ett kostsamt alternativ. Det tredje fallet
som man även valde att göra i detta exempel är att kranen lyfter av väggen och lägger ned den
på arbetsplatsen. Sedan kopplar man om väggen och lyfter upp den på högkant. För att göra
detta tredje alternativ krävs bara en kran. Det är dock inte alla väggar som är konstruerade för
att hålla för detta då det blir en stor belastning mot väggens mittparti. I detta fall bedömde
man dock på plats att då man gjort på detta sätt många gånger förr och lyckats så skulle det gå
bra denna gång också. Man kopplade om väggen och började sakta resa den på högkant.
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Plötsligt uppstod en spricka i väggens mittparti och någon sekund senare gick väggen sönder,
den föll ihop i tre stora delar. Ingen skadades vid incidenten.

7. Bilden visar den beskrivna väggen efter att den gått sönder.
Armeringen räcker inte till.
Det är konstruktören på Strängbetong som sammanställer listor på armeringen som kommer
att behövas till etapperna. Det är dock inte alltid som den tillskrivna mängden räcker till.
Detta kan bero på olika saker. Exempelvis kan det vara så att på den platsen det är tillskrivet
att det skall ligga ett järn med diametern 10mm får det endast plats ett järn med diametern
8mm, därför använder man på sådana ställen två järn med diametern 8mm för att vara på den
säkra sidan. Konsekvensen av detta blir att det kommer att saknas järn med diametern 8mm
på något annat ställe. Samma sak gäller för längderna på järnen. Armeringen kommer i exakta
längder, exempelvis 8,8meter, 8,6meter och så vidare. Har man tidigare i byggnaden av någon
anledning använt sig av ett för långt järn som man kapat av för att det skall passa så att man
bara har korta järn kvar får man ta två korta järn och lägga dem omlott i fogen. Detta innebär
att en större mängd järn går åt än man beräknat och helt plötsligt fattas det järn när man skall
igång och gjuta ihop våningen. Då får man i all hast beställa ny armering, man kan få lämna
området ogjutet och komma tillbaks i efterhand och kompletterings gjuta. Detta är ineffektivt
arbete.
Svetsplåt ej tillräckligt förankrad i elementet.
Svetsplåtar används bland annat för att svetsa fast vinkeljärn på väggar som kommer att
fungera som upplag för ovanliggande bjälklag. Dessa svetsplåtar kommer att ta mycket last
och därför är det viktigt att de är riktigt förankrade, ingjutna, i väggen. På vissa ställen kan det
uppkomma luftfickor bakom svetsplåten.
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8. Bilden visar en luftficka bakom en svetsplåt. Svetsplåten håller i det röda vinkeljärnet som i sin tur skall
fungera som upplag och bära bjälklagselement.
Detta gör att svetsplåten får dålig vidhäftning i väggen och inte klarar den last som kommer
att belasta den.
Åtgärden blir att knacka bort den lösa betongen bakom plåten och blåsa rent för att sedan
injektera ny vidhäftningsmassa, eller att förstärka konstruktionen med att förankra
vinkeljärnet ytterligare i väggen.
Undergjutning av pelare.
Pelare i botten på en byggnad med ca 5 våningar dimensioneras för en last på ca 500 ton,
beroende på typ av hus och laster. Pelare monteras undergjuts innan de belastas. En form
byggs upp runt pelarfoten och betongen hälls från olika håll. Detta är ett kritiskt moment. Det
är inte i alla lägen man lyckas fylla hela pelarbotten med bruk. Då kan det bildas en ring runt
pelarbotten med undergjutning medan det är tomt mitt under pelaren. Detta kan medföra att
pelaren sjunker något vid belastning och att pelarbotten spricker på grund av den otillräckliga
undergjutningen. Åtgärden skulle kunna vara att man får avlasta pelaren med en domkraft för
att kunna bila bort och göra en ny undergjutning.

9. Bilden visar hur pelaren efter belastning spruckit i botten och måste åtgärdas.
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10. Bilden visar hur den spruckna pelaren stöds upp medan den åtgärdas.
Urtag i bjälklag och andra bärande delar för andra entreprenörer.
Ofta tillkommer en hel del urtag och håltagning i elementen på byggarbetsplatsen i syfte att
dra ledningar och andra rör för byggnadens funktion. Man måste då vara mycket uppmärksam
på att de håltagningar och urtag som görs inte äventyrar konstruktionens hållfasthet då andra
entreprenörer kan sakna kunskap om detta.

Sammanfattning Scen 4.
För att underlätta montagearbetet bör man fundera kring utvecklade instruktioner för samtliga
inblandade i byggets uppförande. Realistiska tidplaner är en annan del som bör belysas, man
måste följa upp tidigare projekt för att kunna bilda sig en uppfattning om hur lång tid olika
moment tar. För de delar av byggnaden som kräver specialkompetens måste man se till att
man har rätt person på rätt plats. Man behöver dessutom få en bättre rutin på
tilläggsbeställningar för till exempel kapade armeringsstänger.
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SCEN 5.
Platsbrist.
Byggarbetsplatserna kan vara väldigt trånga. Ju längre montaget fortskrider desto fler
entreprenörer kommer det in och måste samsas om ytan. För att undvika konflikter mellan de
olika entreprenörerna gäller det för den samordningsansvarige att ha lagt upp en tydlig APD –
plan, Arbetsplats – Disposition. En sådan plan visar hur ytan inom byggnadsarbetsplatsen
skall fördelas mellan de olika entreprenörerna.
Alla behöver utrymme för sitt material. Ju mer material som lagras på byggarbetsplatsen desto
svårare blir det för dem som jobbar där. Framkomlighet för dem som arbetar försämras och
skaderisken blir betydande. Dessa två faktorer påverkar även arbetstempot. När det är mycket
material på en byggarbetsplats blir det svårare att arbeta och det tar längre tid att hitta det
material man skall ha. Då det ligger mycket material på arbetsplatsen kan man dessutom bli
tvungen att flytta runt det i omgångar för att det inte skall komma i vägen för montaget, det
finns alltid en risk att något tar skada vid hantering därför strävar man efter att inte flytta på
material mer än nödvändigt.

11. Bilden visar ett exempel på mycket avlagt material och hur det påverkar framkomligheten på arbetsplatsen.
Det innebär också fler lyft med kranen vilket i längden blir kostsamt. Därför är logistiken
väldigt viktig. Materialet skall komma precis i den tid då man behöver det, på så sätt behöver
man inte så mycket lagringsyta. Detta betyder alltså att man på byggarbetsplatsen är beroende
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av att transportören och tillverkningsenheten klarar av att hålla sina tider. I annat fall kan det
bli, liksom beskrivet i scen 3, att den bil man skulle ha lossat först är försenad och man blir
tvungen att ställa av element från de nästkommande leveranserna för att bilarna skall få åka
igen. Sedan skall man lyfta om de element som man ställt av för att montera dem på plats.
Ett exempel på en lösning man tog till på byggarbetsplatsen när det var ont om lagringsplats
var då man ställde en vägg mot en materialcontainer. Containern välte sedan mot byggnaden.

12. Bilden visar hur man ställt av en vägg som man inte kunnat montera mot en materialcontainer som vält mot
byggnaden.

Platsbrist visar sig även då bygget är så pass stort att det krävs två fackverks kranar (fasta
kranar) men att de måste placeras så att svängradierna går in i varandra. Kranarna är
nödvändigtvis inte lika höga men armen på den ena kranen kan fortfarande krocka med den
andra kranens vajrar. Detta är en säkerhetsrisk och därför måste kranförarna ha ständig
uppsikt och kunna kommunicera med varandra.
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13. Bilden visar hur kranarmarna går in i varandras svängradie.

