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Sammanfattning 
 

Rapporten har genomförts som ett examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet på 

Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på byggteknik och ekonomi. Examensarbetet 

utfördes på uppdrag av Bengt Dahlgren AB i samarbete med projektledare på företaget. Syftet 

med rapporten har varit att undersöka och förbättra sammorningen av installationer under 

projekterings- och produktionsstadiet. Det skulle dock vara omöjligt att täcka in alla aspekter 

av installationssamordningen under dessa stadier under den korta tid som funnits till förfogan 

för detta examensarbete. De frågeställningar som ställts under arbetets inledande sidor har 

därför getts en rad avgränsningar för att i första hand komma åt de aspekter som anses viktiga 

och lyfta upp dessa för utredning. 

 

Under arbetets gång och genom analysen av den empiriska datainsamling som gjorts har en 

uppfattning av installationssamordningens natur bildats. Till viss del har även samordningen 

undersökts i sin helhet för att ge en klarare bild av hur resurser fördelas i ett projekt. 

 

Två stycken referensprojekt har legat till grund för detta arbete, varav ett enbart använts för 

att få en tydligare bild av 3D- samordning i verklig mening och inte enbart genom de 

litteraturstudier som gjorts på området. 3D- samordning utgör endast en liten del av detta 

examensarbete. Litteraturstudier har även genomförts av hur visuell planering fungerar under 

projekt i byggbranschen. Huvudsakligen har arbetet baserats på referensprojekt A som tydligt 

beskrivs under kapitel 2 - nulägesbeskrivning. Via detta projekt har fakta samlats in genom 

omfattande intervjuer med projektledare och konsulter, enkätundersökning och iakttagelser av 

det dagliga arbetet. Målet har varit att få en så tydlig bild som möjligt av hur 

installationssamordningen går till i dagsläget för att kunna hitta brister och därefter diskutera 

fram vilka förbättringar som är möjliga att genomföra. Referensprojekt A styrs av en 

samordnad generalentreprenad vilket givetvis påverkar samordningens uppbyggnad. Inga 

undersökningar har genomförts av övriga entreprenadformer inom ramen för detta 

examensarbete. 

 

Samordningen påverkas av resurser som läggs på projektets olika faser i form av tid och 

pengar. Undersökningar av hur tidplaner används i styrningen av projektet har därför gjorts 

genom intervjuer. Informationsflödet mellan olika aktörer och utskick av ändringar via PM 

har även undersökts närmare. Försök har även gjorts till att uppskatta ÄTA- kostnader som 

uppstår pga. samordningsmissar, något som visat sig vara svårare. Konsulterna har även fått 

frågan om vilka deras olika behov är och i vilka mjukvaror de själva arbetar under 

projekteringen. Slutligen har projektledare och konsulter fått ge sina egna förslag på 

förbättringar av samordningen. Samtliga resultat av den empiriska datainsamlingen 

presenteras under kapitel 4 - faktainsamling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Installationssamordning, Samordning, Installationer, Projektering, 
Produktion, Storkök, visuell planering. 

  



iii 
 

 

  



iv 
 

 

Abstract 
 

This report has been carried out as a bachelor’s thesis within the degree program 

“Constructional Engineering and Economics (TIBEA)” at the Royal Intitute of Technology in 

Haninge / Stockholm. The work was commissioned by Bengt Dahlgren AB in collaboration 

with a project manager at the company. The purpose of this report has been to investigate and 

improve the communication and coordination within the project-state of installations. It would 

be impossible to cover all aspects of the installation coordination during the short time given 

for this thesis. Therefore the issues put forward during the introductory pages of this paper has 

been limited down in order to get primarily at those aspects considered important and raise 

them for investigation. 

 

During the work process and through the analysis of the empirical data collection made, 

conclusions about the nature of installation coordination have been reached. To some extent, 

even the broader aspects of coordination have been looked at. The purpose of this has been to 

give a clearer picture of how resources are allocated for a project. 

 

Two reference projects have been the basis for this work. One of them has only been used to 

get a brighter picture of “3D-coordination”, in a real world project, unlike the literature 

studies made on the subject. Also, “3D-coordination” is only supposed to be a small part of 

this thesis. In general, this thesis is based on reference project A, which is clearly described in 

chapter 2 - Nulägesbeskrivning (eng. Description of current situation). At this project, facts 

have been gathered through extensive interviews with project managers and consultants, 

surveys and observations of their daily work. The goal has been to get as clear of a picture as 

possible of how the installation coordination works today and thereby be able to pin point 

flaws and discuss what improvements that can be done. Reference project A is controlled by a 

coordinated “Design-Bid-Build” (DBB), which of course affects the coordination structure. 

No studies have been conducted in other forms of contract in the context of this thesis. 

 

Coordination is affected by the resources spent on the projects different phases in terms of 

time and money. Investigations of how different schedules are used in the management of the 

project have therefore been made through interviews. The flow of information between 

different participants in the project and the use of PMs to inform of changes has been closely 

looked at. Attempts have also been made to estimate the ÄTA-costs (Change costs, or non 

recurring costs due to changes) that arise due to flaws in the coordination, something that has 

shown to be hard. The consultants have also been asked the question of what their different 

needs in the project are and in what software’s they’re working. Finally, project managers and 

consultants were giving their own suggestions to improve coordination. All the results of the 

empirical data collection are presented in chapter 4 - Faktainsamling (eng. Fact collecting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  Installation coordination, coordination, Installation, planning, 
production, restaurant kitchen, visual planning. 
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Förord 
 

Examensarbetet utgör det slutliga steget inom min utbildning på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Utbildningen är en treårig högskoleingenjörsutbildning med inriktning på 

byggteknik och ekonomi som ges på campus Haninge. Arbetet utgör 15 högskolepoäng av 

sammanlagt 180 högskolepoäng. Arbetet har genomförts på uppdrag av och i samarbete med 

företaget Bengt Dahlgren AB. Bengt Dahlgren är ett företag som lägger stor vikt på 

samordningen under projekt i sitt dagliga arbete. 

 

Tack vare stort engagemang från projektledare och konsulter i mitt referensprojekt i Solna har 

jag kunnat genomföra detta examensarbete. Jag vill tacka för alla de erfarenheter ni delat med 

er av och den tid ni lagt på att svara på intervjuer och övriga frågor under arbetets gång. Utan 

er hjälp hade detta arbete inte gått att genomföra. Ni har hjälp mig att forma mina 

frågeställningar och slutsatser. 

 

Jag vill även rikta ett stort tack till medarbetare på Bengt Dahlgrens kontor och yrkesarbetare i 

projektet som tagit sig tid att svara på frågor och enkäter. Alla svar har varit till stor hjälp och 

inte minst sagt nödvändiga för de resultat och slutsatser som erhållits. 

 

Ett stort tack till Patric Kindahl och Fernando Öberg på Bengt Dahlgren som handlett mig 

under detta arbete. Ni har varit till stor hjälp under hela mitt examensarbete och bidragit med 

många viktiga synpunkter. Tack till Karl Killander på Bengt Dahlgren som hjälpt till med 

utforskningar av 3D- samordning genom Navisworks. Tack till Tomas Engdahl på Bengt 

Dahlgren/KTH som hjälpt till med mina första idéer som lett till förstudien av detta arbete. 

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Arne Haglund och examinator Per Roald på Kungliga 

Tekniska Högkolan för all hjälp jag fått med att utveckla mitt examensarbete till en 

fullständig teknisk rapport och den tid ni lagt ner. 

 

Det har varit ett givande och lärorikt arbete som tagit mina studier ett steg längre och gett 

ytterligare insikt i dagens projekt. Det har vart ett nöje att få samarbeta med så många 

inspirerande människor under ett och samma arbete och jag vill därför avsluta med ett stort 

tack till er alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solna, den 9 januari 2013 

 

 

 

 

Tuva Eriksson Ålander 
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Utvecklingen går hela tiden framåt och inom byggbranschen har fokus på säkerhet, 

ergonomiska maskiner, verktyg och effektivisering av själva projekten kommit långt. Trots 

detta ligger många efter med samordningen och många byggen brottas med samma problem 

där olika konsulters installationer ständigt kommer i konflikt med varandra. Effektiviseringen 

har gett kortare projekteringstider till förmån för mindre kostnader. Samtidigt ställer 

beställaren krav på snabbare inflyttning för att få intäkter som täcker projektets utgifter. 

Denna utveckling har lett till att delar som förr projekterades i ett löpande led efter varandra 

idag löper parallellt och det är inte ovanligt att bygget påbörjas långt innan projekteringen är 

färdigställd. Samtidigt har utvecklingen av samordningen inte hängt med de förändrade 

förutsättningarna, något som kräver en noggrann organisation. ¹ 

 

Samordning av installationer är därför ett ämne av stort intresse då det är en så pass viktig del 

under ett bygge där det fortfarande finns mycket kvar att göra. En välorganiserad samordning 

kan trots allt spara både tid och pengar. ¹ 

 

Under mitt examensarbete har jag i första hand haft ett bygge inom den växande Arenastaden 

i Solna som referensprojekt. Byggnaden består till större del av kontor men med butiker och 

restauranger i bottenplan. Beställaren Fabege, som även kommer att agera förvaltare efter 

färdigt projekt, har här valt att ha en samordnad generalentreprenad. ² Utöver detta projekt har 

jag även fått tillgång till ett ytterligare referensprojekt i Hammarbysjöstad. Projektet ligger i 

startgroparna och därför har jag valt att enbart utforska samordningen i Navisworks genom 

detta projekt. 

 

 

1.2 Syfte/Målformulering 
 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur samordningen av installationer kan förbättras 

och anpassas till de tidspressade projekt som finns inom byggbranschen idag. Jag har till att 

börja med sett över projekterings- och produktionsskedet i referensprojekt A, för att se vart 

förbättringar av installationssamordningen kan ske i första hand. 

 

Målsättningen med examensarbetet är att pressentera alternativa arbetssätt som kan utvecklas 

vidare utifrån ramen av de områden som undersöks i detta examensarbete. Detta ska då gå att 

tillämpa i så stor utsträckning som möjligt, även under annan entreprenadform. Centrala 

frågor för granskningsgruppen (se kapitel 8) att besvara är nedanstående: 

 Hur kan antalet fel som uppstår pga. samordningsmissar vid projektering av 

installationer minimeras? 

 

¹ Tomas Engdahl, Bengt Dahlgren AB. Konsult; BIM projekt. KTH. Föreläser; Installationer 

 

² Projektsida för Uarda 1 hus A (2012). Hämtat från intercopy.net 

http://uarda1.intercopy.net/loginic.aspx, november/december 2012. Lösenord krävs. 

___________________________________________________________________________ 

http://uarda1.intercopy.net/loginic.aspx
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 Vad kommer detta arbetsätt att innebära för projekteringen både ekonomiskt och 

rutinmässigt? 

 Vad kostar de ÄTA- arbeten och förseningar som uppstår jämfört med att exempelvis 

genomföra extra granskningar och bestämda rutiner? 

 Vilka kontroller görs idag av hur ändringar av installationer påverkar övriga delar? 

 Hur kan 3D-samordning genom BIM påverka installationssamordningen? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Då referensprojekt A består av olika verksamheter med många olika konsulter inblandade 

kommer fokus enbart att ligga på en del av byggnaden under detta examensarbete. I samarbete 

med handledare på Bengt Dahlgren valdes därför att begränsa examensarbete till 

samordningen av hyresgästen Sabis. Sabis består av en restaurang med storkök ett café och en 

skybar i olika delar av byggnaden. Ritning av dessa återfinns under bilaga 18. Största fokus 

kommer att ligga på storköket vars bygge huvudsakligen pågår mellan 15 oktober 2012 – 

1 februari 2013. ² 

 

Detta examensarbete bygger till största del på empiriska undersökningar som genomförts i 

form av enkäter, intervjuer och deltagande vid samordningsmöten.³ Efter att ha sammanställt 

enkätundersökningen och samtliga intervjuer med projektledare och konsulter användes dessa 

därför som en central utgångspunkt av läget idag. 

 

Då många arbeten tidigare gjorts inom samordning genom BIM kommer detta examensarbete 

att koncentrera sig kring de åtgärder som finns att göra utöver detta. Enbart en mindre 

reflektering kommer därför att ingå under litteraturstudien och analysen. Fokus kommer 

istället att koncentreras på de verktyg och rutiner som kan användas av de olika konsulterna 

utöver 3D-samordning. 

 

Ekonomiskt sett har undersökningar av de ÄTA- arbeten som uppstår p.g.a. samordningen 

under bygget av storköket genomförts. Försök till uppskattning av kostnader för en 

noggrannare projektering har även gjorts. Gensvaret från olika konsulters uppskattningar har 

varit mycket litet och få ÄTA kostnader har stått att finna. Då detta är ett pågående projekt har 

det helt enkelt visat sig svårt att få fram de uppgifter som krävs för att gå vidare. Endast 

uppskattningar av ÄTA- kostnader har därför gjorts under intervjuer och enbart uppgifter som 

vart möjliga att få fram behandlas under denna rapport. 

 

Då detta examensarbete ej undersöker andra entreprenadformer kan endast spekulationer 

göras över om det är trovärdigt att genomföra liknande åtgärder under ledning av en annan 

entreprenadform. Utredning av ytterligare entreprenadformer rekommenderas därför under 

punkt 9.1 - förslag till fortsatta studier. Närmare undersökningar kommer inte att göras av 

övriga entreprenadformer inom ramen för detta arbete, huvudfokus ligger därför på den 

samordnade generalentreprenaden. 

 

 

 

³ Arbetet har genomförts med hjälp av: 

Nyberg Rainer. (2010). Skriva vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 

internet. Lund: Studentlitteratur AB. Upplaga 1:14 

___________________________________________________________________________ 
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1.4 Lösningsmetoder 
 

För att kunna förbättra samordningen av installationer krävs i första hand information om hur 

det fungerar idag. Däribland vilka program som används av de olika konsulterna samt hur 

ändringar rapporteras respektive tas emot. Hur de som arbetar inom branschen ser på 

samordningen av installationer har även undersökts. En stor del av min faktainsamling består 

däribland av empiriskt insamlad data i form av enkätundersökning, intervjuer och iakttagelser 

under möten. ³ Möjlighet har även getts till att titta på och göra jämförelser av hur 

samordningen går till under ett 3D-projekt genom Bengt Dahlgrens kontor i Sickla. 

 

Referensprojektens utformning och uppbyggnad har även undersökts. Undersökningen av 

referensprojekt A genomfördes via intercopy.net där information är tillgänglig via 

inloggningsuppgifter som jag tilldelats i början av mitt examensarbete. Här finns bl.a. tillgång 

till adresslistor, arbetets olika skeden, PM, ÖTB och projektförutsättningar m.m. 

 

 

1.4.1 Litteraturstudier 
 

En litteraturstudie gjordes under förstudien för examensarbetets genomförande. Databasen 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) användes då för att hitta liknande examensarbeten och 

forskningsrapporter inom ämnet. DiVA`s arkiv är ansluten till 30 olika lärosäten i Sverige, 

detta ger ett stort utbud av arbeten som tidigare gjorts. Chalmers tekniska högskola är dock ett 

exempel på en av de högskolor som inte är anslutna till databasen, vilket gör att en separat 

sökning krävs. Sökord som användes var bl.a. installationssamordning, samordning, 

installationer, 3D, BIM, projektering, storkök och byggsynkronisering. Rapporter jag valt ut 

för möjlighet till närmare granskning under examensarbetets gång är bl.a. BIM i 

planeringsarbetet (Tekniska högskolan i Jönköping), Byggprocessen i förändring - visionen 

om BIM (Tekniska högskolan vid Lindköpings universitet) och Kvalitetsfel i byggbranschen - 

orsaker och åtgärder (Karlstad universitet). Källor från samtliga arbeten har undersökts och i 

viss mån använts även i detta examensarbete i forma av artiklar. Vidare har Litteratur i form 

av faktaböcker studerats utan att finna någon lämplig litteratur för detta examensarbete. 

 

 

1.4.2 Enkätundersökning 
 

Då inställning och uppfattning på en arbetsplats är viktig att ta hänsyn till då en förändring 

ska genomföras bestämdes redan under förstudien av detta examensarbete att en 

enkätundersökning skulle utformas. Enkäten (se bilaga 1) riktar sig till kontors- och 

yrkesarbetande med erfarenhet inom byggbranschen. Målet var att få in hundra svar vilket 

lyckades, för att sedan sammanställa resultaten från undersökningen. Under kapitel 5 - 
resultat och bilaga 2 sammanställs jämförelser av hur de kontors- och yrkesarbetande som 

medverkat uppfattar samordningen av installationer. Till detta kommer en tredje grupp som 

har sin arbetstid fördelad mellan bygge och kontor. 

 

Referensprojekt A där PEAB ² står som generalentreprenör omfattar ett flertal 

underentreprenörer inom ett och samma bygge. Detta gav möjlighet till att ett brett spektrum 

av människor med olika erfarenheter och infallsvinklar deltog under undersökningen. När det 

gäller svar från de kontorsarbetande har enkäten endast delats ut på Bengt Dahlgrens kontor. 

Detta kan innebära att svaren från kontorssidan inte speglar branschens övergripande åsikter 

på ett rättvist sätt. 
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1.4.3 Intervjuer 
 

För att få ta del av de erfarenheter projektledare och konsulter som aktivt arbetar inom 

referensprojekt A bär på genomfördes ett antal intervjuer under arbetets gång (se bilaga 3-15). 

Genom sammanställningen av dessa intervjuer under kapitel 4 hoppas jag visa en tydligare 

bild över hur konsulter och projektledare samarbetar i dagens läge. Ansvariga för projektets 

olika discipliner såsom arkitekter, konstruktör, el-, VA- och VVS-ansvariga har intervjuats 

samt projektledare. 

 

Då tidsbrist är vanligt förekommande inom byggbranschen räknade jag med att den tid jag 

kunde få med olika konsulter och projektörer skulle vara knapp. Intervjuformuläret till 

konsulterna begränsades därför till ett fåtal frågor för att få så många gensvar som möjligt. En 

del av enkäterna e-postades ut medan andra delades på plats under möten. En längre version 

utformades till projektledarna. 

 

 

1.4.4 Handledning och iakttagelser 
 

Genom medverkan vid samordningsmöten med mina handledare på företaget har iakttagelser 

av hur samordningen under möten fungerar idag gjorts. Detta återspeglas i arbetets 

konklusioner och analys. Då dessa iakttagelser enbart gjorts under de två referensprojekt som 

ingår i detta examensarbete och till stor del bygger på min egen uppfattning har det inte haft 

en lika stark ställning under analysens genomförande som intervjuerna och 

enkätundersökningen. 

 

Med hjälp av handledare och sakkunniga på Bengt Dalgrens kontor och ute på plats har jag 

kunnat få personlig hjälp och en professionell syn på dagens läge, men även på hur framtida 

förändringar kan genomföras på ett rimligt sätt. Genom min handledare på KTH har jag fått 

hjälp för att utveckla strukturen på mitt examensarbete och dess frågeställningar. 

 

 

1.4.5 Beräkningar 
 

Inga ekonomiska beräkningar har utförts under arbetets gång. Då referensprojekt A är ett 

pågående projekt innebär det att all ekonomisk uppföljningen ej är färdigställd inom 

tidsramen för mitt examensarbete. Jag har därför anpassat mina ekonomiska aspekter i arbetet 

efter vad som varit möjligt att få fram under arbetets gång. Vilket enbart består av 

spekulationer som gjorts under intervjuerna med de olika projektledarna. Dessa har bedömts 

för svaga för att några pålitliga beräkningar ska kunna genomföras. Försök till insamling av 

data har gjorts genom intercopy.com, samtal med handledare och övriga personer som är 

insatta i projektet och via statistiska databaser. 
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2. Nulägesbeskrivning 
 

 

2.1 Bengt Dahlgren 
 

Samordningen under ett projekt är av största intresse för många företag, däribland Bengt 

Dahlgren. Bengt Dahlgren grundades 1952 och är idag etablerade i 13 svenska städer, varav 

huvudkontoret är placerat i Göteborg. Deras verksamhetsområden består av VVS, Styr & 

Övervakning, Brand & Risk, Energi & Miljö samt Teknisk Förvaltning. I dagsläget har Bengt 

Dahlgren drygt 350 anställda och omsätter ca 300 miljoner SEK per år. Som företag har de 

stort fokus på samordningen under projektets gång och de erbjuder därför sina kunder 

kundnära helhetslösningar genom hela processen. ⁴ Under projektet utav en av 

kontorsbyggnaderna i Arenastaden ansvarar Bengt Dahlgren dels för projekteringsledningen, 

dels för installationssamordningen ur fastighetsägarens perspektiv. Bengt Dahlgren har även 

ett flertal aktörer inom företaget som satsar på utveckling inom BIM och Navisworks, för att i 

framtida projekt kunna använda sig av de tekniska hjälpmedel som finns fullt ut. 

