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Sammanfattning 

Detta	  examensarbete,	  Tidplanering	  av	  ett	  stort	  byggprojekt	  är	  en	  fördjupning	  inom	  byggstyrning	  med	  
fokus	  på	  hur	  planeringsarbetet	  kan	  förbättras.	  Rapporten	  baseras	  på	  Skanskas	  planeringsarbete	  av	  
Nya	  Karolinska	  Solna.	  Fördjupningen	  bygger	  på	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  personal	  ur	  utvalda	  
projektfaser	  och	  erforderliga	  dokument,	  som	  ger	  en	  närmare	  inblick	  i	  hur	  arbetet	  med	  tidplanering	  
utförs	  och	  kommuniceras.	  

Arbetet	  resulterade	  i	  slutsatsen	  att	  ledningsverktyget	  Last	  planner	  får	  samtliga	  befattningar	  på	  
byggarbetsplatsen	  att	  kommunicera	  bättre	  med	  varandra	  och	  uppmärksammar	  eventuella	  problem	  i	  
god	  tid.	  Skanska	  rekommenderas	  därför	  att	  implementera	  Last	  planner	  i	  framtida	  projekt.	  

Skanska	  bör	  avsätta	  mer	  tid	  för	  projektering	  innan	  produktionen	  påbörjar.	  Detta	  gör	  att	  de	  minskar	  
risken	  för	  förseningar	  i	  sina	  projekt.	  	  

Tillämpning	  av	  4D-‐modeller	  förenklar	  förståelsen	  för	  hur	  projektet	  utvecklas	  under	  arbetets	  gång	  i	  
jämförelse	  med	  det	  planerade	  arbetet.	  Därför	  kan	  Skanska	  med	  fördel	  använda	  sig	  utav	  4D-‐
modellering	  inom	  framtida	  projekt.	  	  

Skanska	  rekommenderas	  att	  ta	  fram	  arbetsmallar	  för	  4D-‐modelleringen	  och	  till	  stöd	  för	  
framställandet	  av	  3-‐veckorstidplaner,	  där	  det	  framgår	  hur	  de	  använder	  vissa	  funktioner	  i	  
planeringsprogrammen	  samt	  riktlinjer	  för	  hur	  tidplaner	  ska	  utformas.	  

Vi	  rekommenderar	  att	  planerare	  ges	  möjligheten	  att	  hålla	  återkommande	  möten	  för	  
erfarenhetsutbyte.	  Även	  om	  faserna	  skiljer	  sig	  åt,	  kan	  planerare	  använda	  sig	  av	  varandras	  
erfarenheter	  i	  framtida	  projekt	  och	  det	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  bibehålla	  kunskapen	  inom	  Skanska.	  	  
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Abstract 
This	  thesis	  is	  an	  in-‐depth	  study	  of	  building	  management	  focusing	  solely	  on	  time	  planning	  of	  a	  large-‐
scale	  building	  project.	  The	  report	  is	  based	  on	  planning	  within	  New	  Karolinska	  Solna,	  a	  project	  by	  
Skanska.	  The	  study	  was	  conducted	  through	  qualitative	  interviews	  on	  site	  as	  well	  as	  acquiring	  
necessary	  documents	  in	  relation	  to	  the	  thesis	  subject.	  	  

The	  material	  that	  was	  gathered	  gave	  insight	  into	  how	  the	  time	  plans	  are	  produced	  and	  
communicated.	  This	  brought	  about	  the	  conclusion	  that	  Last	  planner,	  a	  communications	  method,	  
should	  be	  implemented	  in	  future	  Skanska	  projects	  as	  it	  is	  a	  holistic	  approach	  to	  communicating	  time	  
plans	  by	  involving	  all	  involved	  in	  the	  project.	  

The	  design	  team	  should	  be	  given	  more	  time	  to	  finish	  all	  necessary	  drawings	  before	  construction	  work	  
begins.	  This	  will	  result	  in	  a	  decrease	  of	  delays	  caused	  by	  lack	  of	  drawings.	  

Applying	  the	  use	  of	  4D-‐models	  clarifies,	  in	  a	  generally	  understandable	  way,	  the	  development	  of	  the	  
construction	  work	  in	  comparison	  to	  what	  was	  initially	  planned.	  Therefor,	  the	  usage	  of	  such	  models	  is	  
an	  advantage	  for	  use	  in	  future	  projects.	  	  

Develop	  working	  templates	  for	  4D-‐models,	  and	  as	  support	  for	  producing	  3-‐week	  look-‐ahead	  time	  
plans,	  with	  clear	  guidelines	  for	  the	  layout	  of	  time	  plans	  as	  well	  as	  how	  certain	  functions	  are	  used	  
within	  planning	  programs.	  

We	  recommend	  that	  the	  planners	  be	  given	  the	  opportunity	  to	  hold	  regular	  meetings	  to	  exchange	  
ideas	  and	  individual	  experience,	  even	  though	  phases	  may	  differ	  from	  each	  other.	  This	  would	  be	  a	  
positive	  step	  in	  maintaining	  knowledge	  within	  Skanska.	  	  
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Förord 
	  

Denna	  rapport	  är	  resultatet	  av	  vårt	  examensarbete	  och	  är	  det	  sista	  momentet	  av	  
högskoleingenjörsprogrammet	  Byggteknik	  och	  Design	  vid	  Kungliga	  Tekniska	  Högskola	  i	  Stockholm.	  
Rapporten	  är	  en	  fördjupning	  inom	  kursen	  HS1015	  Byggstyrning	  och	  handlar	  om	  tidplanering	  av	  stora	  
byggprojekt.	  Faktainsamlingen	  är	  till	  stor	  del	  baserad	  på	  intervjuer	  och	  dokument	  hämtade	  från	  
Skanskas	  projekt,	  Nya	  Karolinska	  Solna	  (NKS)	  samt	  från	  kurslitteratur.	  Examensarbetet	  omfattar	  15	  
högskolepoäng	  och	  utfördes	  under	  en	  tioveckorsperiod	  från	  mars	  till	  maj	  år	  2013.	  	  

Ett	  stort	  tack	  till	  vår	  handledare	  på	  NKS,	  Patrik	  Törnevik	  för	  vägledning	  och	  inspirerande	  synpunkter.	  
Vi	  vill	  gärna	  tacka	  planerare	  för	  fas	  1	  och	  2	  Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  som	  lyfte	  fram	  ämnet	  och	  
uppmuntrade	  oss	  med	  undersökningen.	  Tack	  till	  planeringschefen,	  Nick	  Harrison	  som	  alltid	  var	  redo	  
att	  hjälpa	  oss.	  

Tack	  till	  samtliga	  planerare	  från	  fas	  4,	  5	  och	  6,	  Tusca	  Sepp	  Norda,	  Steve	  Kirk	  och	  Babak	  Baykzadeh	  för	  
att	  de	  delade	  med	  sig	  av	  sina	  värdefulla	  erfarenheter.	  Tack	  även	  till	  Fredrik	  Olofsson,	  projektingenjör	  
för	  installationer	  i	  fas	  1	  och	  2	  för	  hjälp	  och	  stöd.	  

Till	  slut	  vill	  vi	  tack	  vår	  handledare	  på	  KTH	  Sten	  Hebert	  och	  examinator	  Per	  Roald	  för	  ett	  gott	  
samarbete.	  

	  

Stockholm,	  maj	  2013	  

	  

Karin	  Lignerkrona	   	   	   Michael	  Malki	  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För	  att	  entreprenören	  ska	  kunna	  möta	  kundens	  krav	  och	  lämna	  över	  ett	  projekt	  vid	  avsedd	  tid,	  krävs	  
ett	  noggrant	  arbete	  med	  tidplaner	  och	  inte	  minst	  en	  kommunikation	  som	  underlättar	  uppföljningen	  
av	  dessa.	  	  

Vid	  stora	  byggprojekt	  är	  tiden	  en	  märkbar	  påfrestning	  för	  projektets	  kostnader	  när	  förseningar	  
uppstår.	  	  Arbetssätt	  och	  inblandade	  befattningshavare	  skiljer	  sig	  även	  från	  ett	  mindre	  byggprojekt,	  
eftersom	  att	  det	  erfordrar	  kraftfullare	  program	  för	  att	  utarbeta	  tidplaner	  och	  därmed	  personer	  som	  
har	  god	  kännedom	  om	  hur	  dessa	  program	  fungerar.	  Planeringsarbetet	  av	  större	  projekt	  kräver	  
således	  mer	  omfattande	  arbete	  och	  därmed	  personer	  som	  ägnar	  hela	  sin	  arbetstid	  kring	  detta	  
arbete.	  

På	  byggbolaget	  Skanska	  uppstår	  brist	  i	  kommunikationen	  mellan	  olika	  befattningshavare	  ute	  i	  
produktion	  och	  projektingenjörer	  som	  hanterar	  planeringen.	  Från	  Skanskas	  sida	  har	  därför	  ett	  
önskemål	  vuxit	  fram	  om	  att	  få	  problemet	  uppmärksammat	  och	  förslag	  på	  hur	  det	  kan	  lösas.	  	  

Fokus	  vid	  arbetet	  och	  sammanställningen	  av	  denna	  rapport,	  Tidplanering	  av	  ett	  stort	  byggprojekt	  har	  
riktats	  mot	  Nya	  Karolinska	  Solna	  (NKS),	  eftersom	  att	  omfattningen	  av	  bygget	  är	  ett	  av	  de	  mer	  
komplexa	  projekten	  i	  Sverige,	  vilket	  gör	  det	  särskilt	  viktigt	  att	  ta	  till	  vara	  på	  all	  erfarenhet	  från	  det	  
projektet	  till	  nästa	  stora	  byggprojekt.	  

Kompetens	  har	  hämtats	  till	  NKS-‐projektet	  från	  England	  och	  Skanska	  United	  Kingdom	  (UK),	  eftersom	  
att	  de	  har	  stor	  erfarenhet	  av	  storskalig	  produktion	  av	  sjukvårds-‐	  och	  forskningsanläggningar.	  
Rapporten	  kommer	  att	  redogöra	  om	  och	  hur	  planeringsarbetet	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  Sverige	  och	  
England	  samt	  fokusera	  på	  vilka	  rutiner	  som	  Skanska	  fortsättningsvis	  kan	  tillämpa	  i	  Sverige.	  	  