Sammanfattning Scen 5.
Det kommer alltid att vara ont om plats på byggarbetsplatser i stadsmiljö. När det blir fel i
logistiken på olika sätt kan bristen på plats bli ett stort problem.
Den bästa lösningen är en fungerande logistik. Ett alternativ kan vara att ha en ”katastrofplan”
för lån av utrymme i närheten.
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SCEN 6.
Projektgruppen.
För att skapa en bra fungerande projektgrupp gäller det att få alla inblandade att sträva mot
samma mål, man behöver få alla i gruppen att inse att man behöver arbeta tillsammans för att
nå målet. I Strängbetong är arbetet mycket avgränsat mellan avdelningar. Man är fokuserad på
arbetet man har på sin avdelning och man vill inte gärna att ens egen avdelning skall visa
dåligt resultat.
Det är projektledaren som ”rekryterar” arbetskraft från de olika avdelningarna i företaget.
Ansvaret ligger egentligen hos projektledarens att se till att få en sammanhängande och
fungerande projektgrupp. Projektledaren fungerar som spindeln i nätet och skall ha kontakt
med alla olika inblandade i projektgruppen. Projektledaren skall även se till att
informationsflödet fungerar mellan de olika avdelningarna och att alla parter håller sig till
tidplanen. Idag fungerar det så i Strängbetong att man har ett gemensamt startmöte innan
montagestart tillsammans med representanter från de olika avdelningarna som skall medverka
i projektet, men sedan har man inga fler gemensamma möten utan projektledaren åker runt
och träffar respektive part för sig under projektets gång. Projektledaren får då försöka ta med
sig så mycket information från en part som möjligt och överföra denna till nästa part i
projektet. Detta är inte ett effektivt sätt att överföra information på. Direktkommunikation är
betydligt effektivare, dessutom är det lätt att informationen tolkas olika mellan de olika
mottagarna vilket gör att den ursprungliga informationen inte når den slutgiltiga mottagaren i
sin originalversion. Det är lätt hänt att projektledaren, som sitter på otroligt mycket
information om projektet, missar att förmedla en del av informationen till de olika parterna.
Detta kan få stora konsekvenser. Får projektledaren information och fattar överenskommelser
med beställare och andra entreprenörer utan att föra uppgifterna vidare till den part som skall
uträtta arbetet så blir överenskommelserna ej uppfyllda och organisationen ifrågasätts.
Byggmarkanden idag är en överhettad bransch. Det är svårt att få tag på arbetskraft och
många leverantörer hinner inte med att tillverka på grund av den stora efterfrågan. Då
projektgruppen skall bildas inom Strängbetong utgår man normalt ifrån projektets
uppbyggnad, man kontaktar respektive avdelning som kommer att behöva vara inblandade
och därefter får varje avdelning tillsätta de resurser som är mest lämpade att utföra arbetet.

Sammanfattning Scen 6.
Man behöver ändra fokus från att tänka så mycket på sin avdelning och sitt arbete till att tänka
på det gemensamma projektet, samt att arbeta mycket mer med projektgruppen och bilda en
”vi- känsla”. På så sätt känner man att man jobbar tillsammans på ett annat sätt över
avdelningsgränserna. Det som är viktigt att poängtera är att det ju trots allt är samma företag
man arbetar i, och går det dåligt för en avdelning så går det i förlängningen dåligt för alla i
företaget. Det är inte montageavdelning mot projektledaren eller montageavdelning mot
fabriken, det är projektgruppen och alla som är med i projektgruppen tillsammans mot ett
gemensamt mål.
Ökar man förståelsen mellan olika parter ökar också samarbetsviljan.
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SCEN 7.
Transportören – Entreprenören.
Strängbetong har avtal med ett par olika transportföretag som kör elementen från fabrikerna i
de olika delarna av landet till respektive byggarbetsplats. Man har outsourcat lagergårdarna
till transportörerna som tar hand om elementen från det att de lämnar fabriksportarna till dess
att de anländer byggarbetsplatsen.
För att få så mycket vinst i sin verksamhet som möjligt så strävar transportören efter att alltid
köra med fullastade bilar. Detta sparar givetvis även på miljön då man får färre antal
transporter. Då vissa byggarbetsplatser är belägna på sådana platser där antalet ton är
begränsade på transportvägarna innebär det fler leveranser med lättare laster och det blir ännu
viktigare för transportören att leverera med den maximala belastningsgränsen. Detta innebär
att transportören i vissa fall vill lasta fler element än dem som byggarbetsplatsen beställt i
syfte att få ett fullt lass. Därför kan det bli problem då man på byggarbetsplatsen inte har
möjlighet att ta emot mer material än vad man kan montera på grund av platsbrist och detta
kan innebära att lasset inte blir fullt.
Transportören har endast ett visst antal fordon. Dessa skall fördelas på de olika
byggarbetsplatserna och detta måste fungera på ett korrekt sätt så att inga förseningar uppstår.
Det gäller att bilen blir lossad i tid från den ena byggarbetsplatsen för att hinna lasta om och
åka vidare till nästa byggarbetsplats. Detta är en svår logistikfråga.
Av olika anledningar kan man från byggarbetsplatsens sida bli tvungen att ändra på sin
beställning i sista minuten. Det kan bero på misstag i form av att man missat en beställning,
beställer fel element, beställer elementen i fel ordning eller att ändringar från en fabrik gör att
man tvingas ändra leveranserna från andra fabriker och så vidare. Detta gör att
montageledaren kan bli tvungen att ändra på beställningar i sista minuten. Går det inte att
ändra så kan man från byggarbetsplatsens sida inte göra något.
Transportörerna som sitter vid de olika fabrikerna behöver ha tid på sig från det att
beställningen inkommer till dem till dess att beställningen skall levereras. Denna tid varierar
för de olika transportörerna vid de olika fabrikerna. En del kräver att beställningen skall vara
dem tillhanda en vecka innan leverans, för andra räcker det med att de får beställningen dagen
före leverans. Uppkommer det då en sådan situation som gör att man från montaget måste
ändra i beställningen i sista minuten så får man från byggarbetsplatsen försöka ringa runt till
de olika fabrikerna som man har leveranser ifrån för att försöka styra om i planeringen. Det är
inte alltid transportörerna från de olika orterna klarar att ändra om i planeringen så att det
fungerar för alla.

Sammanfattning Scen 7.
Här skiljer sig alltså meningarna åt mellan entreprenör och transportör. Medan entreprenören
endast vill ha det som går att montera för stunden så vill transportören alltid skicka fullastade
bilar, oavsett om detta innebär att man skickar med väggar som hör till kommande våningar.
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Det kan vara betydligt svårare för byggarbetsledningen att få igenom en sista-minuten ändring
hos transportören än vad det är för transportören att få igenom en sådan ändring hos
entreprenören. Genom ett reglerat avtal skulle problematiken kunna minska.
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SCEN 8.
Märkning och kontroll.
I många fall kommer det tillbehör till byggarbetsplatsen som inte är märkta med etapp
nummer. Som montageledare skall man då försöka leta fram tillbehören på ritningarna för att
se vad varje detalj heter. Detta skulle gå väldigt snabbt för tillverkaren att göra innan man
lastar tillbehören men det kan ta betydligt längre tid att göra på byggarbetsplatsen.
Olika littera på samma element.
Man får fel vägg levererad till bygget och tittar då på väggens märkning från fabrik.
Märkningen på väggen består av klisterlappar på var sida om väggen samt ibland även
märkning med tuschpenna.

14 och 15. Bilderna visar hur elementen är littrerade.
Dessa märkningar har vid vissa tillfällen visat olika information. På väggens ena sida står det
en sak och på andra sidan en annan. Detta medför att personen som går på lagergården vid
fabrikerna och skall lasta väggarna kan ta fel vägg då han tittar på den sidan av väggen som är
felmärkt. Konsekvenserna blir enorma då man får upp en vägg som inte passar till bygget.
Inte bara skall man kunna förvara den felaktiga väggen på byggarbetsplatsen, man skall även
täcka och skydda denna mot väder och vind för att undvika att den tar in och lagrar fukt.

16. Bilden visar hur täckningen av den felaktigt levererade väggen slits i vinden.
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Sedan skall man även försöka få dit den rätta väggen innan det blir dags att lägga nästa
bjälklag. Då man på bygget upptäckt att man har fått levererat fel vägg så krävs det att man
avbryter montaget och letar upp lämplig plats att ställa av väggen på. Arbetet med att ta hand
om detta fel tar ca en timma i störningstid för att avbryta pågående montage.
Kontroll av element.
Innan ett element lämnar fabriken så kontrolleras det av en fabrikskontrollant. Avvikelser
skall rapporteras och om montageavdelningen behöver veta något om elementet så skall de
kontaktas.
Då fabrikerna arbetar i skift för att hinna med att producera i takt med pågående montage så är
det inte säkert att man har ett antal kontrollanter som räcker till för att täcka alla skiften. Detta
innebär att vissa element kan passera och skickas till montaget utan att ha kontrollerats. Detta
får man inte reda på vid byggarbetsplatsen. På byggarbetsplatsen förutsätter man att fabriken
utfört kontroller och att de element man får skall gå att montera. En av montageledarens
uppgifter är att kontrollera de element som kommer till arbetsplatsen. Det är dock inte alltid
montageledaren kan vara där när leveranserna kommer. Det blir då kopplaren, alltså den
person som kopplar elementen i kranen för montage som får avgöra om elementet ser ut som
det skall. Problemet är att kopplaren inte alltid känner till föreskrivna mått från konstruktion
och har dessa inte kontrollerats på fabrik så kan elementen monteras utan att de kontrollerats
från tillverkningen.