 

 

2.1 Referensprojekt A 
 

Referensprojekt A omfattar kv. Uarda 1 hus A som är en del av den växande Arenastaden som 

byggs nära Solna station i anslutning till Friends Arena. Två ytterligare kontorsbyggnader B 

och C är planerade intill, men dessa projekt ligger ännu i startgroparna och kommer inte att 

beröras inom mitt examensarbete. Den ursprungliga fastigheten var sammanlänkad med hus B 

och C och uppfördes även då i 3 etapper mellan 1981-1987. I och med ombyggnationen 

kommer dessa att delas upp i 3 självförsörjande och åtskiljda huskroppar med avskiljande 

grändgator. Projektet för hus A gäller om- och tillbyggnad av kontorslokaler med butiker och 

restauranger i bottenplan. Ursprungligen användes byggnaden som kontor och för lättare 

industri, det är dagens infrastruktur som bidragit till byggnadens nya läge och upprustning av 

dess användningsområden. Totalt omfattar byggnaden ca 33000 kvm med 14 hyresgäster i 

dagsläget. ² 

 

Den statiska undersökningen som genomfördes visade att maximalt 2-3 våningar kan byggas 

på det ursprungliga huset som från start bestod av 4 våningar och källarplan. Tornet som 

placerats i byggnadens mitt är en helt ny tillbyggnad precis som ena långsidan mot Dalvägen. 

I fastighetsdata framkommer att hus A består av håldäckselement över plan 1 där kanalerna i 

håldäcken delvis tidigare utnyttjats för tilluftsinblåsning. Stommen i byggnaden består av 

bärande ytterväggselement. ² 

 

Datakommunikationen efter ombyggnad sker genom fiber som inkommer via kulvert till 

telerummet i garaget. Även fjärrvärme och fjärrkyla går in genom garaget och växlar där till 

värmevatten, kylvatten och tappvatten i undercentralen. All ursprunglig el-, tele-, rör- och 

ventilationssystem revs ut för att ge plats åt nya installationer. Inkommande kraftkablar i 

 

 

 

⁴ Bengt Dahlgren AB (2012). Hämtat från Bengt Dahlgren 

http://www.bengtdahlgren.se/sv/kontakta-oss/2/stockholm 26 oktober 2012 

___________________________________________________________________________ 

http://www.bengtdahlgren.se/sv/kontakta-oss/2/stockholm%2026%20oktober%202012
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källaren behölls dock. Nya fläktrum har placerats på taket och ursprungliga el- och 

ventilationsschakt har använts där det är möjligt som bredvid hissar och trapphus. I övrigt har 

ny håltagning för schakt genomförts efter byggnadens behov. ² 

 

Själva projektet styrs av en samordnande generalentreprenör där hänsyn tas till 

hyresgästanpassning i den mån det är möjligt. ² En samordnad generalentreprenad innebär att 

byggherren har kontroll över kostnaderna för de olika delentreprenaderna trots att han endast 

har ett avtal med generalentreprenören. Samordningsansvaret däremot lämnar byggherren 

ifrån sig till generalentreprenören som i detta projekt övertagits av byggentreprenören PEAB. 

Under upphandlingen av en samordnad generalentreprenad är det extra viktigt att utforma de 

allmänna föreskrifterna (AF-delen) på rätt sätt för att undvika tvister pga. missförstånd mellan 

de olika parterna. Till hjälp finns råd och anvisningar angivna av Byggandets 

kontraktkommitté (BKK). ⁵ 
 

 
 

Figur 2.1: Figuren visar hur organisationen är uppbyggd. 

 

Många av generalentreprenadens underentreprenörer har vid projektets start handlats upp av 

byggherren som sidoentreprenörer. Då bygget startades övertogs dessa av byggentreprenören 

PEAB som då blev den nuvarande generalentreprenören i projektet. Hyresgästen har i sin tur 

möjlighet att anlita egna underentreprenörer som exempelvis en egen inredningsarkitekt. 

Restaurangen Sabis har dock använt sig utav samma arkitektfirma som medverkat under det 

övriga projektet. ² ⁵ 
 

 
⁵ Byggledarna projektpartner (2007). Hämtat från byggledarna 

http://www.byggledarna.se/entreprenadform.htm 9 november 2012 

___________________________________________________________________________ 
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2.1.1 Projektets discipliner med tillhörande uppgifter: 
 

Projektet påbörjades hösten 2009 och beräknas slutföras till sommaren 2013. ² 

 

Beställare:   Fabege 

 

Projektledning:  Fastighets AB Soluarda (Byggherre) 

   Tjuren Projektpartner (projektledare med ekonomiskt ansvar) 

   Bengt Dahlgren (Installationssamordning, projektledning, hyresgäster) 

WSP Management (Byggledare, Kvalitets ansvarig, projektledning 

hyresgäster) 

 

Konstruktör:  Tyréns AB (Stomförstärkning, grundläggning) 

   Strängbetong (Prefab) 

 

Arkitekt:  White arkitekter (Hus, inredning, lås, beslagning och glas) 

 

Byggentreprenör: PEAB (samordningsansvar) 

 

Geoteknik:  ELU Konsult AB (grundförstärkning, dim underlag till K) 

 

Mark konsult:  ELU Konsult AB (höjdmätning, ytskikt på mark) 

 

VA konsult:  PEAB 

 

VVS konsult:  Bengt Dahlgren AB (i huvudsak invändiga arbeten) 

 

El konsult:  ECOkonsult AB (Allt inom el, tele och ibland data) 

 

Nätägare:  Norrenergi, Fortum, (Värme, kyla, el) 

 

Hisskonsult:  Kone AB (UE till El konsulten) 

 

Storkökskonsult: Storkökstillverkarna AB 

   Storköksbyrån ² 

 

 

2.1.2 Informationsflöde 
 

Då ett projekt startar finns alltid ett upplägg för hur kommunikationsvägarna ser ut då 

information ska förmedlas mellan de olika parterna. Nedan visas ett exempel på hur 

kommunikationen förmedlas mellan hyresgäst och entreprenör i detta projekt. 

 
Figur 2.2: Figuren visar ett exempel på hur informationsflödet gång kan se ut. 

 

Under arbetets gång förändras kommunikationsvägarna ofta genom att vissa led kan hoppas 

över, vilket inte enbart behöver vara något negativt då detta kan innebära att leden kortas 

Hyresgäst Projektledare 
Projekterings 

ledare 
Projektör PM Entreprenör 
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vilket ger ett snabbare och mer effektivt informationsflöde. Risken finns dock för att alla inte 

får ta del av samma information vilket gör att missförstånd kan uppstå. Mycket av 

informationen delges även under samordningsmöten där samtliga discipliner deltar. Varje 

hyresgäst har även en egen struktur över hur deras organisation med närmaste parter ser ut. 

Nedan visas hyresgästen Sabis egen organisationsplan. 

 

 
Figur 2.3: Figuren visar Sabis organisationsplan för hyresgästanpassning. ² 

 

Projektledarna har även ett övergripande ansvar för uppföljningen av budgeten, tids- och 

kvalitetsplanerna inom projektet. En gränsdragningslista upprättas även i startskedet av en 

projekteringsgrupp under styrning av en projektledare. Alla dessa åtaganden är viktiga att vara 

tydlig med då avtal skrivs för att undvika kollisioner mellan de olika parternas åtaganden som 

El, VVS, K och A. God kommunikation måste finnas mellan parterna från start för att 

informationsflöden och samordning ska fungera så smidigt som möjligt. 

 

 

2.1.3 Sabis 
 

Hyresgästen Sabis har kontrakt för 3 skilda delar inom byggnaden. Delarna utgör ett storkök 

placerat på 387 kvm beläget på hörnan mellan vintervägen och lokalvägen som vetter mot 

Friends arena, ett café på 153 + 170 kvm som är placerat i ljusgården mellan tornet och den 

ursprungliga byggnaden och slutligen en skybar i tornets översta plan på 140 kvm. Sabis har 

valt att anlita White som även är arkitekt för övriga delar inom bygget. ² 

 

Storkök består av ett flertal installationer och kräver därför specifika lösningar och noggrann 

planering. Storkökskonsulter har därför köpts upp av ansvarig projektledare för att ta hand om 

dessa specifika ritningar samt för att medverka vid planeringen av exempelvis stekbord, 

ugnar, kyl- och frysrum. Under bilaga 17 kan tidplanen för Sabis installationer studeras. 

 

Hyresvärd 
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Projektchef 
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Projekterings-
ledare 

Projekteringsgrupp 
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Projektledare 
Hyresgästanpassning 
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Målet är att byggnaden ska få en miljöklassning enligt ”Miljöklassad byggnad” nivå Guld. 

Det finns en rad olika krav som måste uppnås för detta som jag inte kommer att gå in på i 

detta arbete.  Ett av kraven är dock att byggnadens energianvändning ej ska överstiga 50 

kWh/m² och år, exklusive verksamhetsel. ² För att hålla energianvändningen nere har därför 

ventilationssystemet utformats som ett så kallat VAV-system där tilluften behovsstyrs 

individuellt i samtliga rum med krav på tilluft. Närvarogivare indikerar om vilka rum som är i 

bruk och luftflödet styrs även efter koldioxidhalt och rumstemperatur. ⁶ I storköket styrs 

kåpornas inblåsning av den frånluft som kommer från köket. I de fall ugnar sätts på stekning 

under natten kommer då kåporna att blåsa in viss tilluft även nattetid. Att återvinna den varma 

köksluften är mycket fördelaktigt, byggnaden är därför försedd med två fläktrum placerade på 

olika delar av taket, dessa är försedda med olika system för att återvinna frånluften. Det ena är 

försett med roterande värmeväxlare medan det andra som går till restaurangen återvinner med 

hjälp av vätskekopplade batterier. ² För att restaurangens fettrika och varma luft ska kunna 

återvinnas krävs ozon i imkåporna som leder ut frånluften. Organiska ämnen oxideras av 

ozonet vilket reducerar fettpartiklar och matlukt som är nödvändigt för att inte 

restaurangluften ska sätta igen byggnadens övriga kanaler. ⁷ 
 

 

2.1.4 Ekonomi i projektet 
 

Enligt Peabs ursprungliga kalkyl låg anbudet för hela projektet på 181,5 miljoner sek. till 

detta tillkommer sedan ÄTA- arbeten som uppkommer under projektets gång. Summan är 

beräknad för en viss grundstandard som beställaren Fabege valt då byggnaden planerades. 

Hyresgäster kan sedan välja att göra tillägg genom hyresgästanpassningen som styr bygget i 

detta projekt. De kostnader som då uppkommer utöver grundstandarden som Fabege satt kan 

hyresgästen välja att betala direkt till Fabege i en klumpsumma eller genom att göra ett påslag 

på hyran. Vad gäller Sabis har de ett avtal där Fabege står för all fast inredning som 

exempelvis köksmaskiner och annat, detta läggs på hyresavtalet. Övrig lös inredning som 

bord och stolar kommer de att bekosta själva. ² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁶ Warfvinge Catarina m.fl. (2012). Projektering av VVS- installationer. 

Lund: Studentlitteratur AB. Upplaga 1:5 

 

⁷ Tovenco (oktober 2007). Hämtat från Installationsanvisning för UV- Luftrenare 

http://www.tovenco.se/restaurang/Bilder/pdf/Anvisning%20UV%202007-10-01.pdf 

18 december 2012 

___________________________________________________________________________ 

http://www.tovenco.se/restaurang/Bilder/pdf/Anvisning%20UV%202007-10-01.pdf
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2.2 Referensprojekt B 
 

Referensprojekt B omfattar Kanalhuset i Hammarby sjöstad. Bygglovshandlingar har lämnats 

in och ännu har ingen upphandling skett. Detta referensprojekt kommer endast att användas 

för undersökning av hur Navisworks olika versioner kan tillämpas i verkligheten. Jag kommer 

därför att göra en kort presentation av byggnaden för att ge en uppfattning av vilken typ av 

byggnad som Navisworks tillämpats på i detta examensarbete. 

 

Byggnaden består av 7 våningar kontorslokaler med garageplan under mark på totalt ca 2000 

kvm. Ännu är det oklart hur disponeringen av hyresgäster kommer att se ut. De olika 

konsulterna medverkar genom att upprätta filer över sin egen projektering i AutoCAD. Dessa 

skickas i sin tur till Bengt Dahlgren som samordnar filerna i en och samma Navisfil. Bengt 

Dahlgren ansvarar inte för någon egen projektering i detta projekt utan endast för 

samordningen av de filer som upprättats. När filerna sammanställts genomförs 

kollisionskontroller mellan samtliga discipliners installationer, A och K. Inga tidplaner eller 

kalkyler har kopplats till Navisfilen i detta projekt. 

 

 

2.3 Byggprocessen 
 

För att få en bättre förståelse för samordningen under projekterings- och produktionsfasen 

kommer jag här att kortfattat presentera byggprocessens olika skeden. Val som görs tidigt 

under planeringen kan komma att påverka samordningens förutsättningar i ett senare skede. 

Exempelvis är planerade resurser i form av tid och ekonomiska insatser ständigt en 

påverkande faktor. Byggherren bör även ta hjälp av en projektledare genom hela projektet. 

Projektledaren bör i sin tur vara en fristående person från projekterings- och 

entreprenadföretag som anlitas. ⁸ 
 

 

2.3.1 Förstudien 
 

Under förstudien kartläggs förutsättningarna som exempelvis behov, ekonomiska 

konsekvenser, miljöpåverkan och placering. Under projektets förstudie görs även en 

lönsamhetskalkyl över årliga kostnader och intäkter då byggnaden tagits i bruk. Här räknas 

främst kapital-, drift-, underhållskostnader, hyror samt försäljning av fler produkter in. 

Resultaten av samtliga utredningar som genomförts sammanställs sedan i ett 

byggnadsprogram. Programmet visar då alla krav och kända förutsättningar som finns enligt 

gällande lagar och byggherrens egna krav, vilket lägger grunden för utformningen av 

byggnaden under projekteringsfasen. ⁸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

⁸ Nordstrand Uno. (2009). Byggprocessen. 

Liber AB. Fjärde upplagan. 

___________________________________________________________________________ 
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2.3.2 Projektering 
 

Under projekteringen upprättas de bygghandlingar som sedan ska användas som underlag för 

de som ska uppföra anläggningen eller byggnaden. Här måste Arkitekt, konstruktör, VVS- 

och elkonsult m.fl. samarbeta för att hela tiden ha en insyn i varandras arbetens så att 

kollisioner undviks. Projekteringen delas även in i 3 olika skeden med väl definierade gränser.  

Gestaltningsskedet är till för att utforma förslagsritningar med hjälp av byggnadsprogrammet. 

I detta skede har arkitekten en styrande roll, övriga konsulter måste även delta då det är viktigt 

att bärande konstruktions- och installationssystem får det utrymme de behöver. ⁸ 

 

Då förslagsritningarna är klara sker själva systemutformningen. Här ska faststallning av 

bärande konstruktions- och installationssystem tas fram på ett sådant sätt att 

byggnadsprogrammets samtliga krav uppfylls i systemhandlingarna som upprättas. Hänsyn 

måste även tas till livscykelkostnaderna i förvaltningsskedet. Underlaget används sedan för att 

kontrollera projektets tids- och kostnadsramar. Några av handlingarna blir slutligen 

bygglovsansökningar. ⁸ 

 

Slutligen ska själva detaljutformningen redovisas i beskrivningar och ritningar som 

tillsammans utgör bygghandlingarna inom projektet. Under detta arbete fastställs slutlig 

dimensionering, placering, mått, materialval, inredning etc. Samtidigt måste både 

byggnadsarbetarnas och förvaltningspersonalens arbetsmiljö tas hänsyn till. Alla handlingar i 

detta skede ska vara tillräckligt noggrant utförda för att entreprenören ska kunna lämna anbud. 

I vissa fall ska även drift- och underhållsinstruktioner framställas. ⁸ 
 

 

2.3.3 Produktion 
 

Byggentreprenören administrerar och genomför vanligtvis huvuddelen av byggproduktionen. 

Det finns en rad olika entreprenadformer förutom den samordnade generalentreprenad som 

referensprojekt A styrs av. Några exempel är delad entreprenad, generalentreprenad och 

totalentreprenad. Innan själva produktionen startar måste byggarbetsplatsen etableras med 

bl.a. bodar, maskiner och tillfällig försörjning av el och vatten. Under produktionens gång 

krävs en ständig samordning över material och dess hantering, utrustning och energi som 

finns på plats. Avfall måste även tas hand om på ett miljövänligt sätt och kontinuerligt forslas 

bort från platsen. Då byggproduktionen närmar sig sitt slut ska alla tillfälliga bodar, 

kvarvarande material, utrustning och tillfällig försörjning av el och vatten avetableras på ett 

smidigt sätt. ⁸ 
 

 

2.3.4 Förvaltning 
 

Den tekniska förvaltningen av en byggnad består av drift, underhåll och ändringar. En 

byggnad kräver även ekonomisk förvaltning där hyresintekter och försäljning i regel bör 

överskrida fastighetens kostnader. Slutligen har vi den administrativ förvaltning som omfattar 

all administration av dessa aktiviteter. Operativ förvaltning är ett samlingsnamn för de tre 

huvudområden som förvaltningen består av. ⁸ 
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2.4 Handlingar 
 

Samordningen styrs även av de allmänna bestämmelser som regleras i AB04. Här finns lagar 

om hur handlingar som upprättas ska prioriteras och tolkas för att undvika oklarheter och 

tvister parter emellan. Enligt kapitel 1 - Omfattning, så har en viss ordningsföljd upprättats av 

de olika handlingar som ett byggprojekt omfattas av. 

  

§3 Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingar gäller de i följande ordning, 

om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 

 

1. Kontrakt 

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa 

föreskrifter 

3. AB04 

4. Beställning 

5. Anbud 

6. Särskilda mat- och ersättningsregler 

7. Á-prislista eller prissatt mängdförtäckning 

8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets 

avgivande 

9. Administrativa föreskrifter 

10. Ej prissatt mängdförtäckning 

11. Beskrivningar 

12. Ritningar 

13. Övriga handlingar 

 

Vid motstridighet mellan uppgifter om antal i mängdförtäckning och uppgift i 

övrigt förfrågningsunderlag skall kontraktsarbetenas omfattning dock 

bestämmas till det antal som anges i förteckningen. ⁹ 
 

AB04 hänvisar även gång på gång om vikten av tydligt upprättade handlingar. I de fall en och 

samma handling innehåller uppgifter som strider mot varandra ska den uppgift som medför 

lägst kostnad för entreprenören användas enligt kapitel 1§4. ⁹ 
 

Tidplaner som upprättas både av beställaren och entreprenören är även viktiga för vilket 

utrymme samordningen ges under projektets gång. Utrymme i dessa behöver även ges för 

granskning av handlingar som upprättas. Detta beror i sin tur på projektets förutsättningar och 

ekonomiska resurser vid projekteringen. Desto mer tid som läggs på granskning och 

uppföljning av projekteringen och dess utfall desto större blir denna kostnadspost. Det är 

alltide en balansgång mellan resursers fördelning under projektets gång. 

 

 

 

 

 

⁹ Byggandets kontraktskommitté BKK (2011). Allmänna Bestämmelser AB 04 

För byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 

___________________________________________________________________________ 
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3. Teoretisk referensram 
 

Under arbetets gång har jag dragit nytta av ett flertal kurser som jag läst under min utbildning 

på KTH. Dessa kurser har bl.a. hjälp mig att utveckla mina frågeställningar och tolka de 

resultat som mina undersökningar gett. 

 

HS 1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp: 
Kursen har gett grundläggande förståelse för de olika installationer som en byggnad 

innehåller och det arbete de olika konsulterna genomför i samförstånd med varandra. Kursen 

har även visat på hur samordningen går till mellan byggprocessens olika aktörer. ¹⁰ 

 

HS 1001 Konstruktion och design 7,5 hp: 
Kursen har varit viktig då den visat på hur projekteringen av installationer går till med hänsyn 

till gällande lagar och regler. Kursen har även gett ytterligare kunskaper inom Revit. ¹⁰ 

 

AF 1730 Building Information Modeling 7,5 hp: 
Kursen har gett grundläggande kunskaper i 3D verktygen BIM och Revit´s möjliga 

användningsområden. Kursen har även visat på hur Revit kan samverka med andra program, 

framförallt olika CAD- program. Slutligen har kursen gett kunskap i hur de olika disciplinerna 

kan samarbeta i ett och samma projekt via en centralfil. ¹⁰ 

 

HS 1006 Byggprocessen 7,5 hp: 
Kursen har gett en grundläggande förståelse för de olika skeden ett byggprojekt går igenom. 