1.2 Syfte  

Rapportens	  syfte	  är	  att	  redovisa	  vår	  analys	  över	  Skanskas	  planeringsarbete	  över	  NKS,	  i	  vilken	  vi	  ska	  
belysa	  kommunikativa	  och	  administrativa	  aspekter	  och	  förslag	  på	  framtida	  åtgärder.	  
Genom	  detta	  ska	  vi	  studenter	  få	  en	  bättre	  inblick	  i	  planeringsarbetet	  inom	  byggproduktion,	  samt	  få	  
kunskap	  i	  att	  genomföra	  ett	  fördjupningsarbete	  med	  hjälp	  av	  tidigare	  kunskaper	  från	  
högskoleingenjörsprogrammet,	  Byggteknik	  och	  design	  på	  KTH.	  

Frågor	  som	  skall	  besvaras	  är:	  

o Hur	  många	  sköter	  planeringen	  av	  produktionen	  på	  NKS?	  
o Vilka	  program	  används	  som	  verktyg	  för	  att	  skapa	  tidplaner	  och	  hur	  ser	  kunskapen	  ut	  om	  

dessa	  bland	  samtliga	  inblandade	  i	  planeringsarbetet?	  
o Hur	  kommuniceras	  tidplaner	  ut?	  
o Hur	  går	  avstämningen	  av	  en	  tidplan	  till?	  
o Hur	  ser	  problemhanteringen	  ut	  när	  förseningar	  uppstår?	  
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o Finns	  det	  någon	  uppföljning	  efter	  avslutat	  projekt?	  
o Skiljer	  sig	  planeringsarbetet	  åt	  mellan	  Skanska	  i	  Sverige	  och	  England?	  
o Hur	  kan	  planeringsarbetet	  förbättras?	  

1.3 Målformulering 

Målet	  är	  att	  minimera	  problem	  som	  är	  kopplade	  till	  tidplaneringen	  och	  ta	  fram	  förslag	  på	  hur	  
Skanska	  ska	  kringgå	  dessa.	  Åtgärdsförslagen	  och	  slutsatser	  ska	  besvara	  ovanställda	  frågor	  i	  enlighet	  
med	  rapportens	  syfte.	  	  Intervjuer	  ska	  genomföras	  med	  nyckelpersoner	  från	  planeringsarbetet	  för	  att	  
få	  en	  tydlig	  inblick	  och	  realistisk	  uppfattning	  av	  i	  deras	  arbete.	  

Förslagen	  ska:	  

o öka	  förståelsen	  och	  förtydliga	  sambanden	  mellan	  huvudtidplan	  och	  3-‐veckorstidplaner	  inom	  
produktion.	  

o öka	  kunskapen	  för	  program	  som	  används	  som	  verktyg	  i	  sammanställandet	  av	  tidplaner	  hos	  
befattningar	  inom	  produktion	  

o underlätta	  avstämningsarbetet	  
o vara	  lätta	  att	  applicera	  inom	  produktion	  och	  mellan	  samtliga	  inblandade	  befattningar	  
o vara	  lätta	  att	  förmedla	  till	  underentreprenörer	  
o vara	  möjliga	  att	  tillämpa	  på	  andra	  stora	  byggprojekt	  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet	  genomförs	  i	  sin	  helhet	  under	  tio	  veckor	  och	  täcker	  därmed	  endast	  en	  mycket	  kort	  
period	  av	  den	  totala	  produktionsplaneringen.	  En	  uppföljning	  av	  delmoment	  och	  rekommendationer	  
har	  därför	  inte	  varit	  möjlig	  att	  genomföra.	  Huvudsakligen	  är	  fakta	  och	  resonemang	  om	  Skanskas	  
planeringsarbete	  intervjubaserade.	  	  

På	  grund	  av	  avsaknaden	  av	  programlicenser	  och	  testversioner	  av	  dataprogram,	  begränsar	  sig	  
faktainsamling	  och	  observationer	  angående	  programmen	  till	  mjukvarutillverkare	  samt	  uppfattningar	  
från	  personer	  ur	  planeringsarbetet.	  

Rapporten	  behandlar	  enbart	  tidplaneringen	  hos	  Skanska	  i	  produktionsskedet	  och	  planeringsarbetet	  
för	  fas	  1,2,4,5	  och	  6	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna	  samt	  en	  mindre	  jämförelse	  mot	  hur	  Skanska	  arbetar	  i	  
England	  med	  storskaliga	  projekt.	  

Totalt	  har	  7	  intervjuer	  genomförts	  enligt	  kvantitativ	  metod;	  planeringschefen,	  fyra	  
planeringsingenjörer,	  en	  projektingenjör	  för	  installationer	  samt	  en	  arbetsledare	  intervjuades	  på	  
Skanska	  vid	  NKS.	  Yrkesarbetare	  har	  inte	  intervjuats,	  efter	  författarnas	  samråd	  från	  Patrik	  Törnevik,	  
handledare	  från	  Skanska	  under	  examensarbetet.	  
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1.5 Metoder 

Examensarbetet	  är	  först	  och	  främst	  en	  kvalitativ	  intervjubaserad	  studie	  av	  tidplanering	  som	  
tillgodosetts	  genom	  platsbesök	  hos	  Skanska	  på	  NKS.	  För	  att	  möjliggöra	  sammanställandet	  av	  denna	  
rapport	  har	  muntliga	  källor	  kompletterats	  med	  litteraturstudier	  och	  faktainsamling	  från	  
internetsidor.	  

Intervjuer	  gav	  klarhet	  i	  vilka	  metoder,	  program	  och	  tillvägagångssätt	  Skanska	  använder	  sig	  av	  inom	  
produktionsplanering,	  vilket	  även	  var	  syftet	  med	  intervjuerna	  .	  	  

Eftersom	  att	  tidplanering	  bygger	  på	  kommunikation,	  är	  det	  ofrånkomligt	  att	  arbetet	  inte	  skulle	  
influeras	  av	  varje	  individs	  arbetssätt	  och	  attityd.	  Intervjuer	  och	  samtal	  med	  de	  personer	  som	  
hanterar	  tidplaner,	  var	  därmed	  det	  mest	  fördelaktiga	  sättet	  att	  få	  reda	  på	  hur	  det	  dagliga	  
planeringsarbetet	  ser	  ut	  på	  Skanska.	  Inom	  den	  kvalitativa	  intervjutekniken	  är	  det	  önskvärt	  att	  låta	  
intervjun	  ta	  en	  annan	  riktning,	  eftersom	  att	  det	  ger	  en	  inblick	  i	  vad	  den	  intervjuade	  upplever	  som	  
viktigt	  och	  intressant.	  [1]	  

De	  viktigaste	  stegen	  i	  en	  kvalitativ	  undersökning	  kan	  beskrivas	  med	  figuren	  nedan:	  

	  

1. Generella	  frågeställningar	  
	  

2. Val	  av	  relevanta	  
undersökningspersoner	  

	  

3. Insamling	  av	  data	  
	  

4. Tolkning	  av	  data	   	   5b.	  	  	  Insamling	  av	  ytterligare	  data	  
	   	   	  

5. Begreppsligt	  och	  
teoretiskt	  arbete	  

	   5a.	  	  	  	  Specificering	  av	  frågeställningarna	  

	  
6. Rapport	  om	  resultat	  och	  

slutsatser	  
	  

Figur	  1.	  Översiktlig	  beskrivning	  av	  huvudsakliga	  steg	  i	  en	  kvalitativ	  undersökning	  	  

	  

1. Generella	  frågeställningar	  kring	  ämnet	  ska	  ställas	  för	  att	  undvika	  att	  frågorna	  formuleras	  
efter	  författarnas	  förutfattade	  meningar	  om	  undersökningen.	  	  

2. Val	  av	  relevanta	  undersökningspersoner.	  Först	  väljs	  en	  plats	  med	  alla	  de	  egenskaper	  som	  
förknippas	  med	  ämnet	  och	  sedan	  väljs	  personer	  ur	  den	  miljön	  ut.	  

3. Insamling	  av	  data.	  Här	  gäller	  det	  att	  ta	  del	  av	  flera	  aspekter	  av	  området	  och	  personerna	  som	  
studeras,	  till	  exempel	  genom	  att	  delta	  på	  möten,	  få	  tillgång	  till	  arbetsmaterial,	  läsa	  relevant	  
litteratur	  och	  intervjua	  utvalda	  personer.	  
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4. Tolkning	  av	  data.	  Intervjuer	  och	  övrigt	  insamlat	  material	  tolkas	  och	  jämförs	  mot	  författarnas	  
ursprungliga	  tankar	  och	  förväntningar,	  samt	  mot	  det	  insamlade	  material.	  

5. Begreppsligt	  och	  teoretiskt	  arbete.”	  Det	  är	  detta	  steg	  som,	  tillsammans	  med	  tolkning	  av	  data,	  
utgör	  undersökningens	  resultat”	  [1]	  

5a.	  Specificering	  av	  frågeställningarna	  sker	  efter	  att	  undersökningarna	  har	  påbörjats	  
och	  tolkning	  av	  insamlat	  material	  gör	  att	  frågor	  kan	  formuleras	  mer	  specifikt	  kring	  
ämnet.	  
5b.	  Insamling	  av	  ytterligare	  data	  som	  kan	  ha	  tillkommit	  genom	  intervjuer	  eller	  för	  att	  
styrka	  intervjuer	  och	  samtal.	  

6. Rapport	  om	  resultat	  och	  slutsatser.	  Rapporten	  formuleras	  

Inför	  intervjuer	  följdes	  grundläggande	  råd	  om	  att	  hålla	  en	  viss	  ordning	  i	  de	  aktuella	  ämnen	  som	  
diskuteras	  så	  att	  frågorna	  följer	  varandra	  på	  ett	  lämpligt	  sätt.	  I	  och	  med	  det	  ändrades	  även	  
ordningsföljden	  under	  en	  del	  intervjuer	  för	  att	  hålla	  en	  bra	  ordning	  i	  det	  aktuella	  samtalet.	  
Intervjufrågor	  formulerades	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  examensarbetets	  syfte	  och	  mål	  lättare	  kunde	  
understödjas,	  utan	  att	  ställa	  allt	  för	  specifika	  eller	  ledande	  frågor.	  	  Viss	  bakgrundsfakta	  noterades	  om	  
personen	  för	  att	  enklare	  kunna	  sätta	  den	  intervjuades	  svar	  i	  ett	  samband.	  De	  huvudsakliga	  
intervjufrågorna	  som	  togs	  med	  som	  stöd,	  finns	  att	  läsa	  i	  bilagorna	  20	  och	  21.	  