Sammanfattning Scen 8.
När de felaktiga elementen kommer till bygget måste de lagras eller återsändas och det
önskade måste skaffas fram.
Det krävs en rutin som gör att elementen inte får passera från fabrik utan kontroll. Dessutom
måste montaget på byggarbetsplatsen få reda på om det är något som passerat kontrollen på
fabriken.
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INTERVJU
Den mänskliga faktorn är i vissa fall är en bidragande orsak till fel som uppstår på
byggarbetsplatsen, och denna kan bero av inarbetade rutiner hos medarbetare. I detta
avseende blir kommunikation och projektteamets sammansättning en viktig faktor. Detta togs
upp i de intervjuer som förts med Örjan Wikforss och Kurt Löwnertz. Här diskuteras också
kring fördelarna med standardisering, kunskapsåterföring och projektnätverk. Ett
projektnätverk är ett digitalt system som bland annat används som lagringsplats för ritningar
och andra dokument samt som kommunikationsplats där man skall kommunicera med andra
projektmedlemmar. Användningsområdet för dessa projektnätverk växer och de som utformar
dessa portaler har som ambition att all sorts kommunikation och all dokumenthantering i
projekten skall skötas via projektnätverken.

Örjan Wikforss
Professor i projektkommunikation INDEK, KTH.

Projektnätverk
Inledning
En del av de vanligare avvikelserna som uppstår är direkta orsaker utav felaktig
dokumenthantering och missförstånd. Ett projektnätverks huvudsyfte är just att samla all
aktuell information på ett ställe. Dock upplever man ett motstånd från användarna då det inte
uppfyller deras krav.
Örjans Wikforss erfarenhet av hur projektnätverken upplevs bland användarna är att det är
tidsödande. Systemet är bra i grunden men användarna känner ett tvång att använda det. Man
anser att dagens projektnätverk inte uppfyller användarnas behov. Vidare menar Örjan att det
finns en rädsla hos användarna som består i att man är rädd att lägga ut ej färdiga dokument
då andra projektdeltagare får tillgång till dem och de själva kan få skulden om de skulle
användas som färdiga handlingar. Därför väntar man väldigt länge med att lägga ut
handlingarna och de cirkulerar istället via oformella vägar.

15. Pilarna representerar: Levande oformella vägar för information. Stjärnan representerar
projektnätverket. Informationen cirkulerar runt projektnätverket istället för att samlas däri.

Ytterligare en svårighet ligger i att användare ofta är delaktiga i flera olika projekt samtidigt
vilka använder projektnätverk som skiljer sig från varandra. Det är dessutom svårt att finna ett
nätverk/system som fungerar lika bra för alla entreprenörer i ett projekt.
Örjan förklarar att det saknas incitament för användarna i projekten. Incitament är en viktig
faktor för användarna att börja lära sig systemen och vänja sig vid nya arbetssätt, samtidigt
upptäcker man nyttan för sitt eget arbete. En lösning som Örjan berättar om skulle vara att
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bredda arbetsområdet för projektnätverken, exempel på detta skulle kunna vara att öppna chat
– rooms för användarna att öppet kunna diskutera frågor och tillåta ej färdiga dokument att
kunna läggas upp. För att få en aktualitet i arbetet med projektnätverken skulle det krävas att
användarna öppnade och arbetade med systemet dagligen, svarade på frågor som uppkommit
och uppdaterar handlingar och dokument. Dem som har mest nytta av dagens projektnätverk
är de stora entreprenörerna och förvaltarna, de ser fördelarna i projektnätverkens struktur och
ordning i dokumenthanteringen.

Kunskapsåterföring
För att kunna följa upp projektet och ta tillvara kunskapsåterföringen samt implementera detta
i verksamheten måste man enligt Örjan vara klar över vilka mål man hade i projektet. Man
skall fokusera på att knyta kunskapsåterföringen till företaget snarare än till det specifika
projektet och tanka ner erfarenheterna innan projektet upplöses. Man bör fundera kring
relationen mellan projektet och projektportföljförvaltaren (företaget). Örjan nämner två sätt på
vilka man tar åt sig kunskapsåterföringen:
Single loop learning : Man uppmärksammar felen när de händer/ har hänt och undviker att
göra om dem i nästa projekt.
Double loop learning: Man ändrar sin inställning och sitt sätt att arbeta för att lära av felen.
Man inför vidareutbildningar och organisationsförändringar.
Örjan menar att man i byggbranschen inte ännu nått det första stadiet som är single loop
learning.

Standardisering
Örjan berättar att standardiseringen är ett sätt att kvalitetssäkra produkter och arbetssätt.
Standardiseringen hjälper även till att lösa vissa frågor och punkter snabbare. Örjan menar
vidare att det är ett utmärkt sätt att kunna exportera, och att i det är i samband med export som
standardiseringen har en otrolig potential då det ger möjlighet för svenska produkter att kunna
användas internationellt. Har man även standardiserade metoder för dokumenthantering så
blir det lättare att finna information. Örjan berättar om exemplet med ett digitalt program
kallat BIM (Buildning Inforation Model), detta program skapades för att lösa alla problem i
projekteringen. Handlingarna skulle innehålla all tänkbar information, det skulle ritas
tredimensionellt och krockar mellan olika entreprenörers arbetsområden skulle tydliggöras.
Dock är det ingen idag som klarar att använda BIM fullt ut. Vi har alltså en teknik som vi inte
kan eller vet hur vi skall använda. Mer ingenjörsarbete skulle kunna lösa detta menar Örjan
men som det ser ut idag anser han att det fattas en filosofisk diskussion om vi verkligen
behöver all information i hanteringen. BIM innehåller en enorm mängd information, men vi i
hanteringen kanske bara behöver en bråkdel av denna.
”Man skall vara intresserad men sunt skeptisk” till nya lösningar som BIM menar Örjan.
Örjan anser att man hellre skall prata om modularisering än om standardisering.
Standardisering kan vara så mycket mer än bara mått på en ritning. När det gäller
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standardisering av byggmetoder nämner Örjan att Knowlege Management är ett bra sätt att
arbeta på, upplys och informera. Skapa kunskapsplattformar exempelvis i form av
instruktionsfilmer för byggnadsarbetarna.

Projektteamet
”Konsten är att förvandla en grupp till ett team.” Projektdeltagare kommer ofta från olika
kulturer, man har olika fackslang och arbetsteknik. Svårigheten ligger i att kunna få de olika
projektdeltagarna att arbeta tillsammans. För att klara detta måste projektledaren kunna skapa
en gemensam plattform. Örjan nämner två faktorer som är viktiga för projektledaren att
studera: Relationer och Kultur. Man skall inte bara vara beläst om motpartens kultur, man
skall även kunna förmedla sin egen. ”Allt kokar ner till att bygga mänskliga relationer”. Detta
anser Örjan vara tvärtemot hur man arbetar inom byggindustrin idag och förklarar att inom
bygg är allting en ständig förhandling. Andra viktiga faktorer som krävs för att lyckas är att
kunna bjuda på sig själv och att kunna lyssna. Örjan nämner att det är mycket ”fine-tuning” i
att bygga ett team. Den största motkraften mot teambyggande idag är rädslan att göra fel. Alla
tänker endast på sina egna intressen och på vilka sätt de skall kunna ”vinna”. För att kunna
lösa problemen som presenteras ovan skall man enligt Örjan inte söka lösningar i
standardiseringar utan i mjuka faktorer som relationer och incitament.
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INTERVJU
Kurt Löwnertz
Sweco Connect

Projektnätverk
Projektnätverk är ett ganska nytt fenomen men har börjat användas i byggprojekt.
Man kan idag använda projektnätverken i hela byggprocessen och även in i förvaltnings
stadiet.
Kurt berättar att man i praktiken använder projektnätverken på en ganska låg nivå fortfarande.
Han menar vidare att de som utformar projektnätverken har väldigt höga ambitioner med
användbarheten för dem medan de i verkligheten endast används som lagringsplats för
dokument. Det är sällan man använder projektnätverken som kommunikationsväg under
projektets gång.
Enligt Kurt krävs det framförallt drivande personer i projektet för att få ett fullt ut fungerande
projektnätverk, dessa personer har en stor kunskap om vad man kan göra och har även en
envishet för att också få alla medarbetare att följa samma spår.
Projektnätverken kräver inte så mycket teknisk kunskap menar Kurt, det är mycket mer av en
beteende- och organisationsfråga när det gäller graden av användning. Kurt menar vidare att
om man kan utforma projektnätverk där användaren känner att man kommer ett steg framåt,
att man har en egen nytta och egen vinning i arbetet så kommer användningen att öka
markant. Man måste visa användaren att man kan göra mindre arbete och tjäna mera pengar,
menar Kurt. Det behövs alltså incitament. För att komma hit behöver man etablera rutiner och
en viss typ av utbildning behövs. Det är särskilt viktigt att man tar med projektnätverken i
projektstart och inte halkar efter i uppstarten av användandet då detta kan leda till att man
snabbt etablerar andra kommunikations vägar. Dessutom skall man kunna använda
projektnätverket i byggprocessens olika faser och ända in i förvaltningsskedet.
När det gäller brister i dagens projektnätverk nämner Kurt att de ofta är invecklade och
anpassade för stora projekt och byggda av IT-folk utan bygginriktning. Detta gör att man inte
alltid lyckas leva upp till användarnas behov. För att nå framgång med projektnätverken krävs
av skaparna att de hittar en nivå som fungerar för den genomsnittliga användaren.