Kursen visar även olika parters arbetsuppgifter och skyldigheter mot varandra då 

grundläggande entreprenadjuridik ingår. Viktig kunskap om olika entreprenad- och 

upphandlingsformer och dess innebörd lärdes även ut. Slutligen ingår kommunikation och 

ledarskap under byggprocessen i kursen vilket varit viktiga kunskaper under mitt arbete. ¹⁰ 

 

AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp  
Kursen har gett grundläggande kunskaper inom CAD vilket varit viktigt under mina 

litteraturstudier. ¹⁰ 

 

AF1713 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp: 
Kursen har lärt mig att använda vetenskapliga metoder och källor. Under kursen deltog 

samtliga studenter i ett projekt där bland annat tidplan upprättades och förstudie genomfördes. 

Förstudien bestod av bakgrund, problem, mål, avgränsningar och lösningsmetoder. Via 

vetenskapliga databaser fick vi även lära oss att söka information och värdera källor. Då 

projektgruppen format sig fick vi även redogöra för gruppdynamikens roll. Slutligen har 

kursen gett kunskaper i ritningsläsning, officepaketet och en introduktion av CAD. ¹⁰ 

 

HU1800 Extern redovisning 7,5 hp 
Kursen gav kunskaper inom modern redovisningsteori vilket varit väsentlig då 

undersökningar av eventuella ÄTA- kostnader genomförts. ¹⁰ 

 

 

 

¹⁰ KTH (höst terminen 2010). Hämtat från Bilaga 1. Kurslista 

http://www.kth.se/student/kurser/program/TIBEA/HT10/kurslista 4 Januari 2013 

___________________________________________________________________________ 

http://www.kth.se/student/kurser/program/TIBEA/HT10/kurslista
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3.1 Litteraturöversikt 
 

Två elever från Karlstads universitet, som i sitt examensarbete undersökt kvalitetsfel inom 

byggbranschen, ställde frågan: 

”Tycker/tror du byggbranschen minskat sina fel och problem sedan 90-talet”?  

Per-Erik Josephson, Professor i byggnadsekonomi och föreståndare för Centrum för 

Management i Byggsektorn, Chalmers Tekniska Högskola (2008), svarar: 
 

”Svårt att jämföra över tiden. Det finns inget som pekar på att det blivit varken bättre 

eller sämre avseende mängd fel eller volym felkostnad. Detta innebär att trots nya 

tekniska lösningar så har inte felen kunnat minska nämnvärt. Därför krävs det större 

förändringar och att man bemöter projekten med nya metoder” ¹¹ 

 

Jag har under enkätundersökningen och intervjuer som genomförts, (resultat från dessa 

presenteras under kapitel 4 - faktainsamling och 5 – resultat) fått samma uppfattning som 

framgår i detta examensarbete från 2008. Tekniken för en bättre samordning finns idag men 

utnyttjats inte till sin fulla potential. Samordningen måste fungera genom hela ledet, från de 

som projekterar till projektledare vidare till platschefer och yrkesarbetande. Att utbilda 

medarbetare som arbetar inom byggprocessens olika skeden är därför av stor vikt för att alla 

ska kunna ta del av samma information. Olika platschefer har idag sina egna metoder när de 

genomför en tre veckors planering. Detta i sin tur resulterar i att kommunikationen kan variera 

mellan arbetsledning, underentreprenörer och yrkesarbetare i olika projekt, ¹² vilket kan få en 

negativ inverkan på samordningen. 

 
 

3.1.1 Samordning genom BIM 
 

De tidigare studier jag funnit som kan kopplas till samordning är mestadels inriktade på den 

teknik som finns tillgänglig inom byggbranschen idag. Traditionella 2D ritningar byts allt mer 

ut mot program som BIM och Navisworks. En samordning kan i dessa program ske genom 

3D, 4D och 5D. 3D- CAD är även ett vanligt förekommande program inom projektering. Med 

3D-CAD menas att information objektifieras i verktyget som används. Dessa filer kan 

användas som en del i ett BIM- projekt (Building Information Modelling). ¹¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹¹ Bäckman T, Fredriksson J, (VT 2008). Kvalitetsfel i byggbranschen – orsaker och åtgärder. 

Examensarbete vid byggingenjörsprogrammet. Karlstad universitet. 

 

¹² Lindén A, Dehlin P, (VT 2012). BIM i planeringsarbetet. 

Examensarbete inom byggteknik.Tekniska Högskolam i Jönköping. 

___________________________________________________________________________ 
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4D innebär att även tiden är kopplad till ett projekt som samordnats i BIM. Med den här 

funktionen kan man visuellt se redan under planeringsstadiet hur byggnaden kommer att 

byggas upp. Programmet Navisworks används ofta för att koppla samman tidplanen i 

projektet med själva BIM- modellen. Navisworks kan även koppla samman de flesta CAD- 

program som finns på marknaden då det stödjer ett brett utbud av olika filformat. Navisworks 

programvaror Simulate och Manage’s främsta användningsområden är samordning av BIM- 

modeller med tillhörande information och simuleringar. ¹² Under mina besök på Bengt 

Dahlgrens kontor i Sickla har jag i studiesyfte utfört kollisionskontroller genom Navisworks 

Manage, vilket inte kan göras i Simulate. Kollisionskontrollerna kan utföras genom att 

visuellt vandra runt i modellen eller genom att låta datorn köra en kontroll av alla eventuella 

krockar. De krockar som datorn hittar måste sedan ses över manuellt eftersom en krock inte 

alltid behöver vara mellan installationer eller andra byggelement. Datorn tar även med 

krockar som sker med text som finns i filerna och för att få en korrekt bild av de krockar som 

finns måste dessa sorteras bort. Navisworks freedom är en gratisversion som kan användas för 

att se över modeller utan att några ändringar kan genomföras. Freedom skulle då exempelvis 

kunna användas ute i produktionen för att ge platschefer och arbetsledare tillgång till 3D- 

modeller som skapats under projekteringen. 

 

Inom projektet i Solna används Navisworks utav projektörerna för rör och ventilation. Det är 

Bengt Dahlgrens kontor i Göteborg som sammanställt de olika filerna från samtliga 

discipliner för att tillverka en överskådlig 3D- modell. Modellen har bl.a. visats upp under 

möten där den gåtts igenom genom att visuellt vandra runt i huset. Krockar som upptäckts 

under mötet har sedan antecknats av ansvarig projektör för denne sedan ska kunna revidera 

ritningarna och få ut uppdaterade PM. 

 

Med 5D avses den ekonomiska biten inom projektet. 5D kan ge en tydligare bild av de olika 

ekonomiska konsekvenserna beroende på olika val som görs redan under 

projekteringsskedet.¹² Vilka analyser och kalkyler som är möjliga att genomföra i modellen 

beror på vilken detaljeringsgrad som används ¹³, vilket i sin tur är beroende av den tid och de 

pengar som läggs på projekteringen. Analys genom BIM är dock mindre tidskrävande och 

mer effektivt. ¹³ 

 

BIM- modeller kan pressenteras som så kallade nD- modeller, där n står för den information 

som finns tillgänglig i modellen samt dess syfte. Kort sagt kan en BIM- modell användas till 

att utföra krockkontroller eller simulera själva planeringen, utformning och drift. ¹² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹³ Atto A (VT 2011). Byggprocessen i förändring – visionen om BIM.  

Examensarbete utfört i byggteknik. Tekniska högskolan vid Lindköpings universitet. 

___________________________________________________________________________ 
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En BIM- modell är inte bara en 3D- modell utan ett helt annat sätt att se på byggprocessen 

och all information som ingår i den. ¹⁴ Genom att inte bara ansluta projektledare, projektörer, 

arkitekter och konstruktörer till BIM- modellen, utan även installatörer, snickare och 

markarbetare, kan fler aktörer än normalt få information snabbare. På så sätt kan de även 

påverka viktiga aspekter inom sina åtaganden. De 3D- modeller som BIM leder till ger även 

en tydligare bild än 2D- ritningar vilket leder till färre missförstånd då de tolkas av olika 

aktörer. Enligt rapporten Byggprocessen i förändring - visionen om BIM förbättras 

samordningen avsevärt vid användandet av BIM istället för en traditionell projektering. Färre 

krockar och fel mellan installationer och olika discipliner uppmättes eftersom 

samgranskningen förbättrats avsevärt. 3D- samordningsprocessen var även snabbare än 2D 

samtidigt som revideringstiden kortades och aktörerna fick en tydligare bild av sina 

uppgifter.¹³ 

 

En av anledningarna till att BIM inte blivit större och mer vedertaget inom byggbranschen 

kan vara avsaknaden av kompatibla visualiserings- och konstruktionsprogram. Dessa måste 

kommunicera med varandra via standardformat. Gustav Jansson, affärsutvecklare för BIM på 

White, säger dock i en artikel i byggindustrin från 2008 att det redan då fanns tillgång till 

kompatibla och funktionella programvaror. Det är istället kunskap om dessa som saknas inom 

branschen. Marcus Bergljung, CAD-ansvarig på Skanska Sverige, sa i samma artikel att han 

är övertygad om programmens kompetens. Det är istället bristerna av samordningen mellan 

själva programmen, då BIM modeller skapas, som hindrar användningen. Då data överförs 

mellan de olika programmen kan information gå förlorad. ¹⁵ 
 

Tillverkningsindustrin har gått samma väg och för länge sen bevisat 3D användningens 

effektivitet och möjligheter. Här ligger därför byggindustrin efter då vi saknar standardisering 

och utarbetade arbetsmetoder inom exempelvid BIM, som skulle kunna användas för att 

förbättra samordningen inom byggbranschen idag. ¹⁵ 
 

 

3.1.2 Traditionell samordning i jämförelse med BIM 
 

Vanligtvis utses en projektledare till samordningsansvarig av beställaren, men beroende på 

entreprenad- och projektform kan även denna uppgift övertas av annan person. Ansvarig 

person för samordningen ska sedan upprätta ett fungerande system för kommunikationen 

mellan de olika aktörerna. Vid en traditionell samordning sker detta ofta via telefon och e-

post. Detta traditionella sätt att leda samordningen kan lätt leda till missförstånd. Ofta ska 

flera aktörer ta del av samma information och tolkningen av denna kan se olika ut då det kan 

vara svårt att sätta ord på alla uppgifter och förändringar.¹³ 

 

 
 

 

¹⁴ BIM (augusti 2009). Hämtat från Digital Building Lab.  
http://bim.arch.gatech.edu/?id=402 9 december 2012 

 

¹⁵ Byggindustrin (2008). Hämtat från byggindustrin. Brist på samordning hotar BIM. 
http://www.byggindustrin.com/teknik/brist-pa-samordning-hotar-bim__4786 7 December 

2012 
__________________________________________________________________________________ 

http://bim.arch.gatech.edu/?id=402
http://www.byggindustrin.com/teknik/brist-pa-samordning-hotar-bim__4786%207%20december%202012
http://www.byggindustrin.com/teknik/brist-pa-samordning-hotar-bim__4786%207%20december%202012
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I de fall BIM tillämpas för att samordna ett projekt erläggs istället ansvaret för samordningen 

på samtliga aktörer som involverats genom projektservern. För att detta ska fungera krävs att 

samtliga projektörer delar sina filer genom projektservern och handlingar och 3D – modeller 

ska uppdateras kontinuerligt. De som använder modellen måste även ha kunskap om vilka 

filformat och dataspråk som ska användas för att ingen information ska gå förlorad vid 

överföring mellan olika program som kan komma att användas. En samordningsansvarig utses 

fortfarande under ett BIM – projekt, omfattningen av dennes uppgifter har bara förminskats 

då alla har tillgång till samma information genom projektservern. Under en traditionell 

samordning återskapas även en och samma information ett flertal gånger då inmatning av en 

och samma information måste ske vid ett flertal tillfällen. Detta ökar risken för felaktiga 

uppgifter markant jämfört med ett BIM – projekt där information endast matas in en gång. 

Modellen kan sedan kopplas till kostnadskalkyler, tids- och resursplaner. ¹³ 

 

 

3.1.3 Visuell planering 
 

Majoriteten av våra samordningsmissar beror på den mänskliga faktorn i olika sammanhang. 

Jag har därför gjort en närmare litteraturstudie över visuell planering som fokuserar på just 

samarbetet och kommunikationen på en arbetsplats. Visuell planering är även en av de 

planeringsformer som visat sig mycket effektiv inom fordonsindustrin. Den visuella 

planeringen är ett sätt att bemöta projekten med nya metoder.  Nyckelkomponenterna inom 

visuell planering är samarbete, ledarskap och kunskapsomsättning. ¹¹ 

 

Denna metod togs till en början fram av det Japanska företaget Toyota med syftet att korta 

ledtiderna. Här ligger fokus på beteendevetenskap, alltså människan i centrum inte maskin. 

Metoden har kopierats av flera stora företag och även prövats inom byggindustrin då PEAB 

genomförde tre pilotprojekt under 2005. Dessa stöttades av Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond (SBUF) och resultaten har varit positiva. Främst förbättrades projekteringen 

uner pilotprojekten vars ledtid kortades som mest med en månad under ett av projekten. 

Produktionen av de olika projekten visade dock ingen markant skillnad av effektiviseringen, 

även då problem löstes tidigare vilket gav ett lugnare arbete. Avsaknaden av nerkortade 

ledtider inom produktionen förklarades främst med att leveranstiderna är för långa. ¹⁶ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁶ Samhällsbyggaren (2008). Hämtat från branschutveckling. Visuell Planering – En ny 

planeringsmodell för byggbranschen 

http://www.vbyggaren.se/pdf_arkiv/Visuell%20planering.pdf 6 December 2012 

___________________________________________________________________________ 

http://www.vbyggaren.se/pdf_arkiv/Visuell%20planering.pdf
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Metodens syfte är att varje individs arbetsinnehåll och prioteringar ska hamna i fokus för att 

synligöras, såväl som en övergripande bild av projektet. Modellens uppbyggnad består av 

stora planer med post-it lappar som ska synligöra aktuella aktiviteter som ska leda fram till 

tydliga mål. Detta ska kunna ge struktur åt diskussioner som förs under möten då alla 

inblandade har samma information om projektets enskilda detaljer, struktur och mål. Den 

nedbrutna mycket konkreta detaljplanen ska följas upp varje dag. Varje mål och uppgift är i 

sin tur koplad till en individ för att lätt kunna ge feedback till rätt person då planen följs upp. 

En problemtavla visar i sin tur problem som upptäckt och behöver lösas, här kan även alla se 

om hjälp erfordras från övriga grupper eller ansvarsområden. ¹⁶ Detta sätt att jobba gör att 

saker inte faller mellan stolarna, problem blir tidigt belysta och kopplade till en ansvarig 

person vilket kortar ledtiderna i processen. 

 

Det är viktigt att samtliga inom projektet får ställa relevanta frågor och ge återkoppling till 

frågor som riktats mot dem. Frågor som inte omsluter hela projekttemet hålls separata från de 

kort möten som genomförs och kan lämpligtvis tas direkt efter det obligatoriska mötet. Detta 

är ett sätt att effektivisera och förkorta de möten som dagligen hålls. ¹¹ 
 

I dagens läge utses olika aktörer som ansvariga inom olika områden och uppgifter delas ut 

löpande under de möten som hålls. Även om detta ofta påtalas på möten kan det vara svårt för 

alla inblandade att veta vem som tar hand om alla de olika uppgifter som ett projekt innefattar 

under arbetets gång. Avsaknaden av en tydlig överblick kan ge en trögare organisation. I 

slutändan ska därför den visuella planeringen påverka våra arbetsvanor och vår tankeprocess 

då tydliga uppgifter ger en bättre produktivitet genom en ökad motivation. ¹⁶ 
 

Byggbranchen är känd för att överskrida tidsramar och budget inom sina projekt. Ett stort och 

grundläggande problem inom branchen är att då varje projekt är unikt går det inte att med 

säkerhet säga exakt hur lång tid en aktivitet kommer att ta. Mycket tid under 

avstämningsmöten läggs på akuta insatser. ¹⁶ 

 

Enligt en artikel i samhällsbyggaren uppges 3 huvudorsaker till förseningarna. 

 Då många uppgifter ska skötas samtidigt blir uppmärksamheten för splittrad och det 

blir svårt att utföra en uppgift fult ut. Istället görs lite på varje. 

 I de fall det krävs att ett flertal aktiviteter ska vara klara samtidigt för att gå vidare med 

planeringen kan en försening försena hela projektet. 

 Ofta läggs viss extratid på olika aktiviteter för att få marginal vid oförutsedda 

händelser. Tiden läggs i slutet av varje aktivitets tidslinje, förseningarna överförs då 

till hela projektet utan att det finns möjlighet att utnyttja eventuella tidsvinster. ¹⁶ 
 

En tidsmarginal kan då istället läggas till i slutet av tidslinjen iställer för efter varje aktivitet, 

samtidigt som de anställda lär sig att fokusera på en aktivitet åt gången. Aktiviteterna bör 

även i så stor utsträkning som möjligt undvika att vara beroende av varandra. Detta är 

övergripande principer för att undvika huvudorsakerna till förseningar som i sin tur ger mer 

utrymme för att fokusera på kritiska aktiviteter vilket resulterar i kortare ledtider. ¹⁶ 
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3.2 Konklusioner av litteraturstudien 
 

Under litteraturstudien har arbeten med inslag av samordningen på olika sätt granskats, då det 

är en så pass stor del under byggprocessen kan det vara svårt att frångå helt i många arbeten. 

De avsnitt som berör samordningen och dess källor har sedan tagits ut för närmare 

genomgång. 

 

Enligt uppgifter från Kvalitetsfel i byggbranschen framkommer att samordningen inte legat i 

fokus på länge vilket gjort att den hamnat efter i utvecklingen. Trots den medvetenhet som 

finns kring detta problem har metoder och verktyg som funnits tillgängliga under en längre tid 

enbart utnyttjats delvis. Nästa steg är nu att etablera dessa och standardisera arbetsmetoder för 

att förenkla samarbetet företag emellan. De verktyg som finns på marknaden idag kräver att 

företag satsar på utbildning för att de anställda ska få den breda kunskap som krävs för att 

kunna använda dess fulla potential. Det kan finnas många förklaringar till att detta inte redan 

skett i större utsträckning. En av anledningarna kan vara att många företag vanligtvis 

samarbetar under ett projekt. Att endast en av aktörerna använder sig av ett 3D- verktyg till 

fullo skulle då kunna upplevas som bortkastat då övriga medverkande företag inte besitter 

kompetens nog att använda samma verktyg. En lösning på detta skulle möjligtvis kunna vara 

att utöka ansvarsområdet för ett företag som sedan ansvarar för sammanställningen av 3D- 

filerna. 

 

Enligt tidigare rapporter och egna iakttagelser som gjorts under medverkan på 

samordningsmöten med Navisworks förbättras samordningen avsevärt vid användning av 3D- 

modeller. Krockar som uppstår mellan installationer kan lösas i ett tidigare skede samtidigt 

som det är lätt att avgöra vem som ska ansvara för ändringen. Andra fördelar med 3D- 

användningen är bl.a. tydligare insikt i projektet för alla aktörer, samlad information som 

endast matas in en gång och sedan snabbt kan nå ut samtidigt som kollisioner lätt kan avstyras 

i tid. Trotts att det finns förbättringar kvar att göra inom de 3D- verktyg som är på framfart 

inom byggbranschen har dessa verktyg övervägande fördelar. Att ligga i framkant under en 

utvecklingsfas är alltid fördelaktigt för ett företag. Ett tydligt bevis på 3D- användningens 

effektivitet finns inom tillverkningsindustrin som utvecklat standardiserade verktyg och 

rutiner för dessa. Under mina litteraturstudier har jag inte funnit några hinder för 

byggindustrin att gå samma väg. 

 

Tidplaner upprättas idag för flera olika skeden och på olika nivåer, att använda 4D där 

tidplaner kopplas till BIM- modellen kan därför vara fördelaktigt under ett projekt. Tiden som 

läggs på att upprätta dessa planer förkortas då de skapas ur själva BIM- modellen och kan då 

läggas på anat håll. Vad gäller 5D- modeller där kostnadskalkyler kopplas till projektet krävs 

en mer detaljerad BIM- modell för att få en pålitlig kalkyl. Detta kan diskuteras om det är 

aktuellt i dagsläget och kan därför behöva införas på längre sikt. 