Intervjuer	  spelades	  även	  in	  för	  att	  underlätta	  en	  mer	  detaljerad	  analys	  och	  undvika	  att	  viktiga	  fraser	  
och	  fakta	  försummades.	  	  

Efter	  intervjuer	  diskuterades	  och	  noterades	  var	  intervjun	  genomfördes	  och	  hur	  den	  gick,	  om	  miljön	  
runtomkring,	  om	  alla	  frågor	  besvarades	  och	  om	  andra	  idéer	  dök	  upp.	  	  [1]	  	  

Under	  examensarbetets	  gång	  har	  möten	  hållits	  med	  handledare	  från	  Skanska	  och	  KTH,	  examinator	  
samt	  en	  delredovisning	  för	  att	  få	  stöd	  och	  konstruktiv	  kritik	  av	  genomfört	  arbete.	  
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2. Nulägesbeskrivning 

Skanska	  är	  ett	  av	  de	  största	  byggföretagen	  i	  världen	  med	  cirka	  56	  600	  medarbetare	  i	  Europa,	  USA	  och	  
Latinamerika.	  Företaget	  grundades	  som	  ett	  aktiebolag	  året	  1887	  med	  fokus	  på	  tillverkning	  av	  
betongprodukter	  och	  hette	  då	  Skånska	  Cementgjuteriet.	  Redan	  år	  1897	  etablerade	  de	  sig	  på	  den	  
internationella	  marknaden	  i	  rollen	  som	  ett	  byggbolag	  men	  det	  skulle	  dröja	  till	  1984	  innan	  koncernen	  
skulle	  anta	  Skanska	  som	  sitt	  officiella	  firmanamn.	  	  

	  Idag	  bygger	  Skanska	  sitt	  största	  projekt	  någonsin,	  nämligen	  NKS.	  NKS	  kommer	  att	  vara	  Sveriges	  
första	  projekt	  enligt	  Offentlig	  Privat	  Samverkan(OPS),	  en	  upphandlingsform	  som	  kommer	  att	  
beskrivas	  närmare	  i	  kapitel	  2.4.	  Projektet	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  den	  offentliga	  sektorn,	  Stockholm	  
Läns	  Landsting,	  och	  den	  privata	  sektorn,	  Skanska.	  

	  Eftersom	  Skanska	  siktar	  på	  ett	  LEED-‐guld	  certifiering,	  som	  är	  ett	  Amerikanskt	  system	  för	  
miljöklassificering	  av	  byggprojekt,	  kommer	  NKS	  att	  vara	  Sveriges	  första	  miljöklassificerade	  
universitetssjukhus.	  [17]	  

2.1 Skanska 

Skanskas	  verksamhet	  i	  Sverige	  är	  indelad	  i	  fyra	  olika	  grenar	  och	  omfattar:	  

o Bygg-‐	  och	  anläggningsverksamhet	  
o Bostadsutveckling	  
o Kommersiell	  utveckling	  
o Infrastrukturutveckling	  

Bygg	  och	  anläggning	  är	  den	  grundläggande	  verksamheten	  som	  de	  övriga	  tre	  grenarna	  vuxit	  fram	  ur.	  
Förutom	  produktion	  inom	  husbyggande	  samt	  väg-‐	  och	  anläggning	  håller	  även	  Skanska	  med	  bland	  
annat	  byggservice,	  vägunderhåll,	  maskinuthyrning,	  installation	  och	  tillverkning	  av	  asfalt	  och	  betong.	  
[6]	  [9][10][11][12]	  

Skanska	  utvecklar	  och	  investerar	  i	  bostadsområden	  runt	  om	  i	  Europa.	  I	  Sverige	  genomförs	  dessa	  
projekt	  främst	  i	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Malmö.	  I	  Latinamerika	  arbetar	  Skanska	  inte	  med	  
bostadsprojekt	  och	  vanligtvis	  gäller	  detta	  även	  USA	  men	  nu	  pågår	  byggandet	  av	  USA:s	  högsta	  
prefabricerade	  byggnad	  i	  Brooklyn,	  New	  York.	  [7][12]	  [13][14]	  

Kommersiell	  fastighetsutveckling	  genomförs	  i	  Sverige	  och	  övriga	  Europa	  samt	  USA.	  [8]	  [11]	  [13][14]	  

Infrastrukturutveckling	  genomförs	  i	  samtliga	  länder	  som	  Skanska	  är	  etablerade	  i.	  Mer	  om	  
infrastrukturprojektet	  NKS	  kan	  läsas	  i	  kapitel	  2.2.	  [9]	  [11]	  	  

Skanska i siffror 
o Skanska	  har	  cirka	  11	  000	  medarbetare	  i	  Sverige	  
o I	  Europa,	  Latinamerika	  och	  USA	  har	  Skanska	  ungefär	  56	  600	  medarbetare	  
o I	  Sverige	  uppgick	  verksamhetens	  intäkter	  för	  år	  2012	  till	  28	  miljarder	  kronor	  
o Koncernens	  intäkter	  för	  år	  2012	  var	  132	  miljarder	  kronor	  
o Resultat	  efter	  finansiella	  poster	  för	  år	  2012	  på	  4	  miljarder	  kronor	  
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o Orderstock	  för	  år	  2012	  på	  120,1	  miljarder	  kronor	  
o Under	  2012	  såldes	  närmare	  1	  200	  nya	  bostäder	  
o Under	  miljonprogrammets	  år,	  mellan	  1964-‐1974	  producerade	  Skanska	  cirka	  10	  000	  bostäder	  

årligen	  [15]	  [16]	  

2.2 NKS - Nya Karolinska Solna 

Universitetssjukhuset	  NKS	  är	  det	  största	  byggprojektet	  under	  Skanskas	  historia;	  14,5	  miljarder	  
svenska	  kronor	  är	  Skanskas	  kontraktsvärde	  och	  innefattar	  projektering,	  samtliga	  byggkostnader,	  
oväntade	  och	  administrativa	  kostnader	  samt	  vinst.	  	  

NKS	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  den	  offentliga	  sektorn	  och	  den	  privata,	  där	  cirka	  hälften	  av	  
kontraktssumman	  bekostas	  av	  Stockholms	  läns	  landsting.	  Läs	  mer	  om	  projektets	  upphandlingsform	  i	  
kapitel	  2.4.	  

	  Skanska	  påbörjade	  produktionen	  år	  2010	  och	  ska	  vara	  klara	  år	  2017.	  Projektet	  är	  uppdelat	  i	  sju	  faser	  
vilka	  beskrivs	  närmare	  i	  kapitel	  2.3.	  

	  

NKS i siffror 

o 7	  174	  500	  meter	  armeringsjärn	  går	  åt	  till	  NKS.	  Det	  motsvarar	  avståndet	  mellan	  Stockholm	  
och	  Chicago	  

o 320	  000	  kvadratmeter	  BTA,	  motsvarande	  24	  Hötorgsskrapor	  omfattar	  sjukhusanläggningen	  
o 8	  000	  dörrar	  kommer	  att	  finnas	  i	  sjukhuset	  
o 550	  slutenvårdplatser,	  100	  dagvårdplatser	  och	  100	  patienthotellrum	  kommer	  finnas	  på	  NKS	  
o 36	  operationssalar,	  168	  mottagningsrum	  
o NKS	  kommer	  att	  ha	  en	  värmepumpsanläggning	  med	  150	  stycken,	  220	  meter	  djupa	  borrhål	  

för	  att	  kunna	  utvinna	  bergvärme.	  
o Bodetableringen	  rymmer	  1	  800	  personer	  och	  är	  idag	  Sveriges	  största	  etablering	  
o I	  dagsläget	  passerar	  upp	  till	  ca	  1	  300-‐1	  400	  personer	  genom	  huvudingången	  till	  bygget	  av	  NKS	  
o Mellan	  1000-‐1200	  arbetar	  dagligen	  för	  bygget	  av	  NKS	  
o Till	  år	  2014	  ökar	  antalet	  som	  dagligen	  passerar	  NKS	  huvudingång	  till	  ca	  2	  000	  personer	  
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2.3 Fasorganisation vid NKS  

För	  att	  projektering	  och	  produktion	  av	  NKS	  ska	  vara	  hanterbar	  är	  projektet	  uppdelat	  i	  sju	  olika	  faser,	  
som	  var	  och	  en	  behandlas	  som	  ett	  eget	  projekt.	  De	  faserna	  som	  ingår	  i	  projektet	  är	  följande:	  

o Fas	  1:	  Teknikbyggnaden	  som	  försörjer	  hela	  NKS	  
o Fas	  2:	  Parkeringshus	  
o Fas	  3:	  Mark-‐	  och	  betongarbeten	  
o Fas	  4:	  Sjukhus	  Del	  1	  
o Fas	  5:	  Sjukhus	  Del	  2	  
o Fas	  6:	  Forskningslaboratorium	  
o Fas	  7:	  Patienthotell	  och	  parkeringsgarage	  

Varje	  fas	  har	  en	  egen	  faschef	  och	  under	  faschefen	  finns	  det	  en	  eller	  flera	  blockchefer	  beroende	  på	  
fasens	  storlek.	  Vad	  en	  blockchef	  är	  ansvarig	  över	  varierar	  mellan	  de	  olika	  faserna.	  I	  fas	  5	  finns	  tre	  
blockchefer	  med	  ansvarsområden	  produktion,	  installation	  samt	  stöd.	  Stöd	  innefattar	  inköp,	  ekonomi,	  
planering	  och	  projektering.	  Figur	  2	  visar	  hur	  organisationen	  kan	  se	  ut	  för	  en	  större	  fas.	  
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Figur	  2.	  Organisation	  för	  fas	  5	  
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Fas	  1	  och	  2	  är	  sammanförda	  under	  en	  fasorganisation	  och	  bildar	  tillsammans	  en	  av	  de	  mindre	  
organisationerna.	  Figur	  3	  visar	  hur	  organisationen	  ser	  ut	  för	  fas	  1	  och	  2.	  [27]	  
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Figur	  3.	  Organisation	  för	  Fas	  1	  och	  2	  

2.4 OPS – Offentlig Privat Samverkan 

Skanska	  Infrastructure	  Development	  är	  ett	  företag	  inom	  det	  som	  kallas	  Offentlig	  Privat	  Samverkan	  
(OPS).	  	  Skanska	  beskriver	  denna	  projekt-‐	  och	  upphandlingsform	  som	  ekonomiskt	  fördelaktigt	  för	  
både	  skattebetalarna,	  privata	  finansiärer	  och	  utförarna	  av	  bygget.	  Projektet	  kan	  förses	  med	  kapital	  
inom	  en	  kortare	  tidsram	  vilket	  i	  sin	  underlättar	  och	  gör	  arbetet	  mer	  flexibelt	  för	  utförarna.	  I	  
slutändan	  har	  dyrbar	  tid	  sparats	  och	  skattebetalarna	  slipper,	  enligt	  Skanska	  och	  Stockholms	  läns	  
lansting	  stå	  för	  hela	  notan.	  	  