Kunskapsåterföring
För att applicera den kunskap man vinner i ett projekt på framtida projekt krävs att
informationen dokumenteras och görs tillgänglig och synlig för andra medarbetare. Det räcker
inte med att endast byggentreprenören ser felen utan det gäller att hela processen blir
medveten. Kurt menar att man idag sätter upp så mycket gränser i byggprocessen att
informationslinor lätt klipps av. Projekteringen sker för sig och efter det handlar man upp
entreprenaderna och då blir projektörerna i princip bortkopplade. Ett första steg för att
undvika att kommunikationsflödet avbryts är att ha ett team som fungerar genom hela
projektet. På så sätt kan man föra tillbaka byggerfarenhet till projektörerna som även kan lära
sig ta fram bättre lösningar och även hur man skall presentera sina lösningar på ett sätt som är
lämpligare för produktionen. Sedan gäller samma förhållande mellan entreprenören på plats
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och alla leverantörer då det blir mer och mer fabrikstillverkade komponenter. En drömprocess
är att ”Teama” hela gänget från projektstart. På så sätt får de som skall vara med senare en
möjlighet att vara med och påverka tidigare i projektet, och dem som skall vara med tidigare
får en möjlighet att ta åt sig erfarenheter från byggtiden. Ett sätt att nå ut med
kunskapsåterföringen till andra ”team” i ett företag är att lagra den på ett så oformellt sätt som
möjligt. Svårigheten ligger i att kunna klassificera informationen och att kvalitetsbestämma
informationen. Kurt berättar att man på Sweco arbetar med att skapa internationella nätverk
där man inom ett kunskapsnätverk kan samla ihop nyttig information och använda sig av
diskussionsforum för att löpande kunna hantera problem som uppstår. All information skall
vara sökbar och det finns några ansvariga personer som tar slutsatserna från
diskussionsforumet och placerar den i kunskapsbasen. Det är ett sätt, menar Kurt, att fånga
upp informationen från medarbetarna och göra den synlig för andra. När man arbetar med
kunskapsåterföring anser Kurt att det är viktigt att man inte bara tänker på hur man skall lösa
frågan just nu och hur man skall klara kostnaden just för ögonblicket utan att man även
skriver en notis om hur det kanske borde lösts från början. Man bör alltid föreslå förbättringar.

Standardisering
Grunden för standardisering är att få saker och ting att passa ihop i produktion och i handel.
Kurt berättar att man har standarder för att klara av gränssnitt. Standardisering behövs
exempelvis i datorsystemens gränssnitt för att kunna få data att flyta mellan systemen bättre.
Standardisering av ritningar är ett annat exempel som man kommit ganska långt i
utvecklingen med. Om man skall göra en avgränsning av standardiseringen så bör det ju vara
att koncentrera sig på de här gränssnitten. Det viktiga är att kunna överföra informationen så
att den inte kan förvanskas på vägen. Det gäller att innehållet är lättbegripligt. En nyckelpunkt
med informationshantering är att man inte skall splittra informationen på flera ställen och inte
dubblera den, det uppkommer då risk att man uppdaterar på ett ställe men inte ett annat vilket
kan leda till missuppfattningar.
I vissa fall kan det krävas standarder, och då också att man som användare kan dem utantill,
för att kunna hantera information. Att standardisera lagom handlar mycket om att jobba för att
standarden skall vara osynlig. Det vill säga att man har verktyg för att hantera standarderna så
att man undviker kravet att kunna dem utantill. Man skall inte behöva kunna standarden
utantill vid exempelvis upprättande av ritningar, det skall finnas symboler för olika
komponenter som man kan använda sig av. En brist i standardiseringen som den ser ut idag är
att det görs väldigt mycket på pappret och man har inte hela gången inbyggd i
standardiseringsprocessen för att se till att standarden blir implementerad ordentligt. För att
klara det krävs att man tar in de parter som skall konstruera verktyget i
standardiseringsprocessen, och att man har fokus på att standarden också skall vara en god
affär för dem som skall tillämpa dem i sin verksamhet. Användaren måste själv förstå nyttan i
att använda standarden för att det skall kunna få genomslagskraft. För att skapa en sådan
produkt menar Kurt att skaparen måste förstå användarens behov.
Det som är viktigt att tänka på vid standardisering är att man utformar den på ett sådant sätt
att den som tar emot informationen kan förstå den.
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Teamkänsla
Att man agerar som ett lag är viktigt för gruppen/projektets resultat. Formulerar man tydliga
gemensamma mål blir det lättare att skapa team-känslan. Ett exempel på gemensamt mål är att
istället för att säga till VVS konsulten att man vill ha bra ventilation så säger man till samtliga
entreprenörer att man eftersträvar ett gott klimat. På så sätt kan mångas kunskap komma till
nytta om man har skapat ett gemensamt mål. Ett TEAM innebär att man gör saker och ting för
den gemensamma nyttan. För att få motivation att göra detta gäller också att man får tillbaka
något för egen del. Ett exempel som Kurt nämner är då projektet har en delad ekonomi och
om du lyckas ordna pengar till projektet så bör du få en bonus för det. Kurt menar vidare att
det är viktigt att alla känner sig nöjda och att man uppnår en vinn-vinn situation.
Ett TEAM kan dock vara svårt att bygga om man inte har bra kontakt. Det bästa sättet att
skaffa sig bra kontakt är att skapa fysisk närhet mellan parterna. Att man har regelbundna
möten osv. IT-hjälpmedel är inte lösningen på en bättre TEAM -känsla utan det behövs enligt
Kurt en direkt kontakt där man kan sitta ner och diskutera tillsammans.