 

Samordningen kan inte enbart förlita sig på teknik som är under en utvecklingsfas, i slutändan 

är det alltid människorna bakom tekniken som måste samverka. Effektivisering av möten, 

tydliga mål och ansvarsområden är viktiga inslag under samordningen. Under arbetets gång 

har samordningsmötens struktur studerats och ofta visat sig ineffektiva då de olika mötena lätt 

glider in på individuella diskussioner. Att istället följa en tydlig dagordning med punkter som 

berör samtliga på plats högst upp för att sedan gå in på mer individuella problem skulle korta 

möten då de som inte berörs har en chans att lämna mötet. Post-it tavlor som visar på 

individuella ansvarsområden och övergripande mål kan även ge en tydlig och lättåtkomlig 

överblick av projektet vilket undviker missförstånd och en trög organisation. Även i de fall 
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ledtider inte kortas ger den visuella planeringen en chans att lösa problem i tid. Tiden läggs 

inte på akuta insatser utan problem löses istället tidigare vilket gör att resurser kan läggas på 

annat håll. Feedback kan sedan enkelt ges till rätt person då varje uppgift är kopplad till en 

individ. Glöm ej att feedback även bör vara positiv då detta ökar produktiviteten och 

motivationen hos alla medarbetare. Aktiviteter bör även i så stor utsträckning som möjligt 

vara oberoende av varandra. I de fall en aktivitet sätter stopp för en annan måste resurserna 

omstyras för att inte orsaka förseningar. 

 

Samordningen handlar till stor del om informationsflödets väg, hur informationen förmedlas, 

tas emot och uppfattas. Detta kan styras på ett flertal sätt och goda rutiner både vad gäller 

verktyg och samarbete människor emellan är viktigt. 
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4. Faktainsamling 
 

 

4.1 Metoder och genomförande 
 

Fakta har i första hand samlats in genom de empiriska undersökningar som presenteras under 

rapportens inledande sidor. Under faktainsamlingens gång har kvantitativa metoder ³ använts 

för att utforma enkäter och intervjuer som sedan genomförts. Insamling av fakta angående 

referensprojekten har skett genom intercopy.net och med hjälp av mina handledare på Bengt 

Dahlgren. Genom projektsidan intercopy.net har referensprojekt A gåtts igenom där det bl.a. 

tittats på PM för att undersöka de ÄTA- arbeten som genomförts. Adress och 

distributionslistor har även undersökts för att få en uppfattning om projektets olika discipliner. 

I övrigt har relevanta handlingar för examensarbete gåtts igenom för att få en tydlig bild av 

projekten. 

 

 

4.2 Litteraturstudier 
 

De rapporter som används under litteraturstudien är BIM i planeringsarbetet (Tekniska 

högskolan i Jönköping), Byggprocessen i förändring - visionen om BIM (Tekniska högskolan 

vid Lindköpings universitet) och Kvalitets fel i byggbranschen - orsaker och åtgärder 

(Karlstad universitet) vilket även nämnts under inledningen. Genom dessa rapporter har jag 

även hittat ytterligare källor i form av artiklar och hemsidor som hjälpt mig att forma mitt 

slutliga arbete. 

 

 

4.3 Intervjuer 
 

Intervjuer med delaktiga konsulter har genomförts genom att de själva fyllt i de formulär som 

jag upprättat med hjälp av mina handledare på Bengt Dahlgren. Formuläret har lämnats 

personligen eller via e-post och ingen diskussion har förts kring frågorna. Under 

sammanfattningen av konsultintervjuerna motsvarar varje stycke en ny fråga där samtliga svar 

sammanställts. Intervjuformuläret som använts kan ses under bilaga 8, därefter följer samtliga 

intervjuer som genomförts med konsulter i bilaga 9-15. 

 

De längre intervjuerna som riktat sig till delaktiga projektledare i referensprojekt A har 

genomförts personligen av mig. Här har utrymme funnits för diskussioner runt om frågorna 

vilket gjort att de utvecklats under intervjuernas gång. För att ge en tydlig bild av vilka frågor 

som sammanställts under de olika stycken som finns anges detta kontinuerligt. 

Intervjuformuläret som använts kan ses under bilaga 3, därefter följer samtliga intervjuer som 

genomförts med projektledare i bilaga 4-7. 

 

 

4.3.1 Konsultintervju 
 

Samtliga konsulter anger att de använder AutoCAD i sin projektering. Medan magiCAD 

används av Sp, E och V. Revit används av A, K och V. De enda som använder Navisworks är 

V, vilket är de program som krockar mellan de olika installationerna körs i under projektet i 



22 
 

 

Solna. Till detta tillkommer övriga program som är anpassade för de olika konsulternas 

arbeten. 

 

Då arkitekterna ligger först i kedjan uppger dessa att det är möten med hyresgästen som avgör 

hur snabbt de kommer igång. I övrigt är det till största del sena besked med tillsvidarebeslut 

där planer och annat inte är låst som ger en osäker projektering. Enligt V brukar inte 

uppstartsfasen vara något problem då denna planering endast är övergripande, det är först då 

planeringen går in på detaljnivå som det kan vara problematiskt då planer inte låsts. Först när 

detta sker blir projekteringen riktigt effektiv. 

 

Vad gäller besked som kan vara svåra för de olika konsulterna att få tag på är det väldigt olika 

från projekt till projekt. Det skiljer sig även mellan ombyggnad och nybyggnad. Det mönster 

som svagt kan urskiljas här är hyresgästens önskemål som inte alltid når alla eller så utreds 

inte alla önskemål tillräckligt på ett sätt som passar alla konsulters behov. Ofta finns en eller 

några få som sköter hyresgästkontakten dessa utreder hyresgästens behov och önskemål. Då 

det är mycket som måste tas i beaktning här kan vissa konsulters behov av information hamna 

i skym undan. 

 

Vad gäller frågan om de olika konsulterna tycker att de får skulden eller ökade kostnader vid 

sena ändringar var svaren väldigt olika. Då inga följdfrågor ställts på detta är der svårt att 

avgöra varför vissa konsulter anser att de är mer skuldbelagda än andra. Det kan möjligtvis 

bero på att vi som människor är olika och därför tar åt oss olika mycket eller att vissa 

områden är lättare att skuldsätta än andra. En mer omfattande undersökning krävs för att ge 

svar på frågan om varför visa konsulter känner sig mer skuldbelagda. 

 

Konsulterna har själva fått ge egna förslag på hur samordningsmissar och omtag i 

projekteringen skulle kunna undvikas. 

 

Förslag som gavs var: 
 Längre projekteringstid med tydlig tidsplan, INTE hoppa över systemhandlingsskedet 

 Mer samordningsmöten, projektering måste få ta sin tid 

 3D- samordning 

 Effektiv projekteringsledning 

 Tydliga beslutsvägar 

 Beskedstidplan som stäms av 

 Att ändringar/tillägg kommuniceras ut så fort som möjligt för att undvika merjobb. 

 Att planer spikas efter ett visst datum och om det blir ändringar så skall det avsättas tid 

för att hantera ändringarna vid senare tillfälle för att utreda konsekvenser och 

ekonomi. 

 Att respektive disciplin tittar igenom samordningen och återkopplar snarast om det är 

några bekymmer med krockar för att hantera det innan det byggs eller upptäcks på 

plats då kostnaden ökar. 

 El bör vara representerad i projekteringsledningen. 

 Svar och gruppuppdelningar 

 

Kontroller av de olika installationernas påverkan på varandra uppger samtliga discipliner som 

deltagit i intervjun att de genomför. Bland de som specificerar kontrollerna är det främst 

krockkontroller genom 3D och samordningsmöten där samtliga berörda parter deltar som 

genomförs. 
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Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

 2 3 2  

 

Fyra utav sju som svart på intervjun anser att det absolut är viktigt att göra en beskedstidplan 

för att få projekteringen att fungera. En av Elkonsulterna anser att beskedstidplanen är viktigt 

men att den inte fyller någon funktion om inte underlaget låses vid den tidpunkt som angivits. 

Han påpekar även att hyresgästen får ändra sig in i det sista. De övriga två deltagarna anser att 

beskedstidplanen även beror på projektets storlek, om det är flera konstruktörer involverade 

behövs den för att få ett effektivt flöde av de besked de olika konstruktörerna är beroende av. 

Jobbet ska inte behöva stanna upp på grund av sena eller uteblivna besked. 

 

Under övrigt där utrymme lämnats för konsulterna att lämna egna åsikter återfinns endast en 

kommentar från konstruktören. ”Det är viktigt med en projektering och projektledning som 

kan engagera hela projekteringsgruppen så att alla jobbar åt samma håll och känner sig 

engagerade.” 

 

 

4.3.2 Projektledarintervju 
 

FRÅGA 1: 
Intervjuformuläret inleds med frågor om produktions- och beskedstidplanen. Uppföljning av 

tidplaner är viktig för att få en uppfattning av hur projektet ligger till. Det kan också indirekt 

ge en bild av hur samordningen fungerar i projektet. 

 

Innan produktionsstart ska det finnas en översiktlig produktionstidplan så kallad huvudtidplan 

som upprättats av beställaren. I samband med att produktionen kommer igång ska dock en 

mer detaljerad veckoplan ha upprättats av entreprenören som sträcker sig mellan 2-4 veckor 

framåt. Själva avtalet med entreprenören är baserat på projektets översiktliga huvudtidplan. 

Projektledarna kan sedan använda dessa tidplaner för att stämma av med varandra och se hur 

arbetet ligger till i realtid. Denna rutin är ofta bristfällig eller så vill entreprenören inte släppa 

ifrån sig de tidplaner som finns. Avtalen parter emellan måste därför vara tydliga över vad 

som gäller angående tidplaner. 

 

FRÅGA 2: 
Det finns många anledningar till att tidplaner brister. Jag har därför ställt frågan om vilka de 

vanligaste är enligt projektledarnas erfarenheter. Ändrade projekteringsförutsättningar i form 

av överraskningar och sena ändringar som påverkar projektets omfattning och förutsättningar 

var återkommande faktor i de svar som angavs. Övriga orsaker var bl.a. bristfälliga handlingar 

och bristande planering som kan bero på att entreprenören har dålig framförhållning. Saker 

som då skulle ha kunnat förutses blir istället överraskningar. Bristfällig kommunikation kan 

delvis förklaras med att ett byggprojekt har många inblandade som i sin tur träffas i olika 

forum t.ex. styrelsemöten, byggmöten och annat. Det tar sedan tid för informationen att nå 

alla samtidigt som den kan uppfattas olika. 
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FRÅGA 3: 
Konsulter är ständigt beroende av varandras information för att själva genomföra en så 

korrekt projektering som möjligt utan att krockar sker med övriga installatörers discipliner, A 

eller K. Tanken är att de ska lösa detta internt. Ibland får dock projektledarna vara bollplank 

ofta sker detta då tidsbristen är mer påtaglig. Vid en normal arbetsbelastning finns tid att söka 

informationen själv, vid en mer stressig situation är det lätt att skylla på att de inte fått de 

uppgifter som krävs för att gå vidare. Röriga kommunikationsvägar i vissa projekt kan även 

vara en bidragande faktor till ett trögt informationsflöde eller missförstånd över vem som är 

ansvarig. 

 

FRÅGA 4-5: 
I bilaga 16 kan ni se beskedstidplanen för hyresgästen Sabis. Beskedstidplanen görs av 

ansvarig projektledare och förmedlas sen ut till konsulterna. Projektledaren har vid tiden för 

upprättandet en dialog med de olika konsulterna för att få rimliga tidsperspektiv. A måste låsa 

sin planlösning i första hand för att installationer ska kunna planeras på ett effektivt sätt. 

Konsulterna bör även göra en egen beskedstidplan där de sätter sig ner och tänker igenom vad 

de behöver för just detta jobb oavsett storlek på projektet. Under referensprojekt A har det 

främst vart besked från hyresgäster, konsulter och tillgång till lokalen som vart viktiga vid 

framtagningen av beskedstidplanen. Alla projektledare är eniga om att det är viktigt att ta 

fram en beskedstidplan. Det samma gällde under konsultintervjuerna, skillnaden under de 

tidigare intervjuerna var att storleken av projektet hade betydelse då en beskedstidplan skulle 

upprättas. 

 

FRÅGA 6: 
Det finns en mängd besked som styr de olika konsulternas arbeten. I startskedet av ett projekt 

måste därför ett flertal frågor ställas för att kunna utforma handlingar och ritningar. Vad ska 

vi göra? När ska det vara klart? Vad får det kosta? Vem ska utföra jobbet? Är exempel på 

frågor. A upprättar den så kallade noll- handlingen som sedan ligger till grund för övriga 

konsulters projektering. Information om vad byggnaden ska användas till och önskemål på 

utformning styr sedan många av besluten då val av systemlösningar görs. Rör behöver 

exempelvis veta vilka enheter som behöver vatten och avlopp. Ventilation behöver 

information om klimat och personbelastning. Medan verksamhet till stor del styr elbehoven. 

 

FRÅGA 7-9: 
Under byggets gång skickas en rad PM ut med revideringar av bygghandlingar som ändrats. 

Innan de skickats ut ska de vara granskade och klara. Då ändringar genomförs måste de 

kontrolleras för att de inte ska ha en negativ påverkan eller krocka med övriga installationer i 

byggnaden. Detta görs i regel av konsulterna själva. Dessa kvalitetskontroller görs det sedan 

stickprover på under projektets gång för att kunna påvisa att de genomförts på ett korrekt sätt. 

Installationssamordnaren har som uppgift att se över konsekvenserna. Sedan placeras senaste 

PM;et hela tiden i respektive pärm för att de som läser ritningarna ska kunna ta del av de 

senaste uppdateringarna. Detta berör vanligtvis inte projektledarna även om PM kan användas 

för att få en uppfattning om kommande ÄTA- kostnader. PM delas för enkelhetens skull upp i 

A, K, V och E och skickas sedan till berörda personer. 

 

FRÅGA 10: 
Då projektledarna har erfarenhet av att tackla olika kostnader som uppstår under 

produktionens gång har jag under intervjuerna frågat vart stora kostnader vanligtvis 

uppkommer och hur de kan elimineras eller förminskas. Vid nybygge tar installationer en stor 

del av kostnaderna. Stommen är även en stor kostnad generellt samt Mark, grundläggning och 
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pålning. Detta är dock inräknat i underlaget. Oförutsedda kostnader beror ofta på fel som 

kräver omprojektering eller sätter stopp på bygget. Snö och kyla kan även sätta stop på arbetet 

tillfälligt och bidrar till höga uppvärmningskostnader. Samordning av ställningskostnader kan 

även vara svåra att kalkylera. I stort kan man säga att alla förändringar av större omfattning 

inkl. sena förändringar orsakar stora kostnader. Omfattningen av dessa kan förminskas genom 

en noggrannare projektering och granskning av de handlingar som ska ut i produktion. I övrigt 

skiljer sig elimineringen av dessa kostnader från projekt till projekt. 

 

Då samma fråga ställdes angående storkök fick jag svaret från två av de fyra intervjuade 

projektledarna att installationer och installatörer var en stor kostnad. Medan de övriga två 

fokuserade på problemet med brunnar som måste matchas med kokplattor och annan fast 

inredning i ett storkök. Jag har fått olika förslag på hur kostnaderna kan tacklas. Bl.a. genom 

att själva handla upp installatörer för att bättre kunna styra priset, det är också en fördel att 

göra upphandlingen så tidigt som möjligt för att vinna tid. Problem med brunnar kan bero på 

brister i samordningen mellan storköksentreprenaden och byggentreprenaden. Måttkedjor 

måste vara noggrant kontrollerade vid bygget av ett storkök då det är mycket som ska passas 

in. Materialval och upphandling av storköksfabrikat kan även spara in på kostnader. 

 

FRÅGA 11-13: 
Då jag haft svårt att få ut statistik på ÄTA- kostnader under arbetets gång har jag istället låtit 

projektledarna uppskatta hur många procent de brukar ligga på efter deras egna erfarenheter. 

Jag fick då ett totalt span på 5-25 % men där allas span däremot sträcker sig inom ramen för 

10-20 %. Det kan även skilja sig något mellan om- och nybyggnad, där en ombyggnation 

generellt ligger något högre vad gäller ÄTA- kostnader ligger. Projektledarna tycker även att 

de ÄTA- kostnader som finns idag är rimliga eller borde ligga något under dagens kostnader. 

Hur många procent av själva ÄTA- kostnaderna som beror på samordningsmissar är svårare 

att uppskatta och jag har fått väldigt skilda svar av de olika projektledarna som ligger på 

mellan 25-70 %. 

 
FRÅGA 14: 
Projektledarna har olika roller. Vad gäller medverkan av samordningen mellan de olika 

konsulterna lägger de sig inte i mycket utan deras uppgift är istället att hålla sig uppdaterade 

om läget. Patric Kindahl som i detta projekt ansvarar för att organisera möten mellan de olika 

konsulterna svarar så här på en följdfråga som lyder. 

Många konsulter anger att de vill ha fler samordningsmöten. Finns det plats för fler möten? 

 
”Vi hade som krav i det här projektet att alla skulle vara här 3 dagar i veckan för att 

projektera gemensamt. Intresset för detta var mycket svalt och ingen kom. Konsulterna anser 

istället att de behöver mer tid att projektera själva och känner att de inte har tid att sitta och 

samordna.  Detta leder i sin tur till att mer tid måste avsättas senare för att göra om vissa 

bitar då de olika installationerna inte stämmer överens med varandra.” 

 

Det är lätt att i efterhand påpeka att fler möten är nödvändiga, men under arbetets gång 

orsakar ofta stress att det känns överflödigt och tidskrävande. 
 

FRÅGA 15: 
Då projektledarna sitter högt upp i organisationen och exempelvis hyresgäster inte känner till 

vilka de olika konsulterna är får de ofta många av klagomålen som skulle ha riktats åt annat 

håll. Det blir då deras uppgift att förmedla klagomålen till ansvarig person. 
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FRÅGA 16-17: 
För att undvika samordningsmissar eller omtag för installationer i projekteringen har jag fått 

ett antal förslag på lösningar. Däribland mallar för hyresgästerna att fylla i sina önskemål, 

bättre styrning av medverkande konsulter, fler möten, närmare samarbete och förlängd 

projekteringstid för att arkitekten och projektören ska få jobba klart sina handlingar så att allt 

inte projekteras samtidigt. Största anledningen till att många av dessa förslag inte redan 

genomförs är att resurser i form av tid och pengar sparas in på i den mån det går. 

Byggbranschen har ett ryckte om sig att inte hålla tidsplaner och budget. Mycket av detta 

beror på lyckokalkyler där ingen extra tid läggs på för ändringar som i sin tur bidrar med extra 

kostnader i kalkylen. För lite pengar läggs på utredningar innan byggstart då detta istället blir 

en kostnad i ett senare skede. 

 

ÖVRIGT: 
Installationssamordning är komplext och kräver en bra planering med rätt personer 

inblandade. Att göra rätt saker i rätt tid är viktigt då detta spar enorma kostnader för projekt. 

Flexibilitet är en viktig del, då exempelvis leveranstider felar får bygget inte stå still. 

Ändringar och störningar kommer alltid att finns under projekt och det gäller att tackla dessa 

på rätt sätt. 

 

 

4.4 Handledning och iakttagelser 
 

Med stöd av mina handledare från Bengt Dahlgren och KTH har jag utvecklat 

frågeställningar, uppgifter som samlats in och de iakttagelser som gjorts under arbetets gång. 

Iakttagelser återspeglas i mina frågeställningar konklusioner och i arbetets slutliga analys. 

 

 

4.5 Beräkningar 
 

Inom tidsramen för examensarbetets gång har det inte varit möjligt att komma åt den fakta 

och statistik som krävs för att gå vidare med några ekonomiska beräkningar. Undersökningar 

av hur vida en granskningsgrupp skulle vara ekonomisk föredelaktigt jämfört med de ÄTA- 

kostnader som uppkommer under ett projekt kommer därför inte att genomföras. Jag har 

istället rekommenderat detta bland fortsatta studier. 
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5. Resultat 
 

 

5.1 Enkätundersökning 
 

Under förstudien av detta examensarbete skrevs frågor ner som ansågs viktiga vad gäller 

installationssamordningen. Tanken var att få en uppfattning av vad de som befinner sig i 

branschen tycker om samordningen. Dessa frågor sammanställdes sedan till en enkät. 

Frågorna var riktade både till kontors- och yrkesarbetande inom byggbranschen. Enkäten kan 

ses i bilaga 1, därefter följer en komplett sammanställning av svaren i bilaga 2. 

Sammanställningen i bilaga 2 är gjord på så sätt att svaren mellan de olika grupperna är 

uppdelade för att kunna jämföra skillnader. Nedan presenteras resultat i form av cirkeldiagram 

från sammanställningen. Cirkeldiagrammen består inte enbart av uppdelade svar utan även av 

diagram där samtliga grupper räknats in. 

 

Undersökningen har genomförts på Bengt Dahlgrens kontor i Sickla och på bygget vid 

Arenastaden i Solna. Hundra ifyllda enkäter har samlats in under dialog med de deltagande. 

Figur 5.1 visar fördelningen av de som deltagit i undersökningen och figur 5.2 visar deras 

erfarenhet i form av antal år de jobbar i byggbranschen. 