Skanska	  Infrastructure	  Development	  har	  tillsammans	  med	  ett	  engelskt	  investmentbolag,	  Innisfree	  
bildat	  ett	  konsortium	  i	  form	  av	  projektbolaget	  Swedish	  Hospital	  Partners	  AB	  (SHP).	  Stockholms	  läns	  
landsting	  är	  kunden	  av	  NKS	  som	  tillsammans	  med	  SHP	  finansierar	  NKS.	  	  

I	  Sverige	  är	  OPS	  en	  näst	  intill	  okänd	  upphandlings-‐	  och	  projektform	  och	  NKS	  blir	  det	  första	  exemplet	  
på	  ett	  OPS-‐projekt	  i	  Sverige.	  Det	  har	  däremot	  applicerats	  i	  andra	  delar	  av	  världen	  under	  flera	  år.	  Ett	  
exempel	  är	  Storbritannien	  som	  har	  cirka	  500	  OPS-‐projekt	  igång	  varav	  185	  av	  dem	  är	  sjukhus.	  Skanska	  
UK	  driver	  ett	  antal	  av	  dessa	  projekt.	  	  

Figur	  4	  visar	  hur	  riskfördelning	  för	  ett	  OPS-‐projekt	  är	  mer	  optimal.	  Större	  ansvar	  och	  ekonomisk	  
belastning	  placeras	  hos	  leverantören	  som	  på	  så	  vis	  får	  större	  inverkan	  att	  förhandla	  fram	  
underentreprenörer.	  	  
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Figur	  4.	  Ansvarsfördelning	  i	  traditionell	  samt	  OPS-‐upphandling	  (Skanska,	  2010)	  

OPS-‐upphandlingar	  berör	  alltid	  större	  projekt	  och	  sträcker	  sig	  även	  över	  en	  lång	  period.	  Ett	  
konsortium	  bildas	  av	  projektets	  utförare	  vars	  åtagande	  även	  innefattar	  finansiering,	  planering,	  
organisation	  och	  projektering	  utöver	  produktionen	  av	  projektet.	  Efter	  avslutad	  produktion	  ingår	  även	  
drift	  och	  underhåll	  av	  byggnaderna,	  som	  kan	  uppgå	  till	  en	  30	  års	  tid.	  För	  NKS	  kommer	  SHP	  att	  
hantera	  drift	  och	  underhåll	  till	  och	  med	  år	  2040.	  Beställaren	  tar	  över	  ansvaret	  efter	  
kontraktsperiodens	  utgång.	  [10][11]	  [17][18][19][20][21][22]	  

Figur	  5	  visar	  hur	  konsortiet	  bär	  ansvaret	  gentemot	  beställaren.	  

	  

	  

Figur	  5.	  Struktur	  för	  OPS-‐projekt.	  (Skanska,	  2010)	  
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3. Teoretisk Referensram 
	  

Detta	  kapitel	  redovisar	  allmän	  fakta	  om	  tidplaner,	  syftet	  till	  dessa	  samt	  de	  olika	  momenten	  som	  ingår	  
i	  framtagandet	  av	  en	  tidplan.	  Till	  den	  teoretiska	  referensramen	  inhämtas	  tidigare	  kunskaper	  från	  
kurserna	  HS1015	  Byggstyrning,	  HS1006	  Byggprocessen	  och	  HS1019	  Planering	  av	  ett	  byggprojekt.	  	  

3.1 Gantt-schema  

Inom	  byggproduktion	  redovisas	  en	  tidplan	  vanligtvis	  i	  form	  av	  ett	  Gantt-‐schema.	  Detta	  sätt	  att	  
grafiskt	  illustrera	  olika	  aktiviteters	  inbördes	  förhållanden	  fick	  sitt	  namn	  efter	  Henry	  L.	  Gantt.	  Ett	  
Gantt-‐schema	  är	  uppbyggt	  som	  ett	  diagram	  och	  består	  av	  en	  kolumn	  där	  alla	  huvudaktiviteter	  är	  
arrangerade	  enligt	  deras	  ordning	  i	  produktionsskedet,	  samt	  horisontella	  staplar	  som	  ligger	  längs	  en	  
tidsaxel.	  Längden	  av	  de	  horisontella	  staplarna	  visar	  den	  beräknade	  tiden	  aktiviteten	  kommer	  att	  ta	  
samt	  start-‐	  och	  sluttidpunkter	  för	  varje	  aktivitet	  som	  kan	  avläsas	  på	  tidsaxel.	  [2]	  	  

Figur	  6	  visar	  ett	  exempel	  på	  hur	  ett	  enklare	  Gantt-‐schema	  kan	  se	  ut	  vid	  produktion	  av	  en	  mindre	  
byggnad.	  
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Figur	  6.	  Exempel	  på	  Gantt-‐schema	  [2]	  

	  

En	  svag	  punkt	  med	  denna	  planeringsteknik	  är	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  se	  konsekvenserna	  om	  en	  
avvikelse	  uppstår	  ifrån	  den	  planerade	  processen.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  det	  inte	  framgår	  vilka	  
aktiviteter	  som	  styr	  produktionstiden,	  med	  andra	  ord	  saknas	  den	  ”kritiska	  linjen”.	  Den	  kritiska	  linjen	  
förklaras	  närmare	  i	  kapitel	  3.6.	  [2]	  



	  

12	  
	  

	  

3.2 Tidplan 

En	  väl	  genomtänkt	  tidplan	  är	  nyckeln	  till	  ett	  lyckat	  byggnadsprojekt	  med	  avseende	  på	  
produktionsstyrning	  och	  är	  ett	  av	  de	  viktigaste	  verktygen	  som	  används	  under	  planerings-‐	  och	  
produktionsgenomförande.	  Tidplaner	  visar	  i	  stora	  drag	  ett	  projekts	  start-‐	  och	  slutdatum,	  planerad	  
tidsåtgång	  för	  huvudaktiviteterna,	  kritiska	  aktiviteter	  samt	  datum	  för	  slutbesiktning.	  Med	  hjälp	  av	  en	  
tidplan	  kan	  arbetskraft,	  maskiner,	  material	  och	  andra	  resurser	  bestämmas,	  såväl	  som	  till	  antal	  och	  
volym,	  kostnad	  samt	  tidpunkt	  för	  dessa.	  

En	  tidplan	  ska	  lämnas	  in	  i	  samband	  med	  anbudet	  till	  beställaren.	  Ökade	  kostnader	  och	  andra	  
konsekvenser	  kan	  uppstå	  för	  entreprenören	  om	  en	  avvikelse	  ifrån	  tidplanen	  inträffar.	  Därför	  är	  det	  
av	  stor	  vikt	  att	  anbudsgivaren	  är	  realistisk	  och	  säker	  på	  att	  tidplanens	  precision	  kan	  uppfyllas	  vid	  
produktion.	  	  

Det	  finns	  olika	  tidplaner	  som	  upprättas	  under	  olika	  faser	  av	  ett	  byggprojekt	  såsom	  anbudstidplan,	  
huvudtidplan	  och	  mer	  detaljerade	  veckotidplaner.	  Mer	  fakta	  om	  de	  olika	  tidplanerna	  beskrivs	  i	  
kapitel	  3	  avsnitt7,8,9.	  [2]	  [3][4].	  

3.3 Enhetstid 

För	  att	  kunna	  bestämma	  tidsåtgången	  för	  en	  viss	  mängd	  av	  manuellt	  arbete,	  gäller	  det	  först	  att	  veta	  
arbetets	  enhetstid,	  det	  vill	  säga	  tiden	  det	  tar	  att	  utföra	  en	  viss	  del	  av	  arbetet.	  Enhetstid	  är	  ett	  
medelvärde	  där	  tiden	  anges	  i	  persontimmar,	  ptim,	  och	  kan	  uttryckas	  med	  formeln:	  Enhetstid	  =	  
tid/mängdenhet.	  [3]	  	  

Exempelvis	  tiden	  för	  gjutning	  av	  ett	  100	  kvadratmeter	  stort	  betongbjälklag	  kan	  beräknas	  fram	  med	  
enhetstiden	  0,3	  ptim/	  kvadratmeter.	  Det	  blir	  total	  30	  persontimmar	  för	  att	  gjuta	  ett	  100	  
kvadratmeter	  betongbjälklag.	  Om	  ett	  arbetslag	  består	  av	  fem	  personer	  kommer	  arbetet	  att	  utföras	  
under	  6	  timmar.	  