Kommunikationsvägar
För att undvika missförstånd och otydligheter anser Kurt att man bör ha gemensam
information. Att kommunikation bör samlas som exempelvis vid möten då informationen
lagras i protokoll och alla berörda får del av den. Telefon anser Kurt kan vara ett farligt sätt att
kommunicera då informationen endast når två parter. Detta kan utnyttjas också för att man
endast delger den man anser behöver informationen och på så sätt skaffar sig en maktposition.
Ett bra sätt att kommunicera är att integrera diskussionsforum i projektnätverken. För att detta
skall användas krävs troligtvis att det går snabbt. För detta krävs att människor är tillgängliga
i nätverket och att man kollar av sina meddelanden flera gånger per dag så att man kan få
omedelbar respons för att det skall kunna ersätta telefonsamtal och e-post.
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FÖRÄNDRINGSARBETE
Det lättaste att säga men kanske svåraste att göra är att få medarbetare att ändra attityd vad
gäller kommunikation och avisering av svårigheter i god tid.
Det är alltid svårt att få med sig alla i en förändring, men får man med sig de flesta så kommer
förändringen så småningom att implementera sig som en del i det dagliga arbetet. Att ändra
rutiner och vanor hos personer som arbetat på ett och samma sätt i många år kan vara svårt.
Ofta är personer till en början positiva till förändring, det är först när de inser att det är deras
eget beteende som måste förändras som man blir motvillig. Detta är ett fenomen som kallas
”NIMBY-ISM” det står för Not In My Back Yard och innebär att man är positiv till
förändringar så länge man själv inte påverkas.
Byggarbetsledningen på montageavdelningen har precis som alla andra avdelningar väldigt
mycket att göra. Arbete med avvikelser är en extra uppgift till montageledaren och därför
finns redan här ett motstånd till att skriva avvikelserna. Då man skickar rapporterna till de
orsakande avdelningarna utan att få dem godkända så blir motståndet till att skriva
rapporterna från montageledarna större. För att fabrikerna skall godkänna en avvikelsekostnad
som montaget har skickat in så vill de ha mycket detaljerade uppgifter om felet. Detta är en
tidskrävande uppgift och det skulle inte finnas mycket tid över för montageledaren att utföra
sina vanliga arbetsuppgifter om han skulle tillgodose fabrikernas önskemål. Samtidigt är det
självklart viktigt för kunskapsåterföringen att alla uppgifter om felen utreds. En förändring
bör träda kraft som säger något i stil med att då man på montagearbetsplatsen upptäcker ett fel
så utreder man vem som orsakat felet och kontaktar denna. Sedan får den orsakande enheten
en viss tid på sig att åtgärda eller själva vidare undersöka, i annat fall åtgärdar
montageavdelningen och den orsakande avdelningen får godkänna.
Dominoeffekten är svår att förändra, däremot kan effekten mildras avsevärt genom bättre
kommunikation och avisering om hinder i god tid. Dock kan oförutsedda händelser orsaka
dominoeffekten och dessa i sin tur är svåra att åtgärda. Därför skall man först och främst satsa
på att åtgärda de vanligaste felen eftersom de är repetitiva och ofta satta i system.
Då det kan inträffa så många olika typer av fel på en byggnadsarbetsplats är det svårt att finna
källorna till problemen innan de uppstår. Svårigheten ökar även då det finns många olika
källor till ett och samma problem. Därför blir kunskapsåterföringen den viktigaste nyckeln till
att minska antalet och konsekvenserna av felen. Kunskapsåterföring måste falla sig som en
naturlig del i arbetet med avvikelsehantering. Har man dock väldigt mycket arbete och är
stressad så glömmer man lätt bort att ta sig tid att reflektera över varför felen inträffar och vad
man kan göra åt dem. Istället stressar man för att hinna klart och även om man vet att detta
kommer att behöva åtgärdas förr eller senare så låter man felet passera så att man kan fortsätta
med nästa uppgift. Förändringsarbetet måste börja här. En person bör aldrig ha så mycket att
göra att han/hon inte ges tid att utföra uppgiften på ett korrekt sätt.
Logistikfrågan är alltid ett problem vid byggnadsprojekt i innerstäder. Här måste man börja
fundera på olika lösningar exempelvis i form av mobila kassetter (lagrings ställ som går att
flytta), eller platser i närheten av bygget som man skulle kunna mellanlagra elementen på. På
så sätt skulle man istället kunna hämta materialet då man behöver det med kort varsel
eftersom elementen står klara på en lagringsplats inte långt ifrån byggnadsarbetsplatsen.
Fördelen med detta skulle i så fall vara att om en oförutsedd händelse skulle inträffa så skulle
man inte behöva ta emot materialet och ta upp krantid på bygget för att lossa, dessutom skulle
man undvika väntetider på bilarna. Istället skulle man köra materialet direkt till
lagringsplatsen. Då undviker man de problem som uppstår då materialleveranserna kommer
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långt bort ifrån och man måste lossa dem på byggnadsarbetsplatsen. Dessa två förslag är inte
ideala lösningar. Det första alternativet kräver lossning av elementen från bilen till den mobila
kassetten och i ett senare skede från kassetten till sin plats i byggnaden, vilket innebär dubbla
lyft. Det andra alternativet kräver transporter i flera omgångar. Trots detta tror jag att fördelen
med de två nämnda alternativen är större än om man som idag kan tvingas lossa materialet på
plats och riskerar att flytta det i omgångar innan man kan montera det.
Projektgruppens sammanhållighet är avgörande för hur samarbetet i projektgruppen kommer
att fungera. Detta ligger också till viss del som grund för hur villig man är att kommunicera
och avisera i god tid. Projektledare måste lägga mycket tid i början av projektet för att skapa
en väl sammansvetsad projektgrupp. På så sätt blir det lättare att vidhålla samarbetet även vid
stressiga förhållanden mitt i projektet.
Problematiken beskriven i texten gällande transportören skulle kunna minska genom ett mer
reglerat avtal. Transportören måste leverera på kundens villkor. I tider då transportören vet att
många byggprojekt kommer att vara igång samtidigt och att samtliga kommer att behöva
leveranser så bör man långt i förväg kunna se vilken kapacitet som kommer att krävas. Jag
tror att transportören saknar förståelse för hur snabbt situationen kan förändras på en
byggnadsarbetsplats och att man därför kan tvingas ändra på planer i sista minuten. Ökar man
förståelsen mellan parterna så ökar samarbetsviljan och förbättrar klimatet i projektet.
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DISKUSSION
Undanhållande av information
Enligt Jan Strids bok som handlar om Intern kommunikation, ligger bristerna i information
och kommunikation egentligen i att informationen är sen, och att den hindras eller undanhålls.
Men mycket av denna brist beror inte på överföringen utan på viljan att informera i tid.
Det finns nog egentligen endast ett skäl som ligger till grund för undanhållande av
information, nämligen rädslan att göra fel och bli utpekad av andra som den som orsakat felet.
Man ser inte nyttan i att avisera i tid fast man arbetar i samma företag. Ändå blir
konsekvenserna av en sen avisering betydligt större än om man skulle avisera om hinder
tidigt.
Ett fall då ovanstående inträffade var då Strängbetong monterade en bostadsbyggnad i
centrala Stockholm. Man är vid montaget beroende av att enheterna kommer i en viss ordning
för att kunna bygga vidare. Någon dag innan man skulle ha bjälklagsplattorna från en av
fabrikerna så får byggledningen ett samtal från transportören som skall leverera materialet
från tillverkaren till byggarbetsplatsen. De talar om att plattorna ej är färdiga och att de inte
kommer att kunna leverera enligt montageavdelningens beställning. Montageledningen tar då
omgående kontakt med fabriksavdelningen för att få en statusrapport på bjälklagsplattorna
och mycket riktigt får man beskedet att dessa ej kommer att bli färdiga i tid för leverans. Det
blir då upp till montageavdelningen att försöka minimera konsekvensen av förseningen. Det
är inte transportörens uppgift att meddela montaget om att tillverkningen ej är färdiga i tid,
detta skall göras av fabriksavdelningen själv så fort man får indikationer på att
tillverkningstakten inte kommer att hålla enligt tidplanen.
När ett företag uppnår en viss storlek och kanske delas upp på olika delar är det frestande att
låta informationen gå samma väg. Medarbetarna blir lätt ”vi” och ”dem”. Tanken är ofta
kanske en stimulerande tävlan mellan olika delar men det blir lätt en egoistisk konkurrens och
kommunikationen blir splittrad när man kanske vill ha en sammanhållande helhet. Så skriver
Jan Strid i sin bok, vidare menar han att syftet med informationen är att skapa engagemang i
verksamheten. Ett moraliskt engagemang är att eftersträva som ger ett ”vi sitter alla i samma
båt ”- perspektiv. Alla skall känna sig delaktiga. Men för att känna ett moraliskt engagemang
måste man ha information om vad man skall känna engagemang inför.
Ur ett deltagarperspektiv är den formella strukturen ofta ett problem. Ju större organisation,
desto mer specialiserad blir den och därmed uppdelad. Detta skapar lätt isolerade grupper och
helheten försvinner. Man förstår varandra sämre. Kommunikation är det kitt som håller
organisationerna samman.
Risken är att gränserna mellan de olika avdelningarna blir tydligare, man börjar tala om vi och
dem, och följden blir att samarbetet i projektet försämras.
Jan Strid beskriver kommunikationen och informationens fyra funktioner:
Expressiv funktion: sändarens syfte är att få andras uppmärksamhet.
Social funktion: syftet är att få medarbetarna att känna sig delaktiga och tillhörande gruppen.
Informationsfunktion: Desto bättre informerad medarbetaren är, desto bättre fungerar både
individen och verksamheten.
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Kontrollfunktion: Genom att endast ge viss information eller tillåta viss kommunikation kan
man i viss mån kontrollera situationen och personen.
När det gäller underentreprenörer (UE), är det inte lika lätt att argumentera fördelen för båda
parter att avisera i tid vid hinder. Finns det inte reglerat i något avtal eller några incitament
tecknat så finns det egentligen ingen större fördel för UE att avisera i god tid. Skadan är redan
skedd och nu kan UE bara hoppas på att montaget av någon annan anledning blir försenade så
att de meddelar UE om att skjuta på leveransen. Har UE tur så hinner de då färdigställa
leveransen utan att behöva avisera om hinder och man skulle till och med kunna debitera
montaget för att ha senarelagt dem i sina leveransplaner.
Ett fall då ovanstående inträffade var då Strängbetong köpt in stål på entreprenad från
Finland. Den finske entreprenören skulle själv tillverka och montera sina produkter parallellt
med Strängbetongs montage. De båda aktörerna är alltså beroende av varandra för att kunna
komma vidare med byggnaden. Båda aktörerna arbetar efter samma tidplan och man sitter i
var sitt rum i samma korridor på byggarbetsplatsen. Trots detta lyckas man inte kommunicera
med varandra och plötsligt upphör stålentreprenörens material komma. Inga besked ges från
stålentreprenören och då materialet från Strängbetongs fabriker flyter på enligt tidplan uppstår
kaos i montaget.