 

 
Figur 5.1: Diagrammet visar vart de som deltagit i enkätundersökningen jobbar. 

  

 
Figur 5.2: Diagrammet visar hur länge deltagare i undersökningen jobbat inom byggbranschen. 

 

kontor 
29% 

varierar 
20% 

Bygge 
51% 

Var jobbar du? 

 < 1 år 
9% 

1-5 år 
24% 

5-10 år 
26% 

> 10 år 
41% 

Hur länge har du jobbat i byggbranschen? 
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Under sammanställningen har även skillnader av de olika svaren jämförts mellan de som 

jobbar på kontor och bygg. Störs skillnad av åsikterna mellan kontors- och yrkesarbetande 

märktes på hur samordningen av installationer förändrats under tiden de tillfrågade jobbat 

inom byggbranschen. 

 

 
Figur 5.3: Diagrammet visar inställningen till hur yrkesarbetare anser att installationssamordningens 

utvecklats under tiden de jobbat. 

 

 
Figur 5.4: Diagrammet visar inställningen till hur kontorsarbetande anser att 

installationssamordningens utvecklats under tiden de jobbat. 

 

 
Figur 5.5: Diagrammet visar inställningen till hur de som varierar sin arbetstid mellan kontor och 

bygg anser att installationssamordningens utvecklats under tiden de jobbat. 

Sämre 
41% 

Ingen 
skillnad 

41% 

Bättre 
14% 

Mycket bättre 
4% 

Yrkesarbetande 

Sämre 
0% 

Ingen 
skillnad 

62% 

Bättre  
34% 

Mycket bättre 
4% 

Kontorsarbetare 
 

Sämre 
35% 

Ingen skilnad 
25% 

Bättre 
30% 

Mycket bättre 
10% 

Varierar 
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Då korrekt information i rätt tid genom ritningar och handlingar är viktig har undersökning 

över i vilken utsträckning de tillfrågade anser att de har tillgång till detta gjorts. 

Undersökningen ifrågasatte även om handlingar och ritningar i sin tur stämmer överens med 

varandra. Här var fördelningen hyfsat lika mellan de olika arbetsgrupperna. Figuren illustrerar 

därför både kontors- och yrkesarbetare. 

 

 
Figur 5.6: Diagrammet visar om de som arbetar inom byggbranschen anser att de får tillräckligt med 

information för att utföra sitt arbete. 

 

 
Figur 5.7: Diagrammet visar i vilken mån handlingar/ritningar stämmer överens med varandra. 

 

Erfarenhet och inställning till projekt som genomförts med hjälp av 3D- samordning har även 

undersökts i enkäten. Då få projekt sträcker sig utanför den 3D- samordning som Navisworks, 

och 3D-CAD erbjuder är erfarenheten liten här och många saknar uppfattning av vad en 

fullständig samordning i 3D kan innebära i dagen läge. Få projekt kopplas idag till tids- och 

ekonomiska kalkyler som skulle vara möjligt genom en samordning i BIM. 

 

Nej, aldrig 
3% 

Sällan 
44% 

Ja, oftast 
52% 

Ja, alltid 
1% 

Upplever du att tillräckligt med information 
finns tillgänglig i tid genom ritningar och 

handlingar som du har tillgång till? 

Nej, aldrig 
3% 

Sällan 
35% 

Ja, oftast 
62% 

Ja, alltid 
0% 

Upplever du att handlingar/ritningar är 
korrekta och stämmer överens med 

varandra? 
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Figur 5.8: Diagrammet visar de som deltagit i ett projekt där samordningen genomförts i 3D. 

 

 
Figur 5.9: Diagrammet visar inställningen till samordning genom 3D 

 

Utav de som 47 % som uppgivit att de hade någon form av erfarenhet från 3D- samordning 

undersökte jag även hur de upplevt antalet fel som uppstått under byggets gång. 

 

 
Figur 5.10: Diagrammet visar hur de 47 % som uppgivit att de haft erfarenhet av 3D samordning 

upplevt resultatet. 

 

Kommentarer som lämnades under övrigt i enkätundersökningen kan ses på fjärde sidan i 

bilaga 2.   

Nej 
53% 

Någon enstaka 
gång 
21% 

ja 
21% 

Ja, många gånger 
5% 

Har du deltagit i 3D - projekt någon gång? 

Dåligt 
4% 

Ingen uppfattning 
47% Bra 

30% 

Jätte bra 
19% 

Vad är din inställning till 3D - projekt? 

Nej, fler 
6% 

Ingen 
skillnad 

41% 

Ja 
47% 

Ja, mycket färre 
6% 

Upplevde du färre problem med 
samordningen? 
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6. Genomförandet 
 

Arbetet har genomförts i samarbete med mina handledare på Bengt Dahlgren och KTH. 

Arbete har till största del bedrivits i byggbodarna vid referensprojektet i Solna, men även på 

Bengt Dahlgrens kontor i Sickla. Företaget har bidragit med tillgång till projektets intranät 

och övrig fakta som varit nödvändig för mina efterforskningar. Projektledare och konsulter 

har även ställt upp på intervjuer och svarat på frågor under arbetets gång. 

 

Under startskedet av examensarbetet samlades information och idéer in mycket genom 

medverkan vid samordningsmöten och deltagande i det dagliga arbetet med mina handledare 

på Bengt Dahlgren. Idéer till en första undersökning formades snabbt och genomfördes i form 

av en enkät. Med hjälp av utfallet från enkäten, ytterligare iakttagelser och samtal med mina 

handledare formades i sin tur en rad frågor som sammanställdes i två olika intervjuformulär. 

Den empiriska undersökningen har vart med från arbetets startskede och beskrivs mer 

utförligt längre ner i detta kapitel. 

 

Litteraturstudier genomfördes för att ta reda på vad som tidigare gjorts inom ämnet. En 

undersökning av likartade arbeten gjordes i databasen DiVA. Det var även viktigt att få ett 

helhetsintryck av referensprojektet i Solna. Projektets gemensamma sida som lagts upp på 

intercopy.net gicks därför igenom för att urskilja viktig information för mitt examensarbete.  

 

Då litteraturstudien av tidigare examensarbeten mestadels pekade på att vi alltmer går mot en 

samordning i 3D beslutades att en mindre undersökning skulle göras över vad som anses 

möjligt inom 3D- samordning idag. På Bengt Dahlgrens kontor i Sickla fick jag medverka 

under den 3D- samordning som ofta genomförs i programmet Navisworks. Detta var en 

enklare form av 3D- samordning där endast krockar mellan olika discipliner undersöktes 

genom kollisionskontroller. Inga ekonomi- eller tidsplaner fanns kopplade till 3D-modellen. 

 

Då arbete kommit igång gjorde jag en grundlig undersökning av de PM som hittills skickats ut 

i projektet, där jag sorterade ut de PM som var kopplade till Sabis. Ytterst lite information 

fanns dock tillgänglig om Sabis då bygget av restaurangen som beräknats pågå mellan 15 

oktober 2012 - 1 februari 2013 har blivit något försenat. Jag har även försökt finna statistik 

angående ÄTA- arbeten via Bengt Dahlgrens ekonomiavdelning och statistiska centralbyrån 

utan att finna någon tillförlitlig fakta. Detta har gjort att jag baserat mitt arbete mestadels på 

de intervjuer, iakttagelser och den enkätundersökning som genomförts. 

 
 

6.1 Respondenter för empirisk datainsamling 
 

Enkätundersökningen (se bilaga 1) som genomfördes under examensarbetets startskede var 

ämnad åt alla inom byggbranschen som kommer i kontakt med samordningsfrågor eller får ta 

konsekvenser av samordningens utförande. Personer i olika åldrar med olika lång erfarenhet 

inom olika områden av byggbranschen har ombetts fylla i enkäten. De medverkande har 

främst bestått av hantverkare, projektörer, konsulter och projektledare. De som deltagit i 

undersökningen på bygget kommer både från Peab som är generalentreprenad i detta projekt 

och från mindre under entreprenörer. Hundra personer har fyllt i formuläret. 

 

Intervjuformulär 1 (se bilaga 3) riktar sig enbart till projektledare inom referensprojekt A. Jag 

har under arbetets gång intervjuat 4 projektledare som medverkar under projektet i Solna. De 
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olika projektledarna besitter i sin tur olika erfarenheter från tidigare projekt och många har 

även arbetat inom andra områden av byggbranschen tidigare under sin karriär, vilket gör att 

de tillsammans kan återspegla en bred erfarenhet inom byggbranschen. 

 

Intervjuformulär 2 (se bilaga 8) riktar sig enbart till konsulter från referensprojekt A. Samtliga 

discipliner har ombetts att fylla i intervjuformulär 2 och återkopplingen har varit bra. Sju 

personer har deltagit från A, K, V, E och Sp. De som medverkat i intervjuerna är personer 

som deltagit vid projektets olika samordningsmöten och därmed representerar sitt område 

under projektets gång. Ingen hänsyn har tagits till hur lång dessa personers erfarenhet är. 

 

 

6.2 Undersökningsmetoder, hjälpmedel och frågor 
 

Enkätundersökningen växte delvis fram genom de grundläggande frågor jag ställde under 

examensarbetets förundersökning och mina tidiga iakttagelser under de samordningsmöten 

jag deltagit i då. Jag insåg snabbt att inställningen på en arbetsplats är viktig för att kunna 

undersöka hur en förändring kan ta form. Efter att ha formulerat ett flertal frågor valde jag de 

som passade utformningen av mitt examensarbete bäst för att begränsa undersökningen till en 

A4. Enkätens sista frågor angående 3D-samordning uppkom från referenslitteraturen som 

består av äldre examensarbeten inriktade på 3D samordning. Jag ville helt enkelt undersöka 

inställning och erfarenhet av 3D samordning då tidigare examensarbeten inom samordning 

huvudsakligen koncentrerar sig på detta. Det fanns även utrymme för egna kommentarer. 

Innan insamlingen av enkätundersökningen startade på allvar gjordes en pilotundersökning 

med ett fåtal personer i byggbodarna. ² En mindre korrigering genomfördes varpå insamlingen 

av enkäten startade. Jag delade ut enkäten till personer på kontoret och bygget, dessa fylldes i 

på plats för att kunna samlas in direkt. Hundra stycken svar samlades in från verksamma 

personer inom byggbranschen. Dessa sammanställdes (se bilaga 2) så att jämförelser mellan 

kontors- och yrkesarbetande kunde undersökas. Resultatet från undersökningen kan även 

utläsas under kapitel 5 - resultat, där figurer anger resultaten i procent. Enkätundersökningen 

har genomförts med kvantitativa metoder. 

 

Intervjuformulär 1 som riktar sig till projektledarna utvecklades delvis tillsammans med mina 

handledare på Bengt Dahlgren. Då tids- och ekonomiska aspekter alltid måste tas hänsyn till 

inom alla projekt har detta en stor inverkan på utrymmet samordningen får. De första frågorna 

handlar därför om produktions- och beskedstidplanen. Jag har sedan valt att ställa frågor om 

de PM som skickas ut. Detta visar på hur ändringar hanteras under produktionens gång. Då 

ändringar aldrig går att frånkomma helt under ett projekt är det viktig att de pareras på rätt sätt 

för att samordningen ska fungera. Då projektledarna har stor erfarenhet har jag även lämnat 

utrymme i frågorna för att de själva ska kunna komma med sina egna idéer och tankar om hur 

saker bör fungera och skötas under ett projekt. Alla intervjuer med projektledarna har 

genomförts personligen under diskussion mellan mig och de medverkande. Projektledarna 

besitter även olika ansvarsområden och då många frågor ger utrymme för olika sätt att tolka 

och svara hoppas jag kunna fånga deras personliga infallsvinkel. De medverkande har även 

blivit ombedda att ej endast se till det pågående projektet i Solna som används som referens i 

detta arbete, utan istället luta sig tillbaka på en sin bredare erfarenhet inom branschen. 

 

Intervjuformulär 2 som riktar sig till konsulterna var till viss del en kortare version av 

formulär 1. Frågorna här var delvis mer styrda och inriktade på konsulternas verktyg och 

möjlighet att påverka under samordningen. Jag ville även veta hur samordningsmissar kan 

påverkar konsulterna. Anledningen till den kortare versionen var för att försäkra mig om att så 



33 
 

 

många av de tillfrågade som möjligt tog sig tid att svara på intervjun. Dessa intervjuer har inte 

genomförts under samma diskussion som den tidigare, utan istället utformats som ett 

svarsblad som konsulterna själva fått fylla i. Några har delats ut under möten och samlats in 

medan andra har e-postats ut till de medverkande. 

 

Data från intervjuerna sammanställdes genom att jämföra de olika svaren med varandra för att 

urskilja vart svaren skiljer sig åt och vart de överensstämmer med varandra. 

Sammanställningen av intervjuerna pressenteras under kapitel 4. Under kapitel 7 arbetets 

analysdel återfinns en reflektion över den empiriskt insamlade data som detta arbete till stor 

del består av.  

 

 

6.3 Metoddiskussion 
 

I litteraturstudien har jag endast valt ut tre tekniska rapporter som återspeglar 3D- samordning 

och visuell planering inom byggbranschen. Det finns givetvis många fler rapporter inom dessa 

ämnen, vilka jag valt att sortera bort då detta endast ska vara en liten del av mitt arbete. Att gå 

igenom all tillgänglig fakta skulle vara för tidskrävande för detta arbete. Jag har även använt 

mig av utvalda källor som jag funnit i de olika rapporterna i min studie. Det finns även ett 

brett utbud av program och filformat. Under litteraturstudien har några av de programvaror 

som ofta förekommer inom byggbranschen beskrivits. Jag har även valt att inte gå in på de 

många filformat som används idag då jag ansåg att detta låg utanför min frågeställning. 

 

Enkätundersökningen var den första empiriska datainsamling som genomfördes under detta 

arbete. Jag hade därför en strävan efter att få en så bred uppfattning som möjligt av 

samordningens situation då dessa frågor skrevs. Under insamlingen och sammanställningen 

av enkäten visade det sig även att svarsalternativen inte var optimala. Jag hade istället fått ett 

tydligare resultat med en svarsskala som sträckt sig mellan 1-5. Där 1 exempelvis står för 
instämmer inte och 5 för instämmer fullständigt. 
 

Intervjuformulär 1 riktar sig till projektledarna och består av 17 frågor, dessa har utförts 

personligen under arbetets gång vilket gett möjlighet till följdfrågor och diskussion. Detta har 

bidragit till att frågorna utvecklats under intervjuernas gång och på så sätt har jag kunnat 

komma åt de olika projektledarnas expertis och ansvarsområden. Svaren kan därför skilja sig 

åt något pga. att diskussioner lett åt olika håll. 

 

Då intervjuformulär 2 genomfördes skedde ingen diskussion utan de konsulter som deltagit 

har endast fyllt i de frågor som ställts på egen hand via ett formulär. Detta har lett till att inga 

följdfrågor har ställts och även bidragit till kortare svar. I de olika intervjuformulären 1 och 2 

läggs ingen vikt på deltagarnas ålder och erfarenhet. Fokus ligger istället på styrningen av 

projektet och hanteringen av den information som krävs för att samordningen ska fungera. 

 

Iakttagelser jag gjort under arbetets gång återspeglas genom att jag låtit mina frågor och 

undersökningar ta form utifrån dessa. Iakttagelser återspeglas även i mina konklusioner och i 

analysen. Analysen har genomförts genom att samtlig information som samlats in och 

sammanställts under arbetets gång har gåtts igenom och mycket kortfattat sammanfattats för 

att sedan analyseras och diskuteras under kapitel 7. Beräkningar har helt utelämnats i detta 

arbete då dessa uppgifter inte stått att finna. 
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7. Analys 
 

Frågor som ställts under arbetets inledande avsnitt och resultat som erhållits genom empirisk 

datainsamling kommer i detta kapitel att besvaras samtidigt som svagheter och styrkor 

diskuteras. Förslag på förbättringar kommer sedan att presenteras under arbetets slutsatser i 

kapitel 8. Långtgående slutsatser kan ej dras från denna empiriskt insamlade data då endast ett 

fåtal konsulter och projektledare intervjuats, samt hundra insamlade enkäter sammanställts. 

 

Under nulägesbeskrivningen i kapitel 2 visas hur referensprojekt A är uppbyggt. Här återfinns 

olika discipliner och exempel på hur en av alla de olika kommunikationsvägar som finns 

under ett projekt kan se ut. Denna informationsväg visar hur hyresgästens önskemål 

vidarebefordras till entreprenören som i slutändan ska utföra arbetet. Genom alla dessa led 

kan informationen uppfattas olika och det är därför viktigt att önskemål och behov utreds 

noggrant. Detta har lett till ett av de förbättringsförslag som presenteras under arbetets 

slutsatser, där mallar ska utvecklas för att kunna kartlägga de olika hyresgästernas behov och 

önskemål. 

 

 

7.1 Litteraturstudie 
 

Enligt citat ur Kvalitetsfel i byggbranschen finns inget som pekar på att antalet fel varken 

minskat eller ökat sedan 90-talet och detta trots ny teknik. Projekten behöver därför bemötas 

med nya metoder. ¹¹ När nya verktyg och arbetsrutiner introduceras krävs inte bara kunskap 

om hur detta bör hanteras och införas utan även en enhetlig inställning mot ett gemensamt 

mål. Beteendevetenskap och kunskapsåterföring är därför viktiga inslag som kan införas i det 

dagliga arbetet med hjälp av den visuella planeringen som presenteras under litteraturstudien i 

kapitel 3. ¹⁶ 
 

BIM- modellens nya sätt att se på byggprocessen ¹⁴ har inte etablerat sig genom alla led. Att 

de som projekterar har kunskap om programmen räcker inte, informationen måste förmedlas 

vidare i större omfattning. Enligt mina konklusioner krävs utbildning genom hela ledet där 

enklare versioner som Navisworks Simulate kan användas för att komma åt filerna ute på 

byggarbetsplatsen. Genom olika versioner av ett och samma program ges på så vis olika 

möjligheter att påverka och få inblick i 3D- modellen. Enligt undersökningar som gjorts i 

Byggprocessen i förändring var samordningsprocessen genom 3D- program snabbare än 

traditionell 2D samtidigt som revideringstiden av ritningarna kortades. ¹³ Information i dessa 

program matas endast in en gång och kan på så sätt även minska antalet fel. Samtidigt kan 

konsultgruppernas installationer snabbt kontrolleras mot varandra vilket gör att 

samgranskningen förbättras avsevärt. I startskedet av ett 3D- projekt bör det klargöras vilket 

företag som har ansvaret för samanställningen av de olika filer som upprättas av olika 

konsulter. Detaljeringsnivån av 3D- modellen bör även utredas med utgångspunkt i modellens 

användningsområden. En viktig fråga som måste ställas är då vilka tidsplaner och kalkyler 

som önskas upprättas via modellen under projektets gång. 

 

Under arbetets gång har både projekterings- och produktionsstadiet tagits i beaktning och 

under slutsatserna presenteras förbättringsförslag som ska ge samordningen en mer 

organiserad och kontrollerad utformning. Till stor del består dessa förslag av åtgärder som 

platsar i det tidigare projekteringsstadiet. Detta beror på att kostnader ofta tenderar att bli 

större i de fall ett fel upptäcks under produktionen. 
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I dagens läge är de olika konsulterna alldeles för inriktade på sin egen projektering vilket gör 

att ett gemensamt mål, med inblick i varandras arbete, är svårt att forma (detta återspeglas 

även i intervjuerna under kapitel 4). Projektledare bör därför använda sig av visuell planering 

som bidrar till effektivisering av möten, tydliga mål och ansvarsområden. Trots positiv 

respons vid pilotprojekten som PEAB genomförde under 2005 har inte detta sätt att jobba 

inom byggbranschen spridit sig till övriga projekt. ¹⁶ Den visuella planeringen skulle innebära 

tätare möten som kortas avsevärt. Att utöka antalet möten var även vad flertalet konsulter 

önskat under intervjuerna. Detta sker sällan då dagens möten är för tidskrävande. Samordning 

under möten ses då istället som ett slöseri av tiden som kan användas till att projektera färdigt. 

Detta sätt att jobba skulle kunna ge möjlighet till ett närmare samarbete där större vikt ligger 

på att samordna de olika installationerna och inte enbart projektera på egen hand. 

 

Med hjälp av analysen från litteraturstudien vill jag visa vikten av att kombinera dagens 

teknik med rätt arbetsmetoder. Detta för att all nödvändig informations ska bli så lättåtkomlig 

som möjligt samtidigt som en trög organisation undviks. Alla inblandade ska få tillgång till 

samma information om projektets enskilda detaljer, struktur och mål genom en tydlig 

översikt. 