3.4 Tidsåtgång 

Tidsåtgång	  är	  den	  sammanlagda	  tiden	  för	  ett	  arbete.	  Den	  beräknas	  genom	  att	  multiplicera	  
enhetstiden	  med	  den	  teoretiska	  mängden	  arbete	  som	  ska	  utföras.	  Under	  planeringsfasen	  beräknas	  
tidsåtgången	  fram	  för	  varje	  enskild	  aktivitet.	  [2]	   	  
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3.5 Strukturplan 

En	  strukturplan	  redovisar	  hur	  olika	  aktiviteter	  är	  kopplade	  till	  varandra	  och	  i	  vilken	  ordning	  som	  de	  
ska	  utföras.	  En	  strukturplan	  kan	  utformas	  när	  det	  redan	  i	  förväg	  är	  bestämt	  i	  detalj	  hur	  projektet	  ska	  
byggas	  och	  när	  det	  är	  känt	  vilka	  aktiviteter	  som	  ingår	  i	  projektet,	  samt	  vilka	  aktiviteter	  som	  är	  
beroende	  av	  varandra.	  Se	  figur	  7	  för	  exempel	  på	  hur	  en	  enkel	  strukturplan	  kan	  se	  ut.	  [2]	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  7.	  Strukturplan	  [2]	  

3.6 Kritiska aktiviteter 

När	  en	  planerare	  upprättar	  en	  tidplan	  finns	  det	  väsentliga	  aktiviteter	  som	  tillsammans	  bestämmer	  
totaltiden	  för	  ett	  projekt.	  Dessa	  aktiviteter	  bildar	  en	  linje	  i	  tidplanen	  som	  kallas	  för	  den	  kritiska	  linjen.	  
Metoden	  för	  att	  få	  fram	  kritiska	  linjen	  benämns	  internationellt	  som	  Critical	  Path	  Method	  (CPM)	  och	  
anses	  som	  ett	  nödvändigt	  verktyg	  vid	  planeringsarbeten	  [4].	  Den	  kritiska	  linjen	  anger	  den	  kortaste	  
projekttiden.	  Om	  en	  aktivitet	  på	  den	  kritiska	  linjen	  är	  försenad	  innebär	  det	  att	  hela	  projektet	  blir	  
försenat,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  betyda	  stora	  ekonomiska	  konsekvenser.	  Den	  röda	  aktivitetsföljden	  i	  figur	  8	  
visar	  de	  aktiviteter,	  som	  representeras	  av	  bokstäver,	  som	  bildar	  totalbyggtiden.	  Numret	  under	  varje	  
bokstav	  motsvarar	  den	  tid	  det	  tar	  för	  att	  utföra	  aktiviteten.	  [2]	  	  
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Figur	  8.	  Kritiska	  linjen	  I	  en	  mer	  detaljerad	  strukturplan.	  [4]	  
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3.7 Kontraktstidplan 

Kontraktstidplanen	  redovisar	  i	  mycket	  grova	  drag	  de	  viktigaste	  händelserna	  under	  kontraktstiden	  
som	  entreprenaden	  har	  förbundit	  sig	  med	  gentemot	  beställaren.	  Med	  stapeldiagram	  redovisas	  de	  
händelser	  som	  framgår	  enligt	  kontraktet	  till	  exempel	  startdatum,	  slutbesiktning	  och	  överlämnande	  
av	  entreprenad.	  	  	  	  

3.8 Huvudtidplan 

En	  huvudtidplan	  är	  en	  sammanfattning	  av	  det	  resultat	  som	  fås	  genom	  en	  väl	  genomtänkt	  planering	  
och	  framställda,	  resurssatta	  arbetsplaner	  för	  olika	  moment	  i	  projektet.	  Meningen	  med	  
huvudtidplanen	  är	  att	  visa	  en	  övergriplig	  bild	  av	  det	  planerade	  utförandet.	  Det	  är	  ett	  oerhört	  
dokument	  som	  styr	  hela	  byggprocessen	  [2]	  

Huvudtidplanen	  visar	  huvudaktiviteter	  som	  är	  de	  allra	  viktigaste	  aktiviteterna	  som	  berör	  
byggentreprenören,	  underentreprenörer	  och	  installatörer.	  Huvudaktiviteterna	  bygger	  på	  
kontraktstidplanens	  viktigaste	  start-‐	  och	  överlämningstider.	  Figur	  9	  visar	  en	  del	  av	  huvudtidplanen	  
för	  NKS	  med	  huvudaktiviteter	  för	  fas	  2	  och	  byggnaden	  U6,	  som	  är	  parkeringshuset.	  

	  

Figur	  9.	  Huvudaktiviteter	  för	  parkeringshuset	  vid	  NKS	  

3.9 Veckotidplaner  

Veckotidplaner	  är	  ett	  bra	  sätt	  för	  att	  stämma	  av	  den	  produktion	  som	  pågår	  med	  analys	  av	  maskiner,	  
resurser	  och	  arbetslaget	  som	  tillkommer.	  Det	  är	  arbetsledare	  som	  framställer	  veckotidplaner	  vilka	  är	  
väldigt	  detaljerade	  då	  de	  innehåller	  varje	  aktivitet	  som	  ingår	  i	  en	  huvudaktivitet.	  En	  sådan	  
veckoplanering	  brukar	  omfatta	  2-‐4	  veckors	  produktion	  baserat	  på	  ett	  utdrag	  ur	  huvudtidplanen.	  [2]	  

Se	  bilaga	  13	  för	  en	  3-‐veckorstidplan	  samt	  figur	  10	  för	  ett	  urklipp	  av	  samma	  3-‐veckorstidplan.	  
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Figur	  10.	  3-‐veckorstidplan	  för	  parkeringshus	  vid	  NKS	  

	  

3.10 Avstämning av Veckotidplaner 

Det	  är	  ett	  viktigt	  moment	  i	  planeringen	  att	  jämföra	  det	  planerade	  arbetet	  med	  det	  verkliga	  utförda	  
arbetet.	  Det	  syftar	  till	  att	  hålla	  förväntad	  kvalitet,	  kostnad	  samt	  byggtid	  och	  undvika	  förseningar	  i	  
största	  möjliga	  mån	  om	  till	  exempel,	  en	  eller	  flera	  aktiviteter	  är	  försenade.	  De	  aktiviteter	  som	  ligger	  
på	  den	  kritiska	  linjen	  prioriteras	  när	  en	  avvikelse	  från	  tidplanen	  uppstår.	  Då	  försöker	  de	  att	  hitta	  en	  
lösning	  med	  stöd	  av	  en	  veckotidplan	  vid	  ett	  avstämningsmöte.	  	  

Vid	  avstämningsmöte	  delas	  en	  tidplan	  med	  en	  ritad	  vertikal	  linje	  genom	  den	  tidpunkt	  då	  
avstämningen	  görs.	  Om	  allt	  arbete	  är	  utfört	  enligt	  tidplanen	  framgår	  en	  rak	  linje	  genom	  
avstämningsdagen	  i	  tidplanen.	  Om	  en	  eller	  flera	  avvikelser	  uppstår	  visar	  det	  sig	  genom	  en	  avvikelse	  i	  
den	  vertikala	  linjen.	  [1]	  
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4. Planeringsarbetet vid NKS 

4.1 Problem och omfattning av tidplanering 

Ett	  projekt	  fokuserar	  på	  tre	  sammankopplade	  faktorer:	  kvalité,	  tid	  och	  kostnad.	  Kvalitén	  är	  bestämd	  
av	  beställaren	  och	  entreprenören	  måste	  leverera	  den	  enligt	  deras	  överenskommelse.	  Levererar	  
entreprenören	  däremot	  inte	  projektet	  enligt	  den	  överenskomna	  tiden	  och	  kostnaden,	  får	  denne	  själv	  
ta	  de	  ekonomiska	  konsekvenserna.	  När	  en	  avvikelse	  från	  planerat	  arbete	  uppstår,	  kan	  därför	  
entreprenören	  bara	  ändra	  antingen	  tid	  eller	  kostnad	  eller	  båda	  på	  sin	  egen	  bekostnad,	  men	  den	  
kvalité	  som	  entreprenören	  har	  lovat	  att	  leverera	  får	  aldrig	  ändras	  för	  att	  undvika	  kostnadsökning	  
eller	  förseningar.	  [23]	  	  
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Figur	  11.	  Konsekvenser	  om	  avvikelser	  uppstår	  

Vid	  komplexa	  projekt	  är	  det	  ofrånkomligt	  att	  det	  arbetas	  i	  flera	  tidplaner,	  exempelvis	  en	  
huvudtidplan	  och	  så	  tidplaner	  för	  kortare	  perioder,	  såsom	  en	  3-‐veckorstidplan.	  Risken	  med	  detta	  är	  
att	  tidplanerna	  inte	  alltid	  stämmer	  överens	  med	  varandra.	  Eftersom	  detta	  projekt	  är	  så	  pass	  stort	  och	  
kostar	  14,5	  miljarder	  kronor	  är	  det	  uppdelat	  i	  7	  faser	  som	  består	  av	  olika	  områden	  av	  NKS.	  Detta	  är	  
gjort	  för	  att	  underlätta	  planeringen	  och	  förebygga	  komplicerade	  problem	  som	  kan	  uppstå	  med	  ett	  
stort	  projekt.	  	  

4.2 Last Planner 

Last	  Planner	  är	  ett	  ledningssystem	  som	  syftar	  till	  att	  förbättra	  både	  design-‐	  och	  produktionsprogram	  
samt	  hela	  projektets	  prestationsförmåga.	  Det	  är	  ett	  samarbetsbaserat	  planeringssystem	  som	  når	  sin	  
fulla	  potential	  genom	  olika	  workshops	  och	  möten	  där	  samtliga	  är	  involverade,	  såsom	  beställaren,	  
entreprenören,	  underentreprenörer,	  fackmän,	  konsulter	  och	  leverantörer.	  Det	  bidrar	  också	  till	  en	  
positiv	  förändring	  i	  KPI:n,	  som	  förklaras	  i	  mer	  detalj	  i	  kapitel	  4.3.1.	  	  

Last	  Planner	  syftar	  till	  den	  person	  eller	  de	  personer	  som	  är	  de	  sista	  att	  slutföra	  en	  aktivitet,	  innan	  
nästa	  aktivitet	  ska	  sättas	  igång	  och	  vars	  utförare	  är	  beroende	  av	  dess	  avslut.	  Denna	  person	  bär	  ett	  
eget	  ansvar	  att	  förstå	  planeringen	  och	  vilket	  arbete	  som	  ska	  vara	  avklarat	  under	  dagen	  eller	  veckan.	  
Last	  Planners	  framgång	  bygger	  på	  att	  var	  och	  en	  av	  de	  inblandade	  har	  förståelse	  för	  planeringsteknik	  
och	  inbördes	  relationer	  mellan	  olika	  funktioner	  och	  aktiviteter.	  
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Det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  genomföra	  Last	  Planner	  från	  början	  av	  ett	  projekt,	  annars	  kan	  det	  vara	  svårt	  
att	  vänja	  deltagare	  vid	  arbetssättet.	  På	  NKS	  används	  detta	  ledningssystem	  enbart	  på	  fas	  5.	  	  

Skapandet	  av	  Last	  Planner	  för	  fas	  5,	  började	  med	  att	  en	  konsult	  utsågs	  till	  Team	  Coach,	  det	  vill	  säga	  
den	  som	  verkar	  som	  koordinator	  för	  ledningssystemet.	  Koordinatorn,	  planeringschefen	  för	  NKS	  och	  
planeraren	  för	  fas	  5	  arbetade	  fram	  en	  plan	  för	  Last	  Planner	  angående	  hur	  alla	  workshops	  samt	  
veckomöten	  skulle	  utformas.	  Därefter	  organiserades	  ett	  möte	  med	  hela	  arbetslaget	  på	  fas	  5	  där	  
förslaget	  av	  arbetsprocessen	  presenterades	  och	  diskuterades.	  Planeraren	  sammanställde	  en	  särskild	  
tidplan	  över	  avstämningsmöten	  och	  utvärderingstillfällen	  för	  Last	  Planner.	  Figur	  11.a	  visar	  hur	  en	  
sådan	  tidplan	  kan	  se	  ut.	  Cluster	  group	  syftar	  till	  de	  två	  olika	  grupperna	  med	  underentreprenörer	  som	  
ingår,	  workshop	  är	  utvärderingstillfällen.	  