17. Bilden visar en ej färdig stålkonstruktion, i bakgrunden syns avlagda plattor från Strängbetong.
Från Strängbetongs sida försökte man ta reda på mer om status på tillverkning och leveranser
från UE, men beskeden var oklara och i många fall delgavs man information och löften som
inte infriades. Stämningen mellan entreprenörerna på byggarbetsplatsen blev spänd och man
arbetade inte längre tillsammans utan mot varandra. Man försökte nu hela tiden att hitta fel
hos den andra som man kunde skylla förseningen på.
Energin måste koncentreras till att uppföra byggnaden istället för att motarbeta samt försöka
finna fel och brister hos varandra.
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Kommunikationen
Definition enligt svenska ordboken:
”Överföring av budskap ”
Vad skulle det få för konsekvenser om man ökade flödet av kommunikation, hur skulle man
implementera detta och vad skulle krävas för att lyckas öka flödet av informationen?
För dem som arbetar på montageavdelningen gäller det att ständigt kunna optimera de nya
situationerna man hamnar i. Detta ger inte planeringen den ärliga chans man skulle behöva
som montageledare att utföra ett rationellt, effektivt arbete utifrån planering och logistik på
bygget.
Orsakerna är främst brist på information.
Montageavdelningen är beroende av alla tidigare led av avdelningar i byggprocessen. Från
planering som utförts av projektledare i planeringsstadiet, tidplan som utförts av
entreprenadingenjören, konstruktion som utfört bygghandlingarna, de olika fabrikernas
planering och tillverkning av element, transportörens förmåga att leverera, och de eventuella
underentreprenörernas tillverkningskapacitet. Till detta kommer förutsättningarna på
byggarbetsplatsen så som framkomlighet och väder.
Det som stör montageledningen är alltså i huvudsak yttre faktorer. Faktorer som
montageledaren själv ofta inte kan påverka.
Montageledarens uppgift innebär att man skall vara på byggarbetsplatsen, se till att
byggnadsarbetarna har det de behöver för att kunna utföra sitt dagliga arbete, planera bygget
samt representera företaget vid byggmöten osv.
Problem uppstår då man samma dag som man väntar sin leverans från fabrik får ett samtal
från planeringsavdelningen på någon av fabrikerna som säger att man ligger efter i
tillverkningen och man kommer inte att kunna leverera enligt plan. Eller då
underentreprenören ringer och frågar om det verkligen är så viktigt med den där
beställningen, kan man inte ta materialet om en vecka istället. Eller då transportören ringer
och säger att man bara kan få hälften av de transporter man beställt då de inte har kapacitet att
leverera. Inställda eller felaktiga leveranser från en fabrik påverkar hela planeringen som
montageledaren lagt upp. Det krävs att man är snabb och genast reagerar. Måste man avboka
bilar som kommer med material från andra fabriker? Måste man ändra i montageordningen?
Har man andra leveranser som är beroende av det material som nu inte kommer? Detta är
frågor man måste ta ställning till i sådana lägen.
Orsaken till att man oftast inte får reda på saker tidigare går det endast att spekulera kring.
Kanske vet man redan långt innan att man ligger illa till i tillverkningen gentemot
huvudtidplanen i fabriken, och transportören vet om att det kommer en period inom en nära
framtid då de inte kommer att kunna leverera efter beställning men man hoppas in i det sista
att någon av dem som lagt in beställningar skall avbeställa. Man hoppas att någon av de andra
tillverkande fabrikerna skall vara försenade i tillverkningen och att det skall påverka montage
att senarelägga de leveranser som de lagt in hos deras fabrik. Om det går till så här att man
”mörkar” så tror jag att det beror på att man själv inte vill bli syndabock för förseningen, man
väntar och hoppas på att få en avbeställning. På så sätt är det aldrig någon som märker att man
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är försenad och man kan då själv rapportera avvikelser på andra. Ofta fungerar det säkert, men
jag har svårt att se nyttan i det hela.
Tillverkningen ligger ju till största delen inom Strängbetongs egna väggar, man arbetar i
samma företag, man strävar efter att göra noll resultat alltså ingen vinst på de enskilda
avdelningarna. Däremot har man ett avvikelsesystem där de olika enheterna rapporterar
störningar. Här vill man oftast inte själv bli inrapporterad, eftersom detta visas i företagets
interna statistik. Ser man exempelvis att en speciell fabrik orsakat mycket störningstid för
montaget och därmed även orsakat mycket kostnader för montageavdelningen känner man sig
kanske lite misskrediterad. Man vill ju givetvis inte vara orsaken till problemet. Därför ser
man kanske inte fördelen av att rapportera sina förseningar i tid och på så sätt bli garanterad
att få en avvikelse på sig utan tar chansen att vänta så länge som möjligt för att kanske slippa
bli upptäckt.
Får man indikationer om leveranssvårigheter i tid på montage avdelningen finns dock en
chans att lyckas styra om planeringen för att kunna hålla produktionen på byggarbetsplatsen
igång, istället för att få reda på uteblivna leveranser samma dag som man väntar dem och
konsekvenserna då blir mycket större eftersom man inte har en chans att styra om.
Visst blir det även konsekvenser om tillverkaren, transportören, underleverantören eller
konstruktion meddelar i tid att de är försenade i sitt arbete, men montageavdelningen som i
slutändan drabbas av förseningen hinner lägga om sin planering och avvikelsen blir inte alls
lika stor som den blivit om man ej meddelat i tid.
Montage har också den svårigheten att samtliga enheter vill ha deras beställningar av material
i god tid, gärna minst en vecka i förväg. Detta är inte alltid möjligt då man saknar kunskap
om hur bra montaget kommer att gå kommande vecka och om alla leveranser man beställt
fram till det datumet kommer att följa planen.
En generell regel alla berörda parter bör följa är att helt enkelt gå efter huvudtidplanen. Det är
den som montaget arbetar efter och det är därför också den som styr planeringen och
montagetakten.
Om man lyckades öka informationsflödet och viljan att avisera om svårigheter i tid skulle
detta leda till ett bättre klimat, mindre stress på byggarbetsplatsen samt att de som har
svårigheterna, exempelvis fabrik, kan få hjälp att lösa problem på andra sätt genom att
exempelvis lägga om lite i planeringen med hjälp av montageledaren. De allvarligaste
konsekvenserna skulle i många fall kunna avhjälpas.
Ärlighet varar längst, detta måste gälla speciellt med tanke på att man arbetar inom samma
företag och därmed mot samma mål.
Det kan vara annorlunda om man tänker på utomstående underentreprenörer som ser större
nytta i att försöka mörka så länge som möjligt. Fördelen för dem är att om de ligger illa till
med leveranser eller tillverkning så har de inte mycket att förlora på att inte avisera i tid. Det
finns en liten chans att de inte blir upptäckta ifall montaget av andra skäl är försenat, och
konsekvenserna för dem blir egentligen de samma vare sig de aviserar i tid eller inte. Det är
bara konsekvenserna för montaget som växer allt eftersom tiden går utan att de får reda på
förseningarna.
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Byggarbetsledningen
Samarbetet med andra entreprenörer på byggarbetsplatsen kan bli besvärligt. Med tanke på att
entreprenörsgrupperna är beroende av att föregående part har avslutat sina arbeten i tid för att
man skall kunna påbörja sina arbeten kan det bli spänd stämning om någon part blir försenad
och inte lyckas leva upp till tidplanen. Blir en part försenad så finns det risk för att alla
nästkommande entreprenörsgrupper också blir försenade. Så länge allt arbete går bra och man
ligger i fas med tidplanen så är det lätt att vara hjälpsam och samarbetsvillig gentemot andra
entreprenörsgrupper. Så fort en entreprenör börjar klaga på en annan så förstörs samarbetet
och projektet blir tungjobbat. Man slutar vara hjälpsam och gör istället bara så lite som
möjligt för att underlätta för nästa entreprenörsgrupp.
Som montageledare har man också ett personalansvar för byggnadsarbetarna. Man skall bland
annat se till att de använder rätt skyddsutrustning i form av hjälm och fallskyddssele. Detta är
ingen lätt uppgift. Byggnadsarbetarna anser i många fall att fallskyddsutrustningen hindrar
dem att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. De ser även utrustningen som en fara i sig
om det skulle uppstå en situation då de skulle behöva springa undan platsen men de är
fastspända i selen. Är man fastspänd i en sele och faller illa gäller det också att man undsätts
snabbt då selen kan stoppa blodtillförseln och att man på detta sätt kan förolyckas. Det
förekommer dock bestämmelser som säger att fallskydd skall användas och det är
montageledarens uppgift att se till att detta efterlevs på byggarbetsplatsen.

Dominoeffekten
En av de stora svårigheterna man har på en byggarbetsplats är logistikfrågan. Man är
beroende av att få rätt material i rätt tid. Dessutom skall det inte vara fel på materialet som
kommer då detta också kan medföra förseningar om man måste åtgärda innan montage.