 

 

7.2 Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen presenteras i kapitel 5 och under bilaga 1 och 2. Under 

enkätundersökningen har hundra svar samlats in, mestadels från bygget som fungerat som 

mitt huvudsakliga referensprojekt i Solna. I enkäten var 51 % av deltagarna yrkesarbetande, 

29 % var kontorsarbetande och övriga 20 % varierar sin arbetstid mellan kontor och bygge. 

Bland de som svarat finns en lång erfarenhet bland många då 41 % uppgett att de har över 10 

års erfarenhet inom byggbranschen. 

 

Av de yrkesarbetande ansåg hela 41 % att samordningen av installationer blivit sämre under 

tiden de arbetat inom byggbranschen samt 41 % att de inte märkt någon skillnad av 

utvecklingen. Detta är anmärkningsvärt men inte helt överraskande då litteraturstudien även 

visat på lite fokus av förändringar inom samordningen. Resultatet från de kontorsarbetandes 

inställning var något bättre då ingen ansåg att det blivit sämre, dock ansåg hela 62 % att de 

inte märkt någon skillnad under tiden de arbetat. Från denna begränsade undersökning antyder 

resultaten att det är dags att höja prioriteringen på samordningsfrågor inom byggbranschen. 

Vilket innebär att nya arbetsmetoder måste diskuteras och lyftas fram. 

 

Trots brister i utvecklingen av samordningen visar undersökningen att handlingar och 

ritningar ofta når ut i tid och att de mestadels stämmer överens med varandra. Under 

diskussioner med de yrkesarbetande har ett flertal uttryckt att många av de fel som uppstår 

aldrig leder till något egentligt problem då mycket kan lösas på plats. Vid mer omfattande 

omdirigeringar av installationer på bygget kan även en ansvarig installationssamordnare gå in 

och ta beslut. Nya relationshandlingar måste då upprättas i efterhand för att stämma överens 

med byggnadens utformning då de lämnas över i förvaltningsskedet. 

 

Erfarenheten av 3D- projekt var liten bland de personer som deltog i undersökningen. Hela 

53%  angav att de aldrig deltagit under ett 3D-projekt och 47 % av de tillfrågade hade ingen 

uppfattning av vad detta skulle innebära. Av de som angav sig ha uppfattning av 3D- projekt 

var inställningen dock mestadels positiv då hela 49 % angav ett positivt svar. 
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7.3 Intervjuer 
 

Under projektets gång har 7 konsulter och 4 projektledare intervjuats om deras dagliga arbete. 

Intervjuerna återfinns i bilaga 3-15, svaren har sedan sammanställts under kapitel 4. 

 

 

7.3.1 Konsultintervjuer 
 

AutoCAD, Revit och MagiCAD är bland de mest utbredda programmen på marknaden, vilka 

alla används bland de intervjuade konsulterna. Viktigt att känna till vid överföring av 

information mellan dessa är de olika filformat som används för att ingen information ska gå 

förlorad. En annan kritisk punkt är planer som låses för sent vilket kan försena projekteringen. 

Detta återkommande problem hoppas jag att den visuella planeringen som presenteras i 

litteraturstudien ska ha en positiv inverkan på. Då referensprojekt A till viss del styrs av 

hyresgästanpassning, är det en ständigt återkommande fråga hur hyresgästernas behov ska 

utredas för att alla discipliner ska få den information som krävs. För att utredningsformuläret 

över detta ska bli så användbart som möjligt bör därför samtliga discipliner involveras vid 

upprättningen av detta. Förbättringsförslag som konsulterna bidragit med diskuteras under 

arbetets slutsatser. De krockkontroller som genomförs av konsulterna idag skulle i framtiden 

kunna kompletteras med en extern granskningsgrupp. Bland övriga saker som kan behöva en 

mer kontrollerad styrning ingår konsulternas egen upprättning av beskedstidplanen. Trots att 

både projektledare och konsulter anser att det är en viktig punkt upprättas den inte alltid. 

 

 

7.3.2 Projektledarintervjuer 
 

Tidplaner är viktiga för styrningen av projektet. I intervjuerna har det påtalats att hanteringen 

av produktionstidplaner kan skilja sig åt mellan olika projekt och platschefer vilket även 

uppmärksammats under BIM i planeringsarbetet. Här kommer inga större förändringar att 

föreslås. Det som visat sig viktigt under intervjuer är dock att avtal tydligt reglerar hur de 

olika tidplanerna ska hanteras. Kontroller av att beskedstidplaner upprättas av de olika 

konsulterna bör även göras i större utsträckning. Att projektledarna vid hög arbetsbelastning 

även kan bli ett slags bollplank för uppgifter som måste förmedlas mellan konsulter är också 

ett problem vid vissa projekt, samt stress över att samordningsmöten tar allt för lång tid. 

Dessa problem räknar jag med att till viss del kunna lösa med de förbättringsförslag som 

presenteras under kapitel 8. Bl.a. kan effektivare möten med hjälp av visuell planering 

förbättra mötessituationen. Problemen bör dock finnas i åtanke då ändringar genomförs för att 

kunna undersöka hur effektiva de nya metoderna är i praktiken. 

 

Hanteringen av PM har undersökts och diskuterats under arbetets gång. Dagens hantering av 

PM skulle påverkas positivt genom det nya förslaget att upprätta en granskningsgrupp som 

presenteras under kapitel 8. Kontrollerna skulle då bli noggrannare med en granskning av 

utomstående personer. Detta är dock inget som skulle påverka projektledarnas arbete. 

 

Vid nybygge är installationer vanligtvis en stor kostnad tillsammans med stommen, mark, 

grundläggning, ställningar och pålning. Det är därför viktigt att det blir rätt från början. 

Oförutsedda kostnader på grund av förändrade förutsättningar bör förhindras i den 

utsträckning det går. Kostnader som uppkommer på detta vis kan minimeras med en 

noggrannare projektering och granskning. Vid bygge av storkök är det även viktigt att 
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samordningen mellan storköksentreprenaden och byggentreprenaden fungerar bra då de har 

olika åtaganden som måste vara samspelta med varan. 

 

Under arbetets gång har ÄTA- arbetens natur angripits på olika sätt. De bästa svaren som 

kunnat tas fram under tiden för detta examensarbete återfinns bland intervjuerna med 

projektledare. Dessa i sin tur är enbart uppskattningar baserade på projektledarnas egna 

erfarenheter. Enligt projektledarna kan något högre ÄTA- kostnader vara acceptabla vid 

ombyggnation jämfört med nybyggnad. 

 

Tid och pengar är alltid en aktuell fråga. Det är sällan vinst görs genom att spara in maximalt 

på dessa resurser. Samordning måste få ta tid och pengar måste läggas på nödvändiga resurser 

framförallt under projekteringsskedet. Under mina intervjuer har många förbättringsförslag 

givits av både konsulter och projektledare. Anledningen till att många av förslagen inte redan 

etablerats är bristen på resurser. Anbud vinns inte enbart genom låga priser utan även med en 

god kvalitet av arbetet och pålitliga avtal. Ett genomgående ansvarstagande av alla aktörer 

inom ett projekt är viktigt. Grunden för detta är en bra organisation där alla känner sig 

delaktiga. 

 

 

7.4 Iakttagelser 
 

Under möten läggs mycket tid på att diskutera vad som ska göras och hur detta ska 

genomföras. Större vikt bör även läggas på uppföljning av projektet under möten. Vad har 

gjorts och hur blev utfallet blir då aktuella frågor. Att börja mötet med en tillbakablick kan ge 

en tydligare överblick och öka ansvarskänslan för projektet.  

 

 

7.5 Beräkningar 
 

Som påpekats tidigare i arbetet, är referensprojekt A ett pågående projekt och då ekonomin 

ofta släpar något efter har ekonomiska beräkningar utelämnats. Detta blir istället en vidare 

studie vid upprättande av den granskningsgrupp som föreslås under fortsatta studier i 

kapitel 8. Projektledare som intervjuats har uppskattat hur stor del av kostnaderna ÄTA- 

arbeten i normala fall kan innebära för ett bygge. Detta är inga tillförlitliga siffror och 

beräkningar utelämnas därför helt. 
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8. Slutsatser 
 

 

8.1 Förbättringsförslag 
 

Under arbetets gång och genom de slutsatser som dragits från all insamlad fakta, har 

förbättringsförslag diskuterats fram. Dessa har dock inte undersökts i någon vidare 

utsträckning. Fortsatt efterforskning av vad de olika förslagen nedan skulle innebära för ett 

projekt både ekonomiskt och rutinmässigt kan därför genomföras under en fortsatt studie. 

Förslagen kan kombineras eller användas på egen hand. 

 

 

8.1.1 Granskningsgrupp 
 

Ett av de första förslag som diskuterats med mina handledare på Bengt Dahlgren var 

möjligheten till en extern granskningsgrupp. För att undvika att krockar upptäcks så sent som 

i produktionen skulle det istället finnas en granskningsgrupp med en representant från varje 

disciplin. Dessa personer skulle då kunna granska de handlingar som upprättats innan de ges 

ut som färdiga bygghandlingar. Granskningsgruppen skulle sedan finnas med under projektets 

gång och även titta på ändringar innan de skickas ut som PM. Detta förslag skulle kunna 

prövas under ett pilotprojekt. Statistik måste då först tas fram på vad de olika ÄTA- 

kostnaderna uppskattas till. I slutändan måste dessa sedan jämföras med kostnader för 

granskningsgruppen. Att olika discipliner samarbetar på ett nytt sätt skulle även kunna öka 

förståelsen för varandras arbete. Många förstår arbetsgången inom sitt eget område och därför 

varför vissa saker tar tid men ej arbetet inom andra områden. Vid en utökad studie bör även 

undersökningar av hur en sådan granskningsgrupp ska organiseras, för att den ska jobba så 

effektivt som möjligt, göras och i vilken utsträckning olika entreprenadformer påverkar detta. 

Kontrollgruppen bör även ha kännedom och erfarenhet av vart typiska kollisioner uppstår för 

att uppmärksamma detta redan i det inledande skedet av projektet. 

 

 

8.1.2 Mallar vid hyresgästanpassning 
 

Under referensprojekt A har hyresgästanpassningen många gånger upplevts som en 

påfrestning på det dagliga arbetet då det bidrar till sena ändringar. Tydliga mallar som 

förenklar utredningen av hyresgästens behov och önskemål skulle ge struktur i arbetet. 

Tanken är också att besked ska komma tidigare då hyresgästen får en chans att tänka över alla 

sina önskemål då mallen fylls i. Konsulter från samtliga discipliner bör involveras då mallen 

utvecklas för att allas informationsbehov ska tillgodoses. En undersökning om huruvida en 

deadline för detta formulär bör upprättas krävs även. Frågor uppstår speciellt då en hyresgäst 

skriver på ett kontrakt i ett sent skede. Innebär detta att vissa beslut som hade kunnat påverkas 

tidigare ska vara låsta? I de fall hyresgästanpassningen är utan deadline, hur fördelas de extra 

kostnader som uppkommer vid sena ändringar? Hur kan mallen utvecklas för att användas 

under en så bred variation av olika projekt som möjligt? 
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8.1.3 Visuell planering 
 

Visuell planering beskrivs närmare under litteraturstudien i kapitel 3. Meningen är att 

metoden ska bidra med bl.a. tydliga mål, individuellt och övergripande för hela projektet samt 

effektivare och tätare möten. Önskemål om fler samordningsmöten som kommit både från 

konsulters och projektledares sida kan på så sätt införas. Detta är en metod som visat sig 

effektiv inom fordonsindustrin men även prövats på byggbranschen med positivt resultat. Då 

metoden tillämpas bör ytterligare efterforskningar utöver detta arbete genomföras. 

 

 

8.1.4 3D- Samordning 
 

I dagens projekt används 3D- program i stor utsträckning. 4D och 5D som diskuteras under 

litteraturstudien har dock inte fått samma genombrått. Projekt kan dra nytta av BIM- modeller 

på många sätt vilket bör göras i större utsträckning. Inom detta område har en rad olika 

artiklar och arbeten skrivits vilket ger möjlighet till ytterligare studier. Bengt Dahlgren ligger 

bra till vad gäller kunskap inom 3D- samordning. Detta kan utnyttjas genom att ta ett större 

ansvar för sammanställning och kontroller av filer som upprättas. 

 

 

8.2 Områden att undersöka ytterligare 
 

Konsulter och projektledare har under intervjuerna bidragit med en rad olika förslag på hur 

sammorningsmissar och omtag i projekteringen kan undvikas. Saker att fundera ytterligare 

över listas därför utifrån detta. Dessa frågor bör utvärderas efterhand som metoder prövas. 

 

 Undvik att hoppa över systemhandlingsskedet. Jämförelser av resultatet kan göras i 

projekt där systemhandlingsskedet utförts ”ordentligt” och projekt där 

systemhandlingarna skyndats på. 

 Hur kan projekteringsledningen effektiviseras ytterligare? 

 Att tidplaner låses i tid är viktigt för en effektiv projektering. Varför sker förseningar 

och hur kan de förhindras i större utsträckning? 

 Räcker den visuella planeringen för att utöka samarbetet? 

 I hur stor utsträckning är de korta projekteringstider vi jobbar med idag till fördel i 

slutet av projektet? Äts vinsten som görs på detta i slutändan upp av andra kostnader 

som uppkommer pga. förhastad projektering? 

 Hur kan brister i framtagning av tidplaner minimeras? 
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9. Rekommendationer 
 

Då detta arbete utöver sin huvudsakliga inriktning av installationssamordning även speglar ett 

bredare perspektiv av hur samordningen fungerar i dagens läge rekommenderas att fallstudier 

görs inom smalare områden. Detta kan genomföras i linje med något av förslagen till fortsatta 

studier som pressenteras nedan. I första hand bör då förbättringsförslagen utvecklas vidare för 

att sedan kunna prövas under ett noga utvalt pilotprojekt. Något som företaget kan diskutera 

redan nu är möjlighet till att effektivisera möten samtidigt som de 3D- filer som upprättas bör 

nå ut till entreprenören i större utsträckning. 

 

 

9.1 Förslag till fortsatta studier  
 

 Utveckla de olika förbättringsförslag som pressenteras under arbetets slutsatser i 

kapitel 8. Hur kan de utformas och tillämpas för att samordningen ska bli så bra som 

möjligt? Hur kan de införas för att fungera för alla inblandade parter? 

 

 Undersöka samordningens struktur i andra entreprenadformer, dessa skulle sedan 

kunna jämföras med varandra för att se likheter och skillnader. Detta kan leda till 

ytterligare information om vilka åtgärder som skulle vara aktuella att utnyttja i de 

olika entreprenadformerna. 

 

 Vilken/vilka typer av entreprenadformer och projekt kan de nya arbetsmetoderna som 

föreslås i kapitel 8 tillämpas på? Vilka skillnader/likheter skulle uppstå då de används 

under olika entreprenadformer? 

 

 Då detta arbete till största del inriktat sig på samordningen av installationer under 

projekterings- och produktionsfasen bör rutiner även ses över under fler av 

byggprocessens skeden med andra infallsvinklar för att hitta fler områden att förbättra. 

 

 Vad gäller konsulternas behov för att kunna utföra en så effektiv projektering som 

möjligt har dessa enbart undersökts ytligt. Här kan en mer grundlig studie göras för att 

få inblick i deras arbete. Fler konsulter från olika projekt och företag bör då 

involveras. Vilka verktyg/program används och hur väl utnyttjas deras kapacitet? Hur 

sker informationsflödet konsulter emellan? 

 

 Jämför samordningen i Sverige med andra länder. Vart kan vi dra lärdom? 
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Bilaga 1. Enkät 

Enkät – Installationssamordning 
 

Vart jobbar du? 

 

Kontor Bygge Varierar 
 

Hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 

 

Mindre är ett år 1-5 år 5-10 år Mer än 10 år 

 

Anser du att installationssamordningen blivit bättre eller sämre under den här tiden? 

 

Sämre Ingen skillnad Bättre Mycket bättre 

 

Upplever du att tillräckligt med information finns tillgänglig i tid genom ritningar och 

handlingar som du har tillgång till? 

 

Nej, aldrig Sällan Ja, oftast Ja, alltid 

 

Upplever du att handlingar/ritningar är korrekta och stämmer överens med varandra? 

 

Nej, aldrig Sällan Ja, oftast Ja, alltid 

 

Har du deltagit i 3D projekt någon gång? 

 

Nej Någon enstaka gång Ja Ja, många gånger 

 

Om ja, upplevde du färre problem av samordningen? 

 

Nej, fler Ingen skillnad Ja Ja, mycket färre 

 

Vad är din inställning till 3D projekt? 

 

Dåligt Ingen uppfattning Bra Jätte bra 

 

Övrigt:  
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Bilaga 2. Sammanställning av enkät 
 

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT ANGÅENDE INSTALLATIONSSAMORDNING 
 

Vart jobbar du? 

Kontor 

29 

 

Hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 

Mindre är ett år 
5 

1-5 år 
11 

5-10 år 
7 

Mer än 10 år 
6 

 

Anser du att installationssamordningen blivit bättre eller sämre under den här tiden? 

Sämre 
 

Ingen skillnad 
18 

Bättre 
10 

Mycket bättre 
1 

 

Upplever du att tillräckligt med information finns tillgänglig i tid genom ritningar och 

handlingar som du har tillgång till? 

Nej, aldrig 
1 

Sällan 
13 

Ja, oftast 
14 

Ja, alltid 
1 

 

Upplever du att handlingar/ritningar är korrekta och stämmer överens med varandra? 

Nej, aldrig Sällan 
11 

Ja, oftast 
18 

Ja, alltid 

 

Har du deltagit i 3D projekt någon gång? 

Nej 
8 

Någon enstaka gång 
7 

Ja 
11 

Ja, många gånger 
3 

 

Om ja, upplevde du färre problem av samordningen? 

Nej, fler 
2 

Ingen skillnad 
5 

Ja 
11 

Ja, mycket färre 
3 

 

Vad är din inställning till 3D projekt? 

Dåligt Ingen uppfattning 
3 

Bra 
15 

Jätte bra 
11 

 

Övrigt:  
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Vart jobbar du? 

Bygge 

51 

 

Hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 

Mindre är ett år 
3 

1-5 år 
11 

5-10 år 
14 

Mer än 10 år 
23 

 

Anser du att installationssamordningen blivit bättre eller sämre under den här tiden? 

Sämre 
21 

Ingen skillnad 
21 

Bättre 
7 

Mycket bättre 
2 

 

Upplever du att tillräckligt med information finns tillgänglig i tid genom ritningar och 

handlingar som du har tillgång till? 

Nej, aldrig 
2 

Sällan 
23 

Ja, oftast 
26 

Ja, alltid 

 

Upplever du att handlingar/ritningar är korrekta och stämmer överens med varandra? 

Nej, aldrig 
3 

Sällan 
19 

Ja, oftast 
29 

Ja, alltid 

 

Har du deltagit i 3D projekt någon gång? 

Nej 
36 

Någon enstaka gång 
7 

Ja 
8 

Ja, många gånger 

 

Om ja, upplevde du färre problem av samordningen? 

Nej, fler 
1 

Ingen skillnad 
9 

Ja 
5 

Ja, mycket färre 

 

Vad är din inställning till 3D projekt? 

Dåligt 
4 

Ingen uppfattning 
34 

Bra 
7 

Jätte bra 
6 

 

Övrigt:  
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Vart jobbar du? 

Varierar 

20 

 

Hur länge har du jobbat inom byggbranschen? 

Mindre är ett år 
1 

1-5 år 
2 

5-10 år 
5 

Mer än 10 år 
12 

 

Anser du att installationssamordningen blivit bättre eller sämre under den här tiden? 

Sämre 
7 

Ingen skillnad 
5 

Bättre 
6 

Mycket bättre 
2 

 

Upplever du att tillräckligt med information finns tillgänglig i tid genom ritningar och 

handlingar som du har tillgång till? 

Nej, aldrig Sällan 
8 

Ja, oftast 
12 

Ja, alltid 

 

Upplever du att handlingar/ritningar är korrekta och stämmer överens med varandra? 

Nej, aldrig Sällan 
5 

Ja, oftast 
15 

Ja, alltid 

 

Har du deltagit i 3D projekt någon gång? 

Nej 
9 

Någon enstaka gång 
7 

Ja 
2 

Ja, många gånger 
2 

 

Om ja, upplevde du färre problem av samordningen? 

Nej, fler Ingen skillnad 
5 

Ja 
6 

Ja, mycket färre 

 

Vad är din inställning till 3D projekt? 