	  

Figur	  11.a.	  Last	  Planner	  program,	  NKS	  fas	  5,	  2012	  [25]	  

	  
En	  arbetsledare	  eller	  planerare	  från	  fas	  fem	  utses	  till	  ledare	  för	  alla	  workshops.	  Koordinatorn	  
stämmer	  av	  programmet	  och	  bestämmer	  vem	  som	  tar	  ansvar	  som	  ledare	  under	  samtliga	  workshops,	  
vilka	  som	  ska	  närvara	  från	  fasen,	  vilka	  dokument	  som	  ska	  skapas	  efter	  varje	  workshop,	  vem	  som	  
skapar	  dem	  och	  hur	  de	  förmedlas	  ut.	  
Ett	  planeringsmöte	  för	  de	  näst	  kommande	  fyra	  veckorna	  arrangeras	  med	  underleverantörer.	  Syftet	  
med	  detta	  möte	  är	  att	  få	  fram	  information	  om	  vilka	  hinder	  som	  kan	  uppstå	  som	  leder	  till	  att	  
underleverantören	  vars	  arbete	  står	  näst	  på	  tur,	  ej	  kan	  påbörja	  sitt	  arbete	  i	  tid.	  Efter	  en	  vecka	  hålls	  
ytterligare	  ett	  planeringsmöte	  med	  samma	  syfte,	  fast	  för	  de	  näst	  kommande	  tre	  veckorna.	  Ett	  
dokument	  produceras	  utifrån	  dessa	  möten	  med	  de	  hinder	  som	  eventuellt	  kan	  uppstå	  fram	  till	  
underentreprenörens	  arbete	  är	  inplanerat.	  

Det	  är	  ett	  krav	  att	  underentreprenörer	  på	  fas	  5	  ska	  delta	  i	  Last	  Planners	  workshops	  var	  åttonde	  
vecka,	  och	  det	  måste	  dessutom	  vara	  en	  representant	  som	  är	  beslutsfattare.	  Det	  finns	  två	  grupper	  
med	  olika	  underentreprenörer	  på	  grund	  av	  projektets	  storlek,	  med	  de	  underentreprenörer	  vars	  
aktiviteter	  berör	  varandra	  i	  samma	  grupp.	  Den	  beslutsfattande	  representanten	  ska	  också	  närvara	  en	  
gång	  i	  vecka	  under	  ett	  möte	  ute	  på	  byggarbetsplatsen,	  vilket	  leds	  av	  en	  arbetsledare.	  Veckomöten	  
kompletteras	  med	  dagliga	  möten	  för	  att	  optimera	  framåtskridande.	  [25][Bilaga	  17]	  

I	  Last	  planner	  presenteras	  information	  på	  en	  stor	  anslagstavla	  så	  att	  alla	  kan	  se	  och	  kommentera	  
arbetet.	  Där	  presenteras	  huvudtidplanen	  med	  färglagda	  aktiviteter	  beroende	  på	  vilken	  utförare	  
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aktiviteten	  har	  (bilaga	  18).	  Färglagda	  planritningar	  (bilaga	  19	  och	  figur	  11.b)	  med	  olika	  färger	  
beroende	  på	  aktivitet	  och	  skede	  presenteras	  också	  där.	  På	  så	  vis	  kan	  underentreprenörer	  gå	  dit	  och	  
sätta	  upp	  en	  lapp	  för	  att	  markera	  när	  och	  var	  denne	  kommer	  utföra	  sitt	  arbete.	  Då	  kan	  de	  andra	  
underentreprenörerna	  se	  det	  på	  anslagstavlan	  och	  det	  underlättar	  även	  för	  planeraren,	  som	  får	  
fortlöpande	  information	  via	  anslagstavlan.	  [24][25]	  

	  

	  

Figur	  11.b.	  Planritning,	  del	  av	  fas	  5	  [25]	  
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4.3 Tidplaneringsarbetet på NKS 

Sju	  intervjuer	  genomfördes	  med	  personal	  vid	  NKS	  enligt	  följande	  turordning:	  

• Nermin	  Kucukgöl	  Polat.	  Planeringsingenjör	  för	  Fas	  1	  &	  2	  
• Tusca	  Sepp	  Norda.	  Planeringsingenjör	  för	  Fas	  4	  	  
• Steve	  Kirk.	  Planeringsingenjör	  för	  Fas	  5	  	  
• Fredrik	  Olofsson.	  Projektingenjör	  för	  ventilation	  för	  Fas	  1	  &	  2	  

Arbetar	  för	  paketledaren	  (”Package	  lead”)	  för	  installationer.	  Paketledaren	  är	  den	  som	  har	  
yttersta	  ansvaret	  för	  ett	  visst	  område	  och	  kontrakten	  för	  dess	  underentreprenörer.	  Det	  kan	  
gälla	  exempelvis	  el,	  rör,	  dörrar,	  målning	  osv.	  	  

• Patrik	  Törnevik.	  Arbetsledare	  för	  Fas	  1	  &	  2	  
• Babak	  Baykzadeh.	  Planeringsingenjör	  för	  Fas	  6	  
• Nick	  Harrison.	  Senior	  Planerare	  för	  hela	  NKS	  

	  
Planerare	  för	  fas	  3	  och	  7	  är	  inhyrda	  och	  hade	  inte	  möjligheten	  att	  delta.	  Se	  frågor	  i	  bilaga	  20	  och	  21.	  

	  
Figur	  12.	  Planerare	  vid	  NKS	  [29]	  

4.3.1 Möten och uppföljning av tidplaner 

Veckomöten	  

Varje	  fas	  har	  regelbundna	  veckomöten	  med	  de	  underentreprenörer	  och	  ledare	  som	  mötet	  berör.	  Då	  
diskuterar	  de	  aktiviteterna	  i	  detalj	  för	  de	  nästkommande	  två	  veckorna.	  	  Exempelvis	  hålls	  
koordineringsmöten	  för	  all	  installation	  och	  produktionsmöten.	  
	  
På	  fredagar	  varje	  vecka	  håller	  de	  olika	  fasernas	  platschefer	  i	  sina	  avstämningsmöten	  med	  
våningsansvariga	  arbetsledare,	  projektingenjören	  för	  installationer,	  representanten	  för	  yrkesarbetare	  
samt	  planeraren	  för	  aktuell	  fas.	  Då	  stämmer	  de	  av	  sina	  3-‐veckorsplaner	  och	  ser	  om	  det	  finns	  
säkerhetsaspekter	  att	  ta	  i	  beaktning.	  [28]	  
	  
Möteskallelser	  skickas	  ut	  via	  E-‐post-‐	  och	  kalenderprogrammet,	  Microsoft	  Outlook,	  vilka	  de	  inbjudna	  
ska	  tacka	  ja	  eller	  nej	  till.	  Inför	  möten	  brukar	  även	  den	  senaste	  3-‐veckorsplanen	  skickas	  ut	  till	  alla	  
inbjudna	  så	  att	  de	  kan	  förbereda	  sig	  inför	  mötet.	  [29]	  
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Möten	  var	  fjortonde	  dag	  

Internmöten	  hålls	  var	  fjortonde	  dag	  för	  de	  olika	  fasernas	  planerare	  och	  blockchefer.	  Internmötena	  är	  
uppdelade	  i	  ett	  som	  hålls	  på	  svenska	  och	  ett	  på	  engelska.	  En	  deltagare	  är	  bara	  med	  på	  ena	  
internmötet.	  På	  agendan	  finns	  en	  punkt	  som	  heter	  ”tidplaner”	  och	  inför	  den	  brukar	  planerare	  be	  sina	  
kollegor	  att	  komma	  in	  med	  info	  innan	  mötet.	  Inför	  internmöten	  skickas	  föregående	  protokoll	  ut.	  [28]	  

Dagliga	  möten	  och	  Månadsmöten	  

Där	  Last	  planner	  implementeras	  i	  arbetet	  hålls	  dagliga	  möten	  ute	  på	  byggarbetsplatsen	  med	  alla	  
hantverkare.	  Detta	  möte	  gäller	  aktiviteter	  som	  ska	  utföras	  under	  arbetsdagen	  och	  vad	  som	  berörs	  av	  
dagens	  arbete.	  	  
Rapporter	  sammanställs	  från	  de	  dagliga	  mötena	  och	  tillämpas	  under	  regelbundna	  månadsmöten,	  där	  
varje	  fas	  presenterar	  sin	  rapport	  inför	  Project	  senior	  team.	  Rapporten	  är	  standardiserad	  med	  grafer,	  
diagram	  nyckeltal	  som	  presenteras	  och	  jämförs	  mot	  tidplanen	  för	  varje	  separat	  fas.	  Rapporten	  
används	  som	  agenda	  under	  mötet	  där	  en	  sammanfattning	  först	  presenteras	  för	  att	  ge	  
mötesdeltagarna	  en	  uppfattning	  om	  hur	  projektet	  fortlöper.	  Därefter	  går	  de	  in	  på	  detalj,	  vilket	  
medför	  att	  rapporterna	  kan	  bli	  robusta.	  	  	  
	  
Andra	  möten	  sammanfattas	  i	  rapporter	  på	  samma	  standardiserade	  sätt,	  vilket	  medför	  att	  de	  får	  fram	  
standardsvar	  och	  -‐lösningar	  på	  problem	  som	  uppstår.	  
	  