18. Bilden visar att väggen är felkonstruerad och måste sågas ca en decimeter i botten innan den kan monteras.
Detta innebär att alla leveranser denna dag blir försenade.
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19. Bilden visar ett viloplan till ett trapphus som är felkonstruerat och som måste sågas innan det kan monteras.
Ofta är det dessutom ont om lagringsplats på bygget och därför är det väldigt svårt då bilar
blir försenade eller kommer med material som inte skall monteras förrän flera våningar upp i
byggnaden.
Orsakerna till att fel material anländer byggarbetsplatsen kan vara många, exempelvis kan det
bero på att byggarbetsledningen har skickat fel uppgifter till fabriken, eller att fabriken
littrerat elementen fel och så vidare. För att undvika denna typ av fel krävs att respektive part
ges tid att gå igenom sitt arbete en extra gång innan man genomför det. Idag är det ingen som
har den tiden. Man försöker avsluta sitt arbete så fort som möjligt för att hinna med allt som
skall göras. I och med att de som arbetar får mer och mer att göra blir det svårare att utföra ett
kvalitativt arbete.
Dagplanerna som montageledaren skriver inför varje ny vecka är den man bygger efter. Det
gäller för montageledaren att kunna avläsa hur mycket material man måste montera för att
kunna hålla sig till huvudtidplanen. Denna plan är detaljerad ner till vilka klockslag
materialleveranserna skall anlända på dagarna, därför blir den också väldigt störningskänslig.
Så fort en materialleverans blir några timmar försenad eller helt uteblir en dag så får det
konsekvenser för resten av dagen samt i vissa fall även för kommande dagar. Detta är en av
anledningarna till att det inte är möjligt att upprätta sådana dag- planer för flera veckor framåt
i tiden eftersom man då kan komma att få göra mycket ändringar. När man skall göra
ändringar som påverkar fabriker och transportörer är det lätt hänt att något faller mellan
stolarna. Det gäller för montageledaren att ha bra koll på alla beställningar när man gör
ändringar i planen.
I byggbranschen idag känns det som att det är brist på allt annat än arbete. Det innebär att man
på byggföretagen måste lära sig att vara konjunkturkänsliga, vilket är lättare sagt än gjort.
Man måste kunna anpassa sig till marknadens svängningar. Detta är säkert en svår fråga då
man i högkonjunktur börjar rekrytera personal, bygger ut fabriker och utökar sin
lagerkapacitet sedan gäller det att kunna vidhålla detta vid en lågkonjunktur.
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När det gäller att hjälpa varandra och underlätta för den avdelning i ledet som kommer efter
så är det inte alla som ser nyttan i det. Det behöver inte ta många minuter extra för exempelvis
tillverkningen att markera littera på detaljerna de skickar till byggarbetsplatsen, inte heller för
exempelvis konstruktionsavdelningarna att markera ut höjder på elementritningarna. Detta är
två saker som skulle spara mycket tid åt montageledaren på bygget.

Överspänd balk
Många utav de fel som upptäcks på bygget beror på tidigare avdelningars arbete.
Konstruktören kan ha ritat fel, fabriken kan ha glömt en detalj och så vidare. Dessa fel kan
innebära stora ingrepp på bygget. Det tar mer tid och kostar mer pengar att åtgärda felen när
elementen hänger i kranen än att åtgärda dem redan på ritbordet eller vid tillverkningen.
Med tanke på produktionsmängden idag så kanske inte felen är så stora räknat i procent, men
det kan krävas hårdare kontroller på samtliga avdelningar så att produkterna som lämnar den
ena avdelningens bord är kompletta och i det närmaste felfria när de anländer nästa avdelning.
Som montageledare har man ansvar för att göra dagliga syner och kontroller på bygget.

20. Bilden visar en bjälklagsplatta som anlänt bygget med en genomgående spricka.
Man skall som montageledare kunna känna igen detaljer och utföranden på bygget och
reagera om något är fel. Detta blir ännu viktigare då det inte finns några garantier att det som
lämnar produktionen är felfritt eller att man från de andra avdelningarna meddelar när man
upptäcker något fel.
När man på bygget upptäcker att något är fel måste man direkt utreda för att se hur allvarligt
felet är och hur man skall åtgärda. I vissa fall behöver konstruktören kopplas in för att hjälpa
till med hållfasthetsberäkningar och man kan behöva köpa in material eller tjänster från andra
entreprenörer så som exempelvis sågare för att åtgärda felen. Processen kan bli utdragen och
ta mycket tid från montageledarens vanliga arbetsuppgifter. Felen måste dessutom oftast
åtgärdas omgående för att kunna komma vidare i montaget. Det innebär alltså att
beställningar, dagboksskrivande, kontrolldokument, fakturahantering, och andra viktiga
administrativa uppgifter som montageledaren skall utföra blir lidande.
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Platsbrist
Platsbristen är en svår fråga att lösa för de flesta byggen som ligger i städer. Ofta finns det
bestämmelser om upplagsytor och vikter för leveranser. På en ideal arbetsplats skall rätt
material komma i precis rätt tid till rätt byggarbetsplats, dessutom ska det inte vara några fel
på materialet som levereras. Skulle detta fungera så skulle både tid och pengar sparas. I
verkligheten ser det oftast inte ut så här, istället måste man ständigt försöka optimera de nya
situationerna man hamnar i och anpassa sig efter förutsättningarna och händelserna som
uppstår.
Det som i stor utsträckning styr förutsättningarna för hur ett bygge kommer att se ut är den
planeringen som görs inför jobben. Allt beror på hur mycket tid man har lagt ned på att
planera för olika scenarion som hur leveranser skall tas emot, var man kan lagra material, hur
kranuppställningen skall se ut för att de skall nå så stor yta av bygget som möjligt och så
vidare. Man är även beroende av hur långt i förväg som fabriker och konstruktörer har
kopplats in i projektet så att det skall finnas färdiga handlingar och tillverkade element till
dess att montaget startar och även löpande under hela byggtiden. Det är mycket som skall
fungera för att inte montaget skall påverkas och ju tidigare felen upptäcks ju lättare blir de att
åtgärda och ju mindre kostar det. Dyrast att åtgärda fel blir det då de upptäcks på bygget.
Det gäller även att ha en god dialog och förståelse för varandras arbete på en byggarbetsplats,
detta gäller mellan entreprenörsgrupper men även mellan entreprenör och transportör.
Transportören har inte samma intresse som entreprenörerna, medan entreprenörerna har
intresse av att bygga en byggnad har transportören intresse av att få så god ekonomi i sina
leveranser som möjligt. De kan sakna förståelse för frågan om platsbrist på ett bygge och
ifrågasätta varför man inte alltid beställer fulla lass, även om det medför att man får lagra
element på arbetsplatsen som inte skall monteras förrän flera våningar upp.
Montageledningen har givetvis intresse av att ha materialet som skall monteras inom en snar
framtid nära bygget eftersom det inte alltid går att förlita sig helt på att materialet finns
framme i tid. En lösning på detta skulle kunna vara att materialet förvaras i så kallade
kassetter som går att flytta. När de är tomma kan de bytas ut av en bil som tar med sig den
tillbaks till fabriken. På så sätt skulle man inte vara lika beroende av materialleveranserna.
Kassetterna kräver dock också en lagringsplats på bygget, den skall stå i kranens lyftradie för
att man skall komma åt att lyfta materialet och helst skall den stå så att man slipper flytta på
den flera gånger innan materialet är monterat.
Det kommer troligtvis alltid att finnas byggarbetsplatser med platsbrist så det är nog bra om
man tar fram olika lösningar för att effektivisera utnyttjandet av ytan och provar sig fram till
vilka metoder som fungerar bäst.

Projektgruppen
Projektledarens uppgift är att agera spindeln i nätet och därmed hålla i alla kontakter och
informationsflöden. Projektledaren skall hålla i alla trådar och se till att korrekt information
kommer fram till berörda parter i tid. Dessutom bör projektledaren försöka ha uppsikt över
hur informationen mellan parterna fungerar.
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Det är projektledaren som köpt upp alla enheter och det är därför till honom de olika
avdelningarna egentligen skall vända sig om man exempelvis har problem med att få material
till montaget. Informations utbyte sker dagligen mellan olika parter, montage- fabriker –
transport- konstruktion, det är dock lätt hänt att det informationsutbyte som sker mellan två
parter också stannar mellan dessa.
Det är mycket viktigt att projektledaren vårdar relationen till och även mellan projektets
medlemmar. Projektledaren skall få projektgruppen att gå mot samma mål och ha ett nära och
öppet samarbete. Ett sätt att lyckas med detta är genom regelbundna projektmöten under
byggtiden. Alla inblandade i projektet får då en chans att ventilera oklarheter och diskutera
kring frågor direkt med de berörda. Videokonferenser är ett alternativ då projektdeltagarna
kan befinna sig på skilda platser i landet. Då alla avdelningar har mycket att göra och ofta
flera pågående projekt samtidigt, hinner man ofta inte med fler möten än dem man normalt
har. Detta är en orsak till att projektmöten blir bortprioriterade och man fortsätter att
kommunicera genom projektledaren, e-post och telefon. Man bör dock inse vikten av dessa
projektmöten och vad de får för effekt för samarbetet i projektet. Kommunikationen mellan
parterna ökar och man kan hjälpas åt att ventilera och komma fram till olika lösningar
tillsammans.