Dåligt Ingen uppfattning 
10 

Bra 
8 

Jätte bra 
2 

 

Övrigt: 
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KOMMENTARER FRÅN INSAMLADE ENKÄTER 
 

Arbetsplats: Kontor 
 

Samordning under projektering skiljer sig från samordning på byggarbetsplatsen. Under 

projekteringen finns inte ”verkligheten” att titta på. På bygget finns hela tiden 

färdigprojekterade handlingar att jämföra med verkligheten (där byggtoleransen bl.a. ofta gör 

att den virtuella världen inte stämmer med det som byggs).  I de virtuella blir millimeter till 

centimeter i verkligheten (tom decimeter ibland). 

 

A ligger efter. 

 

3D-samordning är jätte bra, men entreprenörsidan ska också involveras och ha tillgång till 

redskapet på bygget. 

 

 

Arbetsplats: Bygge 
 

Samordningen varierar från bygge till bygge och beror mycket på individer som ingår i 

specifika projekt. 

 

 

Arbetsplats: Varierar 
 

Idag har vi mycket bättre möjligheter till bra samordning än för 5 år sedan, pga. Utvecklade 

CAD-program samt högre kapacitet i våra datorer. Det finns egentligen inget som hindrar en 

bra samordning förutom tidsaspekterna som våra beställare ger oss. 
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Bilaga 3. Intervjuformulär 1 
 

INTERVJUFORMULÄR UTFORMAT TILL PROJEKTLEDARE 
 

Intervju - Projektledare 

Datum:      Namn:  

Företag:     Yrkesroll:  

Tidplaner 
1. I vilka skeden och på vilken nivå anser du att man ska detaljplanera i 

produktionstidplanen? 

 

 
2. Vilka är de vanligaste anledningarna till att tidplaner brister? 

 

 
3. I vilken utsträckning är konsulterna medvetna om vad nästa person i ledet behöver för att 

gå vidare. Är det vanligt att ni som projektledare får förmedla uppgifter mellan de olika 
konsulterna? 

 

 
4. I hur stor utsträckning görs beskedstidplaner av de olika konsulterna som ni får ta del av? 

 

 
5. Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

 

 
6. Vilka besked är styrande för resp. konsults löpande arbete? Vilka granskningar görs idag? 

 

 

PM 
7. Hur behandlar ni information från PM ni tagit emot? 

 

 

8. Vilka får ta del av de PM som skickas ut? 

 

 
9. Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden då 

ändringar skickas ut? 
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Produktionen 
10. Vart uppstår de stora kostnaderna, hur kan de lokaliseras och elimineras bättre? 

Allmänt vid produktion av byggnader: 

 

 

Vid produktion av storkök: 

 

 

ÄTA 
11. Hur många procent av entreprenadkostnaden brukar vara ÄTA kostnad enligt din 

erfarenhet? 

 

 
12. Vad borde vara rimligt enligt din erfarenhet? 

 

 

13. Hur stor del av ÄTA beror på samordningsmissar enligt din erfarenhet? 

 

 

Övrigt 
14. Vad gör ni som projektledare för att bidra till installationssamordningen? 

 

 
15. Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 

projekteringen pga. sena ändringar? 

 

 
16. Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag för 

installation projekteringen? 

 

 
17. Vad tror du det beror på att byggbranschen fått ryktet om sig att de inte håller tiden eller 

att det ofta blir dyrare än vad man avtalat om? 

 Lyckokalkyler för att få uppdraget 

 Dåliga eller otillräckliga ritningar/beskrivningar 

 Annat:  

 

 
Övrigt: 
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Bilaga 4. Intervju: Fernando Öberg 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED PROJEKTLEDARE 
 

Datum: 2012-11-16    Namn: Fernando Öberg 

Företag: Bengt Dahlgren   Yrkesroll: Projektledare 

Tidplaner 
1. I vilka skeden och på vilken nivå anser du att man ska detaljplanera i tidplanen? 

 

Det ska vara olika detaljeringsgrader i olika skeden. I systemhandlingsskedet vid 

projekteringens start ska en översiktlig tidplan finnas. Innan produktionsstart ska dock en mer 

detaljerad tidplan ha upprättats. Det ska då finnas en översiktlig tidplan med ett mål där det 

sedan är möjligt att gå in på en mer detaljerad tidplan. 

 
2. Vilka är de vanligaste anledningarna till att tidplaner brister? 

 

Bristfälliga handlingar. Vid RoT- byggen är det överraskningar som är en stor bidragande 

faktor. Konsulterna har då inte full koll på huset. Vid ett nytt bygge finns alla mått från 

arkitekten. Dålig tidsplanering från entreprenören och dålig styrning kan även få tidplanen att 

brista. 

 
3. I vilken utsträckning är konsulterna medvetna om vad nästa person i ledet behöver för att 

gå vidare. Är det vanligt att ni som projektledare får förmedla uppgifter mellan de olika 
konsulterna? 

 

Ja, allt för vanligt. Meningen är att de ska kontakta varandra, men projektledarna får ofta jaga 

efter svar på frågor trots att det är konsulternas uppgift. 

 
4. I hur stor utsträckning görs beskedstidplaner av de olika konsulterna som ni får ta del av? 

 

Patric gör beskedstidplanen i detta projekt. Han kollar med konsulterna hur mycket tid de 

behöver och stämmer av. 

 
5. Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

 

Ja 

 
6. Vilka besked är styrande för resp. konsults löpande arbete? Vilka granskningar görs idag? 

 

A Rumsuppdelning, material val och kulör. 

Rör Vilka enheter som behöver vatten och avlopp samt önskat klimat. 

Vent. Klimat och personblastning. 

El Belastning som krävs vilket är beroende av verksamhet, och specifika behov. 

K Belastningar. 
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PM 
7. Hur behandlar ni information från PM ni tagit emot? 

 

De åker rakt in i pärmen. Vid behov granskas de av ansvarig person som berörs. Vanligtvis 

berörs inte vi projektledare, det är konsulternas ansvar. 

 

8. Vilka får ta del av de PM som skickas ut? 

 

Alla berörda parter, t.ex. el får inte ett arkitekt- PM. 

 
9. Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden då 

ändringar skickas ut? 

 

Det är konsulternas uppgift. 

Produktionen 
10.  Vart uppstår de stora kostnaderna, hur kan de lokaliseras och elimineras bättre? 

Allmänt vid produktion av byggnader: 

 

I detta projekt är smide och stomförstärkningar en stor kostnad. Och vid el- projektering är 

främst armaturer och kablage kostsamma. Vid nybygge tar Installationer en stor del av 

budgeten. 

 

Vid produktion av storkök: 

 

Installationer ligger i topp. Här kan vi jobba med materialval, men det gör inte att ÄTA 

kostnader förminskas utan bara att kostnad vinns någon annan stans. Upphandling av 

storköksfabrikat kan göra att det blir något billigare. 

ÄTA 
11. Hur många procent av entreprenadkostnaden brukar vara ÄTA kostnad enligt din 

erfarenhet? 

 

10-25 % 

 

12. Vad borde vara rimligt enligt din erfarenhet? 
 

10-25 % 

 

13. Hur stor del av ÄTA beror på samordningsmissar enligt din erfarenhet? 

 

70 %, ofta har det krockat eller så har de inte prata med varandra. Ibland glöms saker bort 

som sedan måste läggas till. 
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Övrigt 
14. Vad gör ni som projektledare för att bidra till installationssamordningen? 

 

Det beror på vilken projektledarroll vi har. Jag gör inte så mycket det är Patrics roll i detta 

projekt. 

 
15. Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 

projekteringen pga. sena ändringar? 

 

Ja, trots att det inte är vår uppgift. Vi får då vidarebefordra klagomålen till ansvarig konsult. 

Vår uppgift är att förmedla uppgifter inte granska. När det blir fel får vi ofta styra upp detta. 

 
16. Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 

projekteringen? 

 

Mer strukturerat i allmänhet. Mallar för hyresgästen borde finnas att fylla i. Bättre styrning på 

medverkande konsulter. Innan varje bygghandlingsutskick borde det finnas 2 möten där allt 

granskas gemensamt. Detta hinns tyvärr inte efter varje PM då det skulle dra ut på tiden för 

handlingarna. 

 
17. Vad tror du det beror på att byggbranschen fått ryktet om sig att de inte håller tiden eller 

att det ofta blir dyrare än vad man avtalat om? 

 Lyckokalkyler för att få uppdraget. 

 Dåliga eller otillräckliga ritningar/beskrivningar. 

 Annat:  

 

Blandning av lyckokalkyler och otillräckliga ritningar/beskrivningar. 

 
Övrigt: 
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Bilaga 5. Intervju: Patric Kindahl 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED PROJEKTLEDARE 
 

Datum: 2012-11-30    Namn: Patric Kindahl 

Företag: Bengt Dahlgren   Yrkesroll: Projektledare 

Tidplaner 
1. I vilka skeden och på vilken nivå anser du att man ska detaljplanera i 

produktionstidplanen? 

 

Detaljplanering av produktionsplanen sker först när en entreprenör har handlats upp. Hur 

detaljerad planeringen blir beror lite på hur långt projektet har kommit. 

 
2. Vilka är de vanligaste anledningarna till att tidplaner brister? 

 

Ändringar. 

 
3. I vilken utsträckning är konsulterna medvetna om vad nästa person i ledet behöver för att 

gå vidare. Är det vanligt att ni som projektledare får förmedla uppgifter mellan de olika 
konsulterna? 

 

Jätte vanligt. Alla yrkesgrupper jobbar idag parallellt för att korta de olika ledens tider i 

projektet. Ibland projekterar man samtidigt som man bygger. I de projekt som är 

färdigprojekterade blir frågorna mycket färre. 

 
4. I hur stor utsträckning görs beskedstidplaner av de olika konsulterna som ni får ta del av? 

 

Då jag är ansvarig för beskedstidplanen har jag en dialog med de olika konsulterna för att 

göra en rimlig plan. A måste vara klar först för att installatörerna i sin tur ska kunna starta en 

effektiv projektering. Installatörerna är även beroende av varandra. Denna process startar så 

fort vi får en hyresgäst. Konsulterna bör även göra en egen plan där de sätter sig ner och 

tänker igenom vad de behöver för detta jobb. Jag tycker inte att det skiljer sig så mycket 

mellan ett litet eller stort projekt. I detta projekt är det framförallt besked från hyresgäster, 

konsulter och tillgång till lokalen som är viktiga då beskedstidplanen tas fram. 

 
5. Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

 

Jätte viktigt, eftersom tid och ekonomi alltid är viktigt. 
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6. Vilka besked är styrande för resp. konsults löpande arbete? Vilka granskningar görs idag? 

 

Frågor som ställs är bl.a.: Vad ska vi göra? När ska det vara klart? Vad får det kosta? Vem ska 

utföra jobbet? Efterson svaren är olika för varje nytt projekt. 

 

A – Måste t.ex. veta hur teknikinstallationerna ska se ut och energibehov/åtgång för 

byggnaden. Bygglovsfrågor är alltid viktiga. Det finns massor bara för arkitekten att ta hänsyn 

till. 

PM 
7. Hur behandlar ni information från PM ni tagit emot? 

 

Vi ser till att de som ska ha PM:et får det. Pris tas in för PM-ändringar vilket kunden sedan får 

information om. 

 

8. Vilka får ta del av de PM som skickas ut? 

 

Alla inblandade måste få PM:et eftersom de berör så många. 

 
9. Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden då 

ändringar skickas ut? 

 

Då ett PM skickas ut förutsätts att respektive konsult har gjort en kvalitetskontroll. 

Kontrollerna görs det i sin tur stickprov på under projektets gång, för att vi ska veta att de 

genomförts på ett korrekt sätt. Det är sedan installationssamordnarens uppgift att se över 

konsekvenserna. Vi projektledare får listor som visar vilka checkpunkter de olika konsulterna 

gått igenom vilket följs upp av Maria. Kvalitetsansvarig som i detta projekt är Åke går 

igenom en del av egenkontrollerna för att se till att de gått rätt till. 

Produktionen  
10. Vart uppstår de stora kostnaderna, hur kan de lokaliseras och elimineras bättre? 

Allmänt vid produktion av byggnader: 

 

De stora kostnaderna uppkommer vid fel som kräver omprojektering som sätter stopp på 

bygget vilket orsakar förskjutna tidsplaner. Detta kan bero på slarvig projektering. Det lönar 

sig att projektera bra i början. Det blir oftast dyrare att ta kostnaden i ett senare 

produktionsskede än att ta de redan vid projekteringen av projektet. 

 

Vid produktion av storkök: 

 

Omtag, omprojektering och då något exempelvis måste bilas upp. Det är mycket som är 

platskrävande vid en storköksproduktion. Måttkedjor måste därför vara kontrollerade extra 

noggrant. Inmätningar är viktiga att de görs av nivåer, väggar och tak. 

 

I detta projekt har vi upptäckt att rörmokarna satt brunnarna för högt. De måste därför bilas 

upp och sänkas. Det har även vart svårt att få in brunnarna på rätt placering eftersom det är en 

gammal byggnad. 
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ÄTA 
11. Hur många procent av entreprenadkostnaden brukar vara ÄTA- kostnad enligt din 

erfarenhet? 

 

10 % 

 
12. Vad borde vara rimligt enligt din erfarenhet? 

 

5-10 % 

 

13. Hur stor del av ÄTA beror på samordningsmissar enligt din erfarenhet? 

 

Ca 50 %, men det kan skilja sig mycket mellan olika projekt. 

Övrigt 
14. Vad gör ni som projektledare för att bidra till installationssamordningen? 

 

Organiserar möten där alla ska träffas och samordna. 

 

FÖLJDFRÅGA: 
Många konsulter anger att de vill ha fler samordningsmöten. Finns plats för fler möten: 

 

Vi hade som krav i det här projektet att alla skulle vara här 3 dagar i veckan för att projektera 

gemensamt. Intresset för detta var mycket svalt och ingen kom. Konsulterna anser istället att 

de behöver mer tid att projektera själva och känner att de inte har tid att sitta och samordna.  

Detta leder i sin tur till att mer tid måste avsättas senare för att göra om vissa bitar då de olika 

installationerna inte stämmer överens med varandra. 

 
15. Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 

projekteringen pga. sena ändringar? 

 

Nej 

 
16. Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag för 

installation projekteringen? 

 

Arkitekt och konstruktörer bör få jobba klart sina handlingar så att det inte projekteras 

samtidigt. Alla discipliner kan inte vara färdiga samtidigt. 

Det kan innebära minst en månads förlängd projekteringstid, vilket inte alltid är acceptabelt 

kostnadsmässigt. 
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17. Vad tror du det beror på att byggbranschen fått ryktet om sig att de inte håller tiden eller 

att det ofta blir dyrare än vad man avtalat om? 

 Lyckokalkyler för att få uppdraget 

 Dåliga eller otillräckliga ritningar/beskrivningar 

 Annat:  

 

Otydliga beställningar. Glädjekalkyler. En första tidsuppskattningen som görs från konsultens 

sida för att täcka upp sin tid kan lätt bli förlängd så fort en ändring eller ett tillägg dyker upp i 

ett av projekten. Denna ändring orsakar mertid för konsulten som då kan få svårt att hinna 

med alla sina parallella projekt samtidigt vilket gör att något av dessa blir lidande i slutändan. 

 
Övrigt: 

 

Installationssamordning är jätte kul och samtidigt komplext. Det finns hur mycket som helst 

att göra. Bra planering spar enorm tid och kostnad för ett projekt. Att göra rätt saker i rätt tid 

är viktigt. Samtidigt måste man vara flexibel och kunna stuva om då t.ex. leveranstider felar 

måste man in och bygga på ett annat ställe så att det aldrig står still. Ändringar finns alltid 

pga. störningar. Hårt arbete är underskattat. 
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Bilaga 6. Intervju: Maria Jansson 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED PROJEKTLEDARE 
 

Datum: 2012-11-16    Namn: Maria Jansson 

Företag: Tjuren Projektpartner  Yrkesroll: Projektledare 

Tidplaner 
1. I vilka skeden och på vilken nivå anser du att man ska detaljplanera i 

produktionstidplanen? 

 

Då avtal skrivs är det baserat på en huvudtidplan som är översiktlig. Veckoplaner som sedan 

upprättas brukar sträcka sig 2-4 veckor framåt och rutinen ska rulla igång så fort produktionen 

startas. I verkligheten glöms denna tidplan ofta bort eller kommer för sent. Dessa 2 ska sedan 

stämmas av med varandra för att få en uppfattning av hur bygget ligger till. Ofta vill inte 

entreprenören släppa dessa tidplaner vilket kan gör det svårt. 

 
2. Vilka är de vanligaste anledningarna till att tidplaner brister? 

 

Bristande planering och brist i kommunikationen. Bristande planering kan bero på att 

entreprenören har dålig framförhållning. Vilket innebär att de blir överraskade av saker som 

borde ha kunnat förutses. Brist i kommunikation kan bero på att det är många inblandade som 

träffas i olika forum som t.ex. styrelsegruppsmöten, byggmöten och annat. Det tar sedan tid 

för informationen att nå alla, samtidigt som personer uppfattar informationen olika. Ändringar 

och beställningar som kommer sent behöver även pareras på ett bra sätt för att inte dra ut på 

tidplanen. 

 
3. I vilken utsträckning är konsulterna medvetna om vad nästa person i ledet behöver för att 

gå vidare. Är det vanligt att ni som projektledare får förmedla uppgifter mellan de olika 
konsulterna? 

 

Allt ska ske i turordning, t.ex. A låser schaktlägen i ritningarna för att nästa konsult i ledet ska 

kunna genomföra en korrekt projektering. Detta är olika för olika projekt. Ibland träffas 

konsulter och projekterar själva, medans i andra projekt är de mer passiva. Då det är mycket 

att göra kan det kännas som om de skyller på att de inte fått uppgifter, medan vid normal 

belastning finns tid att söka information själv. Ibland kan kommunikationsvägar vara lite 

röriga vilket skapar ett trögt informationsflöde eller missförstånd över vem som är ansvarig. 

 
4. I hur stor utsträckning görs beskedstidplaner av de olika konsulterna som ni får ta del av? 

Beskedstidplanen görs av ansvarig projektledare. Detta förmedlas sen ut till konsulterna. 

 
5. Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

 

Ja 
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6. Vilka besked är styrande för resp. konsults löpande arbete? Vilka granskningar görs idag? 

 

Planlösningen måste låsas för att alla ska veta vad som gäller. T.ex. visar denna att här ska det 

vara schakt, ytterdörrar, stråk osv. Persondimensioner för byggnaden är även viktiga att låsa 

för att kunna genomföra en korrekt projektering. Vissa systemval är viktiga att de är angivna 

och låsta i projekteringen med. 

PM 
7. Hur behandlar ni information från PM ni tagit emot? 

 

Jag läser senaste PM- bladet i ritningarna. Läser dock ej det som inte berör mej som t.ex. 

installationer. Detta ger en uppfattning om relevanta fakturor då jag har ett övergripande 

ekonomiskt ansvar. Det är viktigt att det sorteras så att det senaste PM:et finns tillgängligt till 

gällande handlingar. I detta projekt tittar vi också på de som berör våra tilldelade hyresgäster. 

 

8. Vilka får ta del av de PM som skickas ut? 

 

Entreprenören, UE, besiktningsorganisationen, de som berörs av olika PM och 

projektledningen. 

 
9. Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden då 

ändringar skickas ut? 

 

Kontroller ska göras innan de går ut eftersom PM blir som en bygghandling för vad som 

gäller just nu. 

Produktionen 
10. Vart uppstår de stora kostnaderna, hur kan de lokaliseras och elimineras bättre? 

Allmänt vid produktion av byggnader: 

 

Stommen är en stor kostnad generellt, i detta projekt beror det på att huset behölls. 

Mark, grundläggning, pålning och oförutsedda kostnader kan även dra iväg. Vid mycket snö 

och kyla kan det hända att det inte går att arbeta. Ställningskostnader kan vara svåra att 

kalkylera ibland måste ställningar bytas ut för att andra ska komma fram el kranar tas in 

istället. Uppvärmningskostnader under vintern. Eliminering av de stora kostnaderna skiljer 

mycket från projekt till projekt. 

 

Vid produktion av storkök: 

 

Installationer och instalatörer är generellt en stor kostnad vi storkök. Vi kan då välja att 

handla upp instalatöreran själva för att kunna ha kontroll och styra priset bättre. Det går då att 

även handla upp instalatörer tidigare så att tid vinns planeringsmässigt sett. När vi sköter 

upphandlingen själva har vi fler att prata med och hålla reda på istället. 
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ÄTA 
11. Hur många procent av entreprenadkostnaden brukar vara ÄTA- kostnad enligt din 

erfarenhet? 

 

20 % 

 
12. Vad borde vara rimligt enligt din erfarenhet? 

 

10-15 % brukar det vara budgeterat för. 

 

13. Hur stor del av ÄTA beror på samordningsmissar enligt din erfarenhet? 

 

Svårt att uppskatta. 

 

Övrigt 
14. Vad gör ni som projektledare för att bidra till installationssamordningen? 