Allt	  detta	  bidrar	  till	  en	  optimerad	  tidplan	  och	  i	  bakgrunden	  finns	  ”milstolpar”	  från	  huvudtidplanen	  
som	  hjälper	  folk	  att	  fokusera	  på	  de	  viktigaste	  aspekterna.	  [24]	  	  

Avstämning	  

På	  NKS	  försöker	  de	  undvika	  att	  revidera	  tidplaner	  för	  ofta,	  eftersom	  att	  det	  lätt	  skapar	  förvirring	  och	  
flyttar	  fokus	  från	  det	  den	  ursprungliga	  planen.	  [24]	  

Samtliga	  planerare	  tar	  in	  avstämningsinformation	  från	  kollegor	  och	  underentreprenörer	  under	  
möten	  eller	  via	  e-‐post.	  Därefter	  har	  de	  något	  olika	  dokument	  till	  hjälp	  vid	  avstämning,	  såsom	  
”lathundar”	  som	  våningsansvariga	  eller	  paketledare	  fyller	  i	  eller	  post-‐it-‐lappar	  (se	  kapitel	  4.2)	  som	  
sätts	  upp	  av	  underentreprenörer	  på	  en	  planritning.	  [25]	  

Två	  gånger	  per	  månad	  skickar	  planeraren	  för	  fas	  4,	  Tusca	  Sepp	  Norda	  ut	  en	  blankett	  som	  
våningsansvariga	  får	  fylla	  i,	  se	  bilaga	  9.	  Den	  blanketten,	  en	  lathund	  i	  form	  av	  en	  excellfil,	  skapade	  hon	  
då	  hon	  ansåg	  att	  det	  fick	  räcka	  med	  möten.	  Med	  hjälp	  av	  avstämningsinformationen	  uppdaterar	  hon	  
huvudtidplanen	  för	  att	  kunna	  se	  hur	  fasen	  ligger	  till	  i	  jämförelse	  mot	  den	  ursprungliga	  
huvudtidplanen.	  Utifrån	  den	  uppdaterade	  huvudtidplanen	  gör	  hon	  sedan	  en	  6-‐veckorstidplan	  genom	  
att	  skapa	  ett	  filter	  i	  huvudtidplanen	  och	  skriver	  ut	  de	  sidorna.	  Hon	  gör	  därmed	  inga	  fler	  ändringar.	  	  

Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  har	  också	  en	  ”lathund”	  som	  fylls	  i	  med	  avstämningsinformation	  av	  
våningsansvariga,	  men	  den	  ser	  något	  annorlunda	  ut,	  se	  bilaga	  8.	  [24]	  
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KPI	  –	  Key	  Performance	  Indicator	  

Planerarna	  skapar	  även	  tabeller	  och	  grafer	  som	  visar	  jämförelser	  mellan	  planerat	  arbete	  och	  utfört	  
arbete	  av	  enskilda	  aktiviteter,	  så	  kallade	  KPI:n,	  key	  performance	  indicator	  som	  på	  svenska	  kan	  
förklaras	  som	  nyckeltal	  över	  presterat	  arbete	  i	  förhållande	  till	  tid.	  	  

Dessa	  nyckeltal	  baseras	  på	  den	  ursprungliga	  huvudtidplanen.	  Det	  kan	  röra	  sig	  om	  allt	  från	  antal	  
kubikmeter	  bortsprängt	  berg	  till	  uppbyggnad	  av	  innerväggar	  för	  ett	  visst	  antal	  rum.	  Med	  hjälp	  av	  
denna	  jämförelse	  kan	  de	  se	  hur	  lång	  tid	  det	  egentligen	  tar	  att	  exempelvis	  färdigställa	  ett	  visst	  antal	  
rum	  och	  därmed	  enklare	  ta	  reda	  på	  hur	  vissa	  moment	  påverkar	  färdigställandet.	  KPI	  presenteras	  med	  
värden	  fån	  planerat	  och	  utfört	  arbete	  samt	  med	  en	  graf.	  Se	  bilaga	  16	  för	  exempel	  på	  KPI.	  

Uppföljning	  

Byggprojektets	  huvudtidplan	  uppdateras	  kontinuerligt	  så	  som	  aktiviteterna	  verkligen	  har	  utförts.	  
Efter	  avslutat	  projekt	  arkiveras	  projektets	  tidplan	  och	  alla	  tillhörande	  dokument	  med	  nyckeltal	  och	  
arbetsmetoder,	  för	  att	  tillämpas	  inom	  framtida	  planeringsarbeten.	  

I	  England	  har	  Skanska	  UK	  en	  databas	  med	  planeringsarbeten	  från	  avslutade	  projekt	  som	  används	  som	  
underlag	  när	  nya	  tidplaner	  skapas	  i	  andra	  projekt.	  Se	  bilaga	  14	  för	  exempel	  på	  en	  standardtidplan	  
som	  används	  för	  NKS.	  

4.3.2 Framställning av tidplaner 

Riktlinjer	  

Det	  första	  som	  skapas	  av	  Skanska	  när	  de	  väl	  har	  ett	  färdigt	  kontrakt	  med	  klienten,	  är	  en	  
genomförandeplan	  för	  projektet,	  något	  de	  benämner	  Project	  Execution	  Plan	  (PEP).	  PEP:n	  innehåller	  
operativa	  tillvägagångssätt	  för	  projektets	  olika	  områden	  och	  är	  det	  första	  dokumentet	  som	  en	  person	  
får	  när	  de	  kliver	  in	  i	  projektet.	  Förfaranden	  över	  hur	  tidplaner	  ska	  utformas	  redogörs	  i	  Planning	  &	  
Programming	  Procedures,	  som	  är	  ett	  avsnitt	  i	  PEP:n,	  se	  bilaga	  11.	  Dessa	  riktlinjer	  har	  tillämpats	  vid	  
liknande	  projekt	  av	  Skanska	  i	  England.	  

Nick	  Harrison	  berättar:	  

“One	  thing	  that	  I’ve	  found	  in	  25	  years	  of	  working	  on	  jobs	  of	  this	  nature	  is	  that	  it’s	  always	  key	  to	  keep	  
it	  simple.	  We	  have	  a	  very	  big	  habit	  of	  making	  things	  complicated	  on	  projects	  like	  this,	  and	  what	  that	  
does	  is	  confuse	  the	  issue.	  It’s	  good	  to	  have	  flexibility	  on	  projects	  like	  this	  as	  things	  do	  tend	  to	  change,	  
over	  the	  course	  of	  seven	  years	  even	  things	  like	  legislation	  might	  change	  which	  means	  we	  might	  have	  
to	  adapt.”	  

I	  ovanstående	  kommentar	  berättar	  Nick	  Harrison	  att	  han	  under	  sina	  25	  år	  av	  arbete	  med	  liknande	  
projekt	  som	  detta,	  att	  det	  alltid	  är	  viktigt	  att	  hålla	  arbetet	  enkelt.	  Han	  tycker	  att	  det	  finns	  en	  tendens	  
att	  komplicera	  till	  projekt	  liknande	  detta,	  men	  att	  det	  bara	  förvirrar	  saken.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  bra	  
att	  ha	  flexibilitet	  i	  ett	  projekt,	  eftersom	  att	  lagar	  och	  föreskrifter	  kan	  komma	  att	  ändras	  när	  ett	  
projekt	  sträcker	  sig	  över	  flera	  år,	  sju	  år	  i	  detta	  projekts	  fall.	  Det	  innebär	  att	  de	  måste	  kunna	  anpassa	  
sig	  efter	  förändringar.	  [24]	  
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Kontraktstidplan	  

På	  Skanska	  sammanställer	  planeringschefen	  kontraktstidplanen	  som	  illustrerar	  vilka	  åligganden	  som	  
Skanska	  har	  gentemot	  beställaren.	  Huvudsakliga	  aktiviteter	  och	  viktiga	  slutförandedatum	  framgår	  
och	  redovisas	  med	  ett	  enklare	  stapeldiagram.	  Kontraktstidplanen	  bedöms	  av	  projektets	  
ledningsgrupp	  och	  utges	  efter	  finansiellt	  avslut.[25][28]	  

Huvudtidplan	  

På	  NKS	  benämns	  huvudtidplan	  även	  som	  ”produktionstidplan”,	  ”masterplan”,	  ”construction	  
programme”	  eller	  som	  ”fastidplan”	  och	  baseras	  på	  kontraktstidplanen.	  En	  aktivitet	  pågår	  under	  
minst	  en	  dag	  I	  huvudtidplanen,	  för	  att	  det	  inte	  ska	  bli	  för	  detaljerat.	  Det	  skapas	  en	  huvudtidplan	  för	  
varje	  fas	  av	  respektive	  fasplanerare	  och	  varje	  tidplan	  ska	  innehålla	  5	  koder:	  

Element	  (t.ex.	  design,	  upphandling,	  produktion)	  
Fas	  (t.ex.	  Fas	  4	  –	  Sjukhus)	  
Byggnad	  (t.ex.	  Byggnad	  U1:6)	  
Zon	  (t.ex.	  Zon	  50	  –	  Kök	  och	  matsalsavdelning)	  
Arbetspaket	  (t.ex.	  rör,	  brandalarm,	  gipsskivor	  etc.)	  
	  
Tusca	  Sepp	  Norda	  berättar:	  
”Det	  som	  man	  måste	  fråga	  sig	  själv	  som	  planerare	  är	  ”vad	  finns	  det	  för	  logiska	  kopplingar	  emellan”	  
för	  det	  är	  ju	  ingen	  idé	  att	  ha	  en	  aktivitet	  som	  inte	  påverkar	  en	  annan	  aktivitet,	  för	  då	  kan	  den	  
aktiviteten	  flyta	  ut	  i	  tiden	  och	  man	  ska	  ju	  bara	  ha	  aktiviteter	  som	  kan	  ge	  avstämningsinformation.”	  	  

Steve	  berättar	  att	  han	  först	  brukar	  försöka	  få	  en	  bild	  av	  i	  vilken	  omfattning	  de	  ska	  bygga	  och	  vilka	  
kvantiteter	  av	  arbetskraft	  och	  material	  som	  behövs.	  	  
Som	  underlag	  till	  huvudtidplanen	  använder	  han	  sig	  av	  dokument	  och	  standardtidplaner	  som	  är	  
baserade	  på	  tidigare	  projekt.	  Se	  bilaga	  14	  för	  ett	  exempel	  på	  en	  standardtidplan.	  Dessa	  dokument	  
har	  han	  personligen	  arbetat	  fram	  under	  tidigare	  projekt,	  vilket	  är	  något	  som	  planerare	  brukar	  se	  till	  
att	  dokumentera	  för	  att	  kunna	  ta	  hjälp	  utav	  vid	  andra	  projekt.	  
	  