Transportören
Ju längre bort fabriken ligger från montaget ju svårare blir det med sista-minuten ändringar
eftersom bilar lastas långt i förväg. Montaget har då ingen chans att styra om vid oförutsedda
händelser som gör att man måste avvika från den ursprungliga planen.
I montaget kan man uppleva det så att det är transportören som styr entreprenören vilket är
omvänt med tanke på att det är entreprenören som är kund. Det kan vara svårt för
entreprenören att göra sista minuten-ändringar hos transportören men transportören kan ringa
till entreprenören i sista minuten och säga att det uppkommit en oförutsedd händelse och man
kommer inte att kunna leverera eller att leveransen kommer att bli försenad. I båda dessa fall
drabbas montaget. I det första fallet måste man ta emot material som man inte kan montera
utan tvingas lossa på byggarbetsplatsen, i det andra fallet kan man på montagearbetsplatsen
inget göra förutom att vänta på den försenade leveransen. Det som förvärrar situationen vid en
försening eller utebliven leverans från en av fabrikerna när nästkommande leveranser är
beroende av att de element som kom på föregående leverans är monterade.
I de flesta fall upplevs det dock som att man från båda håll försöker hjälpa varandra, det har
mycket med personkemi att göra. Ofta har man bra kontakt med transportledarna på de olika
fabrikerna som ställer upp och hjälper till med att bland annat ändra i leveranserna efter
montagets behov.
Ett tillhörande problem är att ingen i produktionen vill leverera halvfulla lass, detta främst
utifrån kostnadseffektiva skäl men också miljömässiga, därför vill transportören endast
leverera då leveransen blivit så pass stor att man kan skicka en fullastad bil. Bilarna kommer
som bekant från olika fabriker runt om i landet som tillverkar olika typer av element. Detta
innebär att varje bil skall fyllas med just den typ av element som den fabriken tillverkar. Detta
går dock inte alltid att leva upp till från montaget. Montaget kanske bara behöver en viss typ
av väggar vid just ett tillfälle och kanske endast några få homogena bjälklagsplattor, vilket
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inte ger fulla lass. Situationen skulle vara en annan om montaget kunde beställa en bil med
olika typer av element på, detta omöjliggörs dock med tanke på att olika typer av element
levereras med olika typer av fordon samt att de måste lastas på ett visst sätt för att kunna
levereras säkert till arbetsplatsen, dessutom kommer elementen från olika fabriker.
Svårigheten för montaget är dock att alltid lyckas få ihop tillräckligt stora lass av just en
elementtyp. Följden kan i många fall bli att montagearbetsplatsen får material till flera
kommande våningar och då tvingas ställa av material på byggarbetsplatsen. På en arbetsplats
där det dessutom är trångt kan man komma att få flytta om materialet i flera omgångar innan
det kan monteras. Detta innebär fler lyft på byggarbetsplatsen och onödigt merarbete.
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Avslutning
I montage tidplanen finns oftast en liten marginal inräknad om det skulle inträffa oförutsedda
händelser under byggtiden. Denna tid borde dock med fördel placeras så att man i
projekteringen får lite extra utrymme att ytterligare en gång noggrant gå igenom alla moment
och på så sätt minimera risken att det uppstår oförutsedda händelser under byggtiden. Detta
eftersom felen som åtgärdas på byggarbetsplatsen kostar betydligt mer att avhjälpa än om man
skulle åtgärda dem i ett tidigare skede.
Viktigt att komma ihåg är att andelen fel endast utgör en mycket liten del i förhållande till
tillverkningsmängden. Samtidigt är avvikelsekostnaden en onödig kostnad som i de allra
flesta fall kan motverkas.
Idag läggs fokus på att åtgärda felen då de redan har skett, detta behöver ändras så att man
istället lägger vikt på att åtgärda felen redan under projekteringsfasen.
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Rapporterade kostnader i SB-Avvik i Nov -07 (tkr)
Internt
Fabrik 1
Fabrik 2
Fabrik 3
Fabrik 4
Konstruktion
Montage
Externt/Sälj
Summa:

397
130
252
28
766
447

Ext/Sälj

Totalt

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

2020 tkr

278 tkr
278 tkr

2298 tkr

Specifikation av avvikelser rapporterade i Nov -07.
Av nr
Fabrik 1
4660
4987
5055
5080
5088
5091
5101
5142
5143
5145
5146
5148
5149
5156
5186
5212
5215
5240
5251
5259
5260
5261
5262
5263
5279
5280

Fabrik 2
4878
4895
5140

#10194327/13

Kostnad

Typ av fel

6670
5500
1110
3260
3360
8340
9640
37785
3288
7283
4830
3375
4780
9075
25680
6105
8140
68100
11840
143327
3375
6518
4830
3375
5063
1920
396569

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Plattor saknas i leverans
Platta för bred
Sen leverans
Platta för bred
Detaljer ej svetsade på balk
Sen leverans
Sen leverans
HD ej tillverkat
Ingjutna plåtar sitter lågt
Ofullständiga lass
Plattor för lång/bred
Platta för bred
HD ej tillverkat
Sågning plattor, skäggning
Komplettering dränhål
Platta för bred
Skägga plattor
Utlagning HD
Dränhål saknas vid lyft
Utlagning HD
Ursparing för pelare saknas
Plattor saknas i lass
Ursparing för pelare saknas
Sen leverans
Dåliga urtag
Ursparing för pelare saknas

66900
15300
48001
130201

kr
kr
kr
kr

Ursparingar för små
Borrning drän.hål
Avjämning plattor på tak
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Fabrik 3
4452
4588
4661
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5090
5096
5100
5104
5112
5129
5130
5131
5132
5139
5164
5194
5196
5198
5207

Fabrik 4
4479
4965

2035
25920
6670
3500
2860
2860
1430
5720
7150
7150
5720
2860
5720
4290
2860
4290
4290
3885
1110
10505
13720
8435
2892
5535
7150
4290
11235
7150
10060
17365
5052
2195
22665
23680
252249

0 kr
27860 kr
27860 kr

Konstruktion
4898
243193
4990
7320
5092
10105
5093
2642
5094
6505
5103
4097
5105
4775
5106
2220
5111
3087
5113
1592
5147
3375
5153
3240

#10194327/13

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Platta ej rengjord
Bortglömd leverans
Sprickor i balkonger
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Sen leverans
Ursparing sned
Sen leverans
Sen leverans
Ytterskiva skall luta
Vägg skal luta
Sen leverans
Sen leverans
Socklar rasade på lagergård
Sen leverans
Vändlyft ej rengjorda
Ursp balk saknas
Sen leverans
Fel vägg levererades
Plåt sticker ut i smyg
Döva hörn

Trapplan ej gjutna
Trappor ej tillverkade

Förbindelsegång mellan A o B
Vägg sågas för vilplan
Väggar ej ritade/tillverkade
Vägg felritad
Avväxlingsjärn felritat
Elrör i platsgjutning ivägen
Upplag saknas
Bult i pelartopp saknas/sitter fel
Pelare för kort
Upplag för högt
Urtag saknas i plattor
Urtag i vägg saknas
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5157
5165
5181
5184
5185
5187
5189
5190
5191
5192
5193
5195
5200
5201
5203
5204
5205
5208
5213
5242
5252
5253
5276

Externt/Sälj
5031
5089
5095
5097
5098
5099
5102
5144
5199
5216
5223
5241
5264
5274
5275
5277

Montage
5087
5141
5188
5197
5202
5206
5214
5278

#10194327/13

5740
73150
77000
5785
5750
11500
4635
5950
5750
7695
6993
3212
1592
6570
4790
117949
56840
18960
6105
7650
15470
18745
6450
766432

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Urtag för vilplan skanas i vägg
RD-plattor ej ritade
Fel på fasadskiva
Ursparing för plan saknas
Väggar för höga
Ritningar saknas
Ursparing för plan saknas
Urtag för SB saknas
Sb ej beställda
Infästning balkong
Ursparing balkonginfästning
Ursparing för plan saknas
Ursp fönsterbräda saknas
Ursp för stor
Ursp balkoninf. Saknas
Justering balkoninf
Upplag för fönsterparti saknas
Ventdon saknas
Urtag saknas i platta
Komplettering sida på W-vägg
Grundbult/element fel
Vägg felritat i ök.
Pelare för kort

59200
9640
5052
1437
46000
7585
1205
2305
4790
55160
8170
7500
12803
12593
14930
29965
278335

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Spackling för brandskydd
NCC ej klara
NCC har gjutit fel
Detalj saknas - bilning
Gavelvägg ej ritad
Svetsplåtar i gavelvägg på fel sida
Matarkabel kran ivägen
Kranväg uppgrävd
Kont.järn saknar täckskikt
Borrning 18 mm dränhål
Balk ej lev från SWT
Gjutning ventschakt
NCC ej klara
NCC ej rivit
NCC ej klara
NCC ej klara

15000
20572
150300
27820
59200
22780
111050
40745
447467

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Kran trasig
Avjämning plattor på tak
Vikarierande kranförare
Kran trasig
Byte av personal semester
Upplag fönsterparti på terrass
Felmonterade vägg
HD-ras
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