 

Det ska ansvarig person för installationssamordningen sköta. Vi håller oss informerade, t.ex. 

genom att ta del av de olika mötesprotokollen. Där kan vi se om alla installatörer kommer. 

Sköter de inte sina åtaganden kan vi reklamera deras faktura för att få ett engagemang. 

 
15. Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 

projekteringen pga. sena ändringar? 

 

Det kan man alltid få. Samarbete är viktigt. Hyresgästen vet ofta inte vilka konsulterna är, 

vilket göra att de då går till projektledaren med frågor och klagomål. 

 
16. Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 

projekteringen? 

 

De flesta projekteringar i byggbranschen idag går till på samma sätt. Tanken i detta projekt 

vara att installationsprojektörerna skulle vara med mer för att kunna undvika fel. Detta har 

med samverkan att göra, men det har inte fungerat riktigt i det här projektet. 

I slutändan blir det en tids och ekonomifråga. 

 
17. Vad tror du det beror på att byggbranschen fått ryktet om sig att de inte håller tiden eller 

att det ofta blir dyrare än vad man avtalat om? 

 Lyckokalkyler för att få uppdraget  

 Dåliga eller otillräckliga ritningar/beskrivningar 

 Annat:  

 

Kombination, det kan inte läggas ner för mycket tid och pengar på utredningar innan 

byggstart. Detta blir istället en kostnad i ett senare skede då problem upptäcks. 

 
Övrigt: 

 

Det kan vara svårt att få in nya produkter, och rullians på tillvaron. Bygg är en tidskrävande 

och traditionell bransch. 
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Bilaga 7. Intervju: Mikael Eklander 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED PROJEKTLEDARE 
 

Datum:  2012-11-28    Namn: Mikael Eklander 

Företag: Tjuren Projektpartner  Yrkesroll: Projektledare 

Tidplaner 
1. I vilka skeden och på vilken nivå anser du att man ska detaljplanera i 

produktionstidplanen? 

 

Innan upphandlingen sker finns en övergripande tidplan. Produktionstidplanen ska upprättas i 

ett tidigt skede strax efter att upphandlingen av entreprenören genomförts. Huvudtidplanen 

upprättas på beställarens sida medan den mer detaljerade veckotidplanen upprättas av 

entreprenören. Enligt avtal som skrivs regleras skyldighet att lämna ut denna. 

 
2. Vilka är de vanligaste anledningarna till att tidplaner brister? 

 

Ändrade projekteringsförutsättningar så som omfattning av projektet och överraskningar. 

Sena ändringar kan alltid få tidplanen att brista. Oftast sådana ändringar som gör att projektets 

volym ändras på något sätt. 

 
3. I vilken utsträckning är konsulterna medvetna om vad nästa person i ledet behöver för att 

gå vidare. Är det vanligt att ni som projektledare får förmedla uppgifter mellan de olika 
konsulterna? 

 

Oftast går det att lösa internt. Enda gången de går till oss projektledare är vid större 

förändringar som är mer kostnads- och tidsomfattande. 

 
4. I hur stor utsträckning görs beskedstidplaner av de olika konsulterna som ni får ta del av? 

 

En beskedstidplan finns i hyresavtalet som kommer till oss projektledare. Denna 

vidarebefordras sedan till projekteringsledaren (i detta fall Patric) som gör en mer detaljerad 

plan inom konsultgruppen. 

 
5. Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

 

Ja 

 
6. Vilka besked är styrande för resp. konsults löpande arbete? Vilka granskningar görs idag? 

 

A – upprättar den så kallade 0-handling, denna omfattar planlösning som ligger till grund för 

de andras projektering. Lägen och höjder kan avläsas här men varje granskning är unik och 

det går därför inte att utse specifika besked som styr.  

Detta styrs med hjälp av samgranskningsmöten. När projekteringen sedan är klar upprättas en 

granskningshandling som sedan skickas till beställare, projektledning, konsulter osv. 

Granskning sker vanligtvis under 2-3 veckor. Ofta genomförs även en krockkontroll i Navis. 
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PM 
7. Hur behandlar ni information från PM ni tagit emot? 

 

För projekteringsledningen fungerar PM som ett verktyg där vi kan se tid- och 

kostnadskonsekvens för PM:et som kommer ut. 

 

8. Vilka får ta del av de PM som skickas ut? 

 

Alla som är anslutna inom projektets sida som beställare, entreprenör, projektgrupp, 

besiktningsgrupp osv. Ej UE då entreprenören ska se till att UE har de senaste ändringarna. 

 
9. Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden då 

ändringar skickas ut? 

 

Kontrollerna ska vara utförda innan de skickas ut, ingen efterkontroll sker. 

Produktionen 
10. Vart uppstår de stora kostnaderna, hur kan de lokaliseras och elimineras bättre? 

Allmänt vid produktion av byggnader: 

 

Förändringar som är av större omfattning inkl. sena förändringar kan orsaka en hel del 

kostnader. Enda sättet är att inte förändra. Förändringar kan bero på bristande granskning, 

eller beställare som ändrar sig. 

 

Vid produktion av storkök: 

 

Där det uppstår kostnader som inte förutsätts tidigare är det oftast samordning mellan 

byggentreprenören och storköksentreprenören som brister. Exempelvis om byggentreprenören 

står för golvbrunnar som ritats in på ett sätt, dessa byggs efter ritning. Sedan kommer 

storköksentreprenören med kokplattor som inte passar dessa i placering. Detta gör att 

golvbrunnarna måste brytas upp och omplaceras vilket blir en stor kostnad. Ansvarig 

projektledare för installationer ska hjälpa till att samordna här. 

ÄTA 
11. Hur många procent av entreprenadkostnaden brukar vara ÄTA kostnad enligt din 

erfarenhet? 

 

Vid nybyggnad 5-10 % 

Vid ombyggnad 10-20 % 

 
12. Vad borde vara rimligt enligt din erfarenhet? 

 

Det är rimligt att ÄTA- kostnaderna blir något högt vid ombyggnad. 

Då ÄTA- kostnaderna är lägre beror det oftast på att mer pengar lagts på projekteringen 

istället. 
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13. Hur stor del av ÄTA beror på samordningsmissar enligt din erfarenhet? 

 

25 % 

Övrigt 
14. Vad gör ni som projektledare för att bidra till installationssamordningen? 

 

Tillsätter bra resurser. Vi lägger oss inte i själva arbetet så mycket. 

 
15. Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 

projekteringen pga. sena ändringar? 

 

Ja, då vi sitter högt upp i organisationen kommer allt som är fel till oss till slut. Vi skickar det 

ofta vidare till ansvarig person. 

 
16. Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag för 

installationsprojekteringen? 

 

Nej. Det finns nya verktyg inom 3D och CAD som är bra men oftast är det mänskliga faktorn 

som brister till 99 %. 

 
17. Vad tror du det beror på att byggbranschen fått ryktet om sig att de inte håller tiden eller 

att det ofta blir dyrare än vad man avtalat om? 

 Lyckokalkyler för att få uppdraget 

 Dåliga eller otillräckliga ritningar/beskrivningar 

 Annat:  

 

Ändrade förutsättningar, ändrad omfattning, otydliga beställare, dåliga entreprenörer. 

 
Övrigt: 

 

Viktigast under ett stort projekt är att ha rätt person på rätt plats. Det är viktigare än priset då 

det lätt kan skena iväg när samarbetet brister. 
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Bilaga 8. Intervjuformulär 2 
 
INTERVJUFORMULÄR UTFORMAT TILL KONSULTER 
 

Intervju - Konsulter 

Datum:      Namn:  

Företag:     Yrkesroll:  

 

Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

 

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 

 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 

 

 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 

 

 
Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

 

 
Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

     

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

 

 
Övrigt: 
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Bilaga 9. Konsultintervju: Arkitekt 
 
INTERVJU GENOMFÖRD MED KONSULT 
 

Datum:2012-11-22    Namn: Mathias Jonsson 

Företag: White arkitekter   Yrkesroll: Handläggande arkitekt,  

       hyresgästanpassning 

 
Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

AutoCAD, Revit, Rhinoceros, Photoshop, illustrator, Indesign, Sketchup 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

A ligger oftast först i kedjan och om man är med på tidiga möten med hyresgästen så brukar 

det gå bra att komma igång. 

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 

I olika fall då HG har egna inredare så krävs en bra projektledningsplan för att få fram besked 

i god tid. 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 

Nej 

 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 
Längre projekteringstid med tydlig tidsplan, INTE hoppa över systemhandlingsskedet 

 
Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

Vi har regelbundna samordningsmöten med A, V, E, Sp där vi går igenom alla modeller i 3D 

(Navis) innan utskick av bygghandlingarna. 

 
Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

  X   

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

Absolut 

 
Övrigt: 
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Bilaga 10. Konsultintervju: Inredningsarkitekt 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED KONSULT 
 

Datum: 2012-11-15    Namn: Johan Björkholm 

Företag: White arkitekter   Yrkesroll: Inredningsarkitekt 

 

Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

AutoCAD, Revit, CS-paket 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

Nej, vi är ofta sena in i projektet. 

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 

 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 
Ja det brukar absolut hända. Men inte alltid som jag upplever det. 

 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 

Mer samordningsmöten. 

 
Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

Inte vanligtvis. 

 
Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

   X  

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett projekt? 

Absolut, annars fungerar inte projekteringen. 

 
Övrigt: 
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Bilaga 11. Konsultintervju: Konstruktör 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED KONSULT 
 

Datum: 2012-11-15    Namn: Ann Sofie Atteskog 

Företag: Tyrêns    Yrkesroll: Konstruktion, Bygg 

 

Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

AutoCAD, Revit, Tekle div beräkningsprogram. 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

Ja 

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 

Håltagningar som påverkar stommen. 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 
Ofta 

 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 

3D-samordnign, effektiv projekteringsledning, tydliga beslutsvägar, beskedstidplan som 

stäms av! 

 
Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

Ja 

 
Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

 X    

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

Ja, mycket och att den stäms av. 

 
Övrigt: 

Viktigt med en projektering och projektledning som kan engagera hela projekteringsgruppen 

så alla jobbar åt samma håll och känner engagemang! Ledarskap!! Det ska vara roligt att 

jobba. 

  



XXV 
 

 

Bilaga 12. Konsultintervju: Ventilation & rör 
 

INTERVJU GENOMGÖRD MED KONSULT 
 

Datum: 2012-11-28    Namn: Jonas Olsson 

Företag: Bengt Dahlgren AB   Yrkesroll: Konstruktör/Handläggare  

 

Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

Navisworks, AutoCAD, Revit, MagiCAD. 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

I början av projekteringen är det inte på detaljnivå utan en mer övergripande nivå och allt 

eftersom projekteringen fortgår så upptäcks saker som kan vara svåra att se innan alla 

discipliner har detaljprojekterat, oftast blir projekteringen som effektivast mot slutet när de 

flesta detaljer är låsta och lösta.  

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 

Upplever att det kan vara rätt olika beroende på om det är nybyggnad, ombyggnad eller 

tillbyggnad. Så tyvärr kommer jag inte på något besked som ofta återkommer. 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 

Om det förorsakas av oss så är möjligheten större att det kan bli så men om beställaren ändrar 

förutsättningarna så upplever jag inte det. Mer av att inflyttningstider inte ändras så att 

arbetsbelastningen ökar. 

 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 

- Att ändringar/tillägg kommuniceras ut så fort som möjligt för att undvika merjobb. 

- Att planer spikas efter ett visst datum och om det blir ändringar så skall det avsättas tid 

för att hantera ändringarna vid senare tillfälle för att utreda konsekvenser och 

ekonomi. 

- Att respektive disciplin tittar igenom samordningen och återkopplar snarast om det är 

några bekymmer med krockar för att hantera det innan det byggs eller upptäcks på 

plats då kostnaden ökar. 

 

Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

Absolut, samordnar mot övriga discipliners bef installationer och kommunicerar om ändringar 

är nödvändiga.  
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Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

 X    

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

Skulle säga att det beror på storleken på projektet och om det är flera konstruktörer 

involverade, för att få ett effektivt flöde på besked ut till de som är beroende av beskeden så 

att jobbet inte stannar upp pga. av sena/uteblivna besked. 

 

Övrigt: 
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Bilaga 13. Konsultintervju: El- konsult 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED KONSULT 
 

Datum:2012-11-23    Namn: Olle Andersson 

Företag: ECO konsult   Yrkesroll: El konsult 

 

Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

AutoCAD, MagiCAD, Electrical 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

Ofta senare besked eller ändringar som beror på ”tillsvidare” beslut, svårt att låsa underlag. 

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 

Hyresgästens önskemål och behov är sällan helt kartlagda. Det är oftast VVS eller arkitekten 

som har HG- kontakt och El behov utreds därför för ytligt. 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 
Beroende på entreprenadform. Oftast får vi skulden när det inte stämmer även om vi inte getts 

förutsättningar att lösa problemen. 

 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 

Täta möten, projektering måste få ta sin tid. El bör vara representerad i 

projekteringsledningen. 

 
Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

Samordning i 2D och 3D för fysiska krockar. 

 
Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

  X   

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

En beskedstidplan fyller ingen funktion om man inte låser underlagen vid den tidpunkt som är 

angiven. Oftast får HG ändra sig in i det sista. 

 
Övrigt: 
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Bilaga 14. Konsultintervju: El- konstruktör 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED KONSULT 
 

Datum: 2012-11-26    Namn: Mikael Andersson 

Företag: ECO konsult   Yrkesroll: Konstruktör 

 

Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

CAD 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

Ja, det inträffar ibland. 

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 

Höjder, placering på maskiner, Effektuppgifter. 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 
Nej 

 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 

Det är bra med ett flertal avstämnings möten. 

 
Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

Ja 

 
Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

  x   

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

Det är beroende av storlek på uppdrag. 

 
Övrigt: 
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Bilaga 15. Konsultintervju: Sprinkler 
 

INTERVJU GENOMFÖRD MED KONSULT 
 

Datum: 2012-11-15    Namn: Johan Karlsson 

Företag: Mälasprinkler   Yrkesroll: Projekterare sprinkler 

 
Vilka verktyg/program arbetar ert företag med? (ex; BIM, CAD, Navis) 

AutoCAD, magiCAD, HydroCalc 

 
Upplever ni ofta att det inte går att starta en effektiv projektering pga. avsaknad av information 
från medkonsulter eller beställaren? 

 

 
Vilka besked brukar vara svåra att få i rätt tid för ert arbete?(ex; specifika mått el placeringar som 
ska anges av övriga medkonsulter) 
VVS planering samt elkanaler. 

 
Upplever ni ofta att ni får skulden eller får ökade kostnader för samordning eller omtag i 
projekteringen pga. sena ändringar? 

Ja 
 
Har ni något förslag på hur ni skulle kunna undvika samordningsmissar eller omtag i 
projekteringen? 

Bättre svar och gruppuppdelningar 

 
Gör ni några kontroller av hur ändringar påverkar övriga installationer i byggnaden? 

Krockar, Ja 

 
Hur ofta gör ni en egen beskedstidplan för att få fram den information ni behöver i resp. 

projekteringsuppdrag? 

Aldrig Sällan Ibland Oftast Alltid 

   X  

 

Är det viktigt att ta fram en beskedstidplan för de besked ni måste ha för att projektera ett 

projekt? 

Ja 

 
Övrigt: 
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Bilaga 16. Beskedstidplan 
 

BESKEDSTIDPLAN FÖR RESTAURANGEN SABIS 
 

 

Uarda 1 – Sabis, Beskedstidplan. 

 

  Klart vid 
tidpunkt 

Beslut 
av HG 

Beslut 
av HV 

 
Klart 

1 Hyresgästavtal 2012-09-01 X X  

2 Storkökshandling – låst  2012-09-01 X X  

3 Planlösning, byggnation och installation – låst 
(framgår typ av ytskikt, golvbeläggningar, 
köksutrustning, våtutrymmen, väggtyper såsom fasta 
väggar, systemväggar och glaspartier.) 

2012-09-07 X X  

4 Bygghandling HV – del 1, golvuppbyggnad, håltagning, 
fasta väggar, huvudstråk från schakt. 

2012-09-21  X  

5 Systemhandling HG – specifika behov 
(prickad handritad ritning som underlag till HV:s 
projektörer t.ex. teknisk specifikation inkl. 
kanalisationsbehov, AV teknik, effekter, utförande 
data, säkerhets-, passagekontrollsystem, fast 
inredning.) 

2012-09-21 X X  

6 Material ytskikt specifika kulörer och material (i fösta 
hand besked om vart avvikelser skall vara.) 

2012-09-21 X   

7 Bygghandling HG – Specifika behov 
(Genomgång av projekteringen efter pkt 5 med HG 
inför hyresvärdens bygghandlings utskick. 

2012-11-08 X X  

8 Bygghandling HV – del 2, installationer allmänt, 
byggdelar, beskrivningar, kanalisation AV teknik, 
kompletterande uppgifter till BH del 1. 

2012-11-15  X  

9 Besked om tillträde 2012-11-01  X  

10 Bygghandling HG – egna arbeten (t.ex. data, 
säkerhets-, passagekontrollsystem.) 

2012-12-01 X   

11 HG start egna arbeten såsom data, svagström, larm 
och lås i lokalgräns exkl. lös inredning. 

2013-01-01 X X  

12 Tillträde till lokalen för egen inredning och egna 
arbeten i övrigt. 

2013-02-01  X  

13 Öppning av restaurangen 2013-03-01  X  
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Bilaga 17. Tidplan för installationer. 
 

UTVALDA DELAR AV TIDPLAN FÖR SABIS 
Hyresgästanpassningar pågår hela tiden löpande och är en genomgående del för hela bygget. 

Köksinredning är beställd och kommer under vecka 50. 

 

Sabis restaurang Vinterv/Lokalv:  2012/2013    Ny sluttid 
EL     8 november – 1 februari   

 - Rör i väggar    8 november – 21 november   

- Kanalisation/stegar   3 december – 14 december   

- Kablage och installation  2 januari – 23 januari   25 januari 

- Kompletteringar och avstämningar 21 januari – 1 februari    

- Armaturer    14 januari – 31 januari 

 

VS     8 november – 16 januari  18 januari 

- Brunnar    8 november – 16 januari   

- Rörstråk    3 december – 7 december   

- Slangar i väggar   8 november – 21 november   

- Komplettering och avstämning 2 januari – 16 januari   18 januari 

- Konvektor    12 november – 16 november   

 

VENT     19 november – 18 januari   

- Svartplåt lev och start  19 november – 30 november  7 december 

- Rektangulära kanaler lev och start 26 november – 14 november  14 december 

- Montage matsal   2 januari – 8 januari   7 januari 

- Kåpor    2 januari – 8 januari   11 januari 

- Komplettering och avstämning 2 januari – 15 januari   18 januari 

- Styr     14 januari – 18 januari   

 

 

Café under tornet: 
EL     22 november – 21 januari  18 februari 

- Rör i väggar    22 november – 30 november  21 december 

- Kanalisation/stegar   26 november – 30 november  21 december 

- Kablage och installation  3 december – 14 december  18 januari 

- Kompletteringar och avstämningar 10 januari – 21 januari  18 februari 

- Armaturer    7 januari – 16 januari   13 februari 

 

VS     8 november – 15 januari  18 januari 

- Brunnar    8 november – 13 november  21 december 

- Rörstråk    26 november – 7 december  21 december 

- Slangar i väggar   29 november – 5 december   

- Komplettering och avstämning 2 januari – 15 januari   18 januari 

 

VENT     3 december – 14 december  1 februari 

- Rektangulära kanaler lev och start 3 december – 14 december  18 januari 

- Komplettering och avstämning 3 december – 14 december  1 februari 
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Skybar plan 10 i tornet: 
EL     8 november – 16 januari  18 januari 

- Rör i väggar    8 november – 12 november   

- Kanalisation/stegar   3 december – 7 december   

- Kablage och installation  2 januari – 8 januari   21 december 

- Kompletteringar och avstämningar 2 januari – 16 januari   14 januari 

- Armaturer    2 januari – 15 januari   18 januari 

 

VS     5 november – 8 januari  7 januari 

- Brunnar    5 november – 12 november   

- Slangar i väggar   8 november – 12 november   

- Komplettering och avstämning 2 januari – 8 januari   7 januari 

- Konvektorer    19 november – 23 november   

 

VENT     26 november – 14 december  17 december 

- Rektangulära kanaler lev och start 26 november – 4 december   

- Komplettering och avstämning 10 december – 14 december  17 december 

  



XXXIII 
 

 

Bilaga 18. Ritning 
 
RITNING ÖVER SABIS 

 
  



XXXIV 
 

 

Bilaga 19. Foton av referensprojekt A 
 

 
 

Bild 1. Utsidan av byggnaden mot huvudingången 

 

 
Bild 2. Insidan av byggnaden mot ljusgården och tornet 