Därefter	  sätter	  han	  sig	  ned	  med	  projektledaren,	  fasledaren	  och	  dennes	  ”senior	  team”,	  det	  vill	  säga	  
de	  med	  det	  yttersta	  ansvaret	  för	  olika	  områden,	  för	  att	  reda	  ut	  om	  alla	  krav	  kan	  uppfyllas	  och	  om	  
projektet	  rimligtvis	  kan	  genomföras	  enligt	  planen.	  Sedan	  har	  han	  möten	  med	  underentreprenörer	  för	  
att	  se	  att	  de	  är	  nöjda	  med	  planeringen	  eller	  om	  de	  har	  andra	  idéer,	  eftersom	  att	  de	  besitter	  större	  
kunskap	  om	  nya	  material	  och	  arbetssätt.	  [24][26][28]	  
	  
Baseline	  

Efter	  att	  fasplanerarna	  har	  gjort	  sina	  huvudtidplaner,	  tillfrågas	  blockcheferna	  om	  de	  är	  nöjda	  med	  
tidplanen.	  Om	  de	  är	  till	  freds	  med	  den,	  ”låser”	  de	  tidplanen	  och	  bestämmer	  därmed	  att	  det	  är	  
”Baseline”,	  vilket	  kan	  förklaras	  som	  en	  ursprungsplan.	  Baseline	  är	  planen	  som	  den	  aktuella	  
huvudtidplanen	  alltid	  förhåller	  sig	  till	  och	  ändras	  enbart	  om	  det	  har	  skett	  så	  pass	  stora	  förändringar	  
att	  den	  aktuella	  huvudtidplanen	  inte	  kan	  jämföras	  mot	  baseline	  längre.	  Ändras	  baseline	  
dokumenteras	  vad	  som	  ändrats	  och	  varför	  i	  en	  logg.	  
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3-‐veckorstidplan	  

Dessa	  tidplaner	  skapas	  utifrån	  huvudtidplanen	  av	  platschefer	  och	  arbetsledare	  och	  är	  de	  planer	  som	  
innehåller	  flest	  aktiviteter	  i	  förhållande	  till	  tid.	  En	  aktivitet	  är	  dock	  en	  dag	  som	  kortast,	  men	  fler	  
discipliner	  så	  att	  de	  får	  med	  alla	  som	  är	  inblandade	  i	  byggprocessen.	  Se	  bilaga	  13	  för	  en	  3-‐
veckorstidplan.	  [29]	  

4.3.3 Verktyg och grafisk presentation  

På	  NKS	  finns	  det	  ingen	  given	  standard	  för	  hur	  planeringsmaterial	  ska	  presenteras	  eller	  bearbetas.	  
Planeringschefen	  anser	  att	  det	  är	  till	  fördel	  om	  alla	  får	  använda	  sig	  av	  program	  som	  de	  är	  vana	  med.	  
Det	  ger	  ett	  brett	  utbud	  av	  program	  och	  på	  så	  vis	  vidareförmedlas	  och	  förbättras	  arbetssätt	  på	  ett	  mer	  
naturligt	  sätt.	  Det	  medför	  också	  att	  material	  presenteras	  på	  ett	  sätt	  som	  fler	  har	  lätt	  för	  att	  ta	  in.	  
Generellt	  uppmuntras	  alla	  till	  att	  ta	  in	  bilder,	  grafer	  och	  tabeller	  i	  sina	  rapporter	  för	  att	  det	  ska	  vara	  
pedagogiskt	  och	  lättare	  att	  ta	  till	  sig	  informationen.	  	  	  

Läs	  även	  mer	  om	  ett	  alternativt	  sätt	  att	  presentera	  planeringsarbetet	  på	  i	  kapitel	  4.2	  Last	  Planner.	  	  

Oracle,	  Primavera	  P6	  

Det	  är	  enbart	  planerare	  som	  har	  licens	  för	  mjukvarutillverkaren,Oracles	  program,	  Primavera	  P6.	  	  
Huvudtidplanen	  görs	  som	  ett	  Gantt-‐Schema	  i	  Primavera	  P6	  och	  är	  kopplad	  till	  en	  databas.	  Primavera	  
P6	  går	  att	  exportera	  till	  Powerprojekt,	  Excell	  eller	  skapa	  en	  pdf-‐fil	  utifrån.	  

Asta,	  Powerproject	  

Alla	  har	  tillgång	  till	  Powerprojekt	  på	  Skanska	  och	  med	  det	  programmet	  skapas	  3-‐veckorstidplaner	  av	  
platschefer	  och	  arbetsledare.	  	  

Microsoft,	  Excell	  

Excell	  används	  som	  komplement	  till	  framförallt	  Powerprojekt	  och	  för	  att	  ta	  in	  
avstämningsinformation.	  

Fredrik	  Olofsson	  berättar:	  
	  ”När	  jag	  ska	  skissa	  upp	  snabbt	  använder	  jag	  Excell	  för	  att	  nästan	  göra	  ett	  Gantt-‐schema	  så	  att	  
produktion	  kan	  gå	  in	  och	  jobba	  i	  filen,	  inte	  yrkesarbetarna	  utan	  ”package	  lead”	  och	  så	  vidare.	  Eller	  
arbeta	  med	  planerings	  verktyget	  Asta	  som	  alla	  har	  tillgång	  till.”	  	  
	  
Autodesk	  , 	  Freedom	  

Används	  för	  att	  kolla	  på	  3D-‐modellen	  av	  byggnaden.	  Finns	  tillgängligt	  på	  allas	  arbetsdatorer.	  

Autodesk,	  3D	  Glue	  

	  3D-‐program	  som	  används	  med	  läsplatta	  (iPad)för	  att	  kolla	  på	  3D-‐modellen	  av	  byggnaden	  ute	  på	  
byggarbetsplatsen.	  Fredrik	  Olofsson	  berättade	  att	  de	  som	  arbetar	  som	  projektingenjörer	  för	  
installation	  har	  var	  sin	  läsplatta.	  Utöver	  det	  har	  varje	  fas	  1	  eller	  2	  läsplattor,	  troligtvis	  för	  att	  de	  kostar	  
en	  del	  att	  köpa	  in	  samt	  att	  alla	  inte	  behöver	  en	  läsplatta	  ute	  på	  byggarbetsplatsen.	  [23-‐29]	  
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4.3.4 Användning av tidplaner i arbetet 

Tusca	  Sepp	  Norda	  berättade	  att	  förutom	  vid	  möten	  använder	  de	  sig	  av	  tidplaner	  när	  de	  vill	  få	  in	  ett	  
kontrakt	  från	  en	  ny	  underentreprenör.	  	  

Fredrik	  Olofsson	  använder	  sig	  mer	  av	  tidplaner	  när	  arbetet	  börjar	  bli	  mer	  kritiskt,	  eftersom	  att	  han	  
anser	  att	  om	  arbetet	  inte	  är	  kritiskt,	  fortlöper	  det	  som	  det	  ska	  och	  då	  fokuserar	  han	  på	  annat	  arbete	  
istället.	  

4.3.5 Kunskap om tidplaner hos olika befattningar 

Kunskap	  hos	  de	  olika	  befattningar	  i	  produktionen	  kan	  bero	  på	  flera	  faktorer,	  till	  exempel	  vad	  de	  har	  
jobbat	  med	  innan	  och	  vilken	  bakgrund	  de	  har.	  Attityd	  spelar	  en	  stor	  roll,	  arbetet	  funkar	  bättre	  när	  de	  
visar	  intresse	  för	  planeringsarbetet	  och	  vilket	  ansvar	  de	  har	  för	  att	  programmet	  utförs	  som	  planerat.	  
Tyvärr	  finns	  det	  de	  som	  ser	  tidplaner	  som	  ett	  nödvändigt	  ont,	  vilket	  leder	  till	  att	  de	  inte	  lägger	  något	  
större	  fokus	  på	  dessa.	  Felberäkningar	  kan	  till	  exempel	  orsaka	  att	  beställningar	  av	  material	  inte	  görs	  i	  
tid,	  eller	  tvärtom	  att	  allt	  material	  som	  en	  entreprenör	  behöver,	  levereras	  på	  en	  och	  samma	  gång	  och	  
alldeles	  för	  tidigt.	  Det	  medför	  oftast	  att	  material	  måste	  flyttas	  och	  skadas	  därmed	  under	  hanteringen.	  
Överlag	  har	  de	  allra	  flesta	  dock	  tillräckligt	  med	  kunskap	  för	  att	  följa	  och	  förstå	  en	  tidplan.	  [25][28][29]	  

Det	  finns	  en	  tanke	  att	  erbjuda	  en	  kurs	  inom	  tidplanering.	  Men	  ansvaret	  för	  kontroll	  av	  kunskap	  ligger	  
också	  hos	  de	  våningsansvariga.	  De	  ska	  se	  till	  att	  de	  som	  jobbar	  med	  produktionen	  har	  tillräckligt	  med	  
kunskap	  och	  vara	  medvetna	  om	  att	  ”det	  vi	  inte	  får	  gjort	  i	  dag	  kommer	  att	  göra	  att	  vi	  ligger	  efter	  med	  
annat	  om	  6	  månader”	  [28].	  Om	  det	  finns	  ett	  behov,	  ska	  våningsansvariga	  anordna	  den	  informationen	  
eller	  stöd	  som	  behövs	  till	  planeringsarbetet	  för	  att	  allt	  ska	  flyta	  på	  bra.	  Detsamma	  gäller	  för	  planerare	  
men	  de	  får	  hjälp	  av	  varandra	  och	  dessutom	  är	  Babak	  Baykzadeh	  mycket	  kunnig	  i	  
planeringsprogrammet,	  Primavera	  P6.	  [28][24]	  

4.3.6 Problemhantering vid förseningar 

För	  varje	  fas	  har	  huvudtidplanen	  en	  buffert	  med	  cirka	  14	  veckors	  extra	  tid	  för	  att	  väga	  upp	  
förseningar.	  	  

Enligt	  planeraren	  på	  fas	  6	  kan	  förseningar	  bero	  näst	  intill	  oändligt	  antal	  olika	  anledningar.	  Utöver	  
missuppfattningar	  eller	  misskalkyleringar	  av	  arbetskraft	  för	  en	  aktivitet,	  sker	  ändringar	  av	  
konstruktionslösningar	  och	  bygghandlingar	  har	  i	  en	  viss	  utsträckning	  inte	  ens	  varit	  färdiga	  när	  de	  är	  
inplanerade	  att	  genomföras	  i	  produktionen.	  	  Svåra	  väderleksförhållanden	  är	  ytterligare	  en	  faktor	  som	  
är	  allt	  för	  oberäknelig.	  Dessa	  anledningar	  kan	  behöva	  olika	  lösningsmetoder	  beroende	  på	  vilken	  
inverkan	  de	  har	  på	  projektet.	  Sätt	  att	  kringgå	  förseningar	  kan	  vara	  att	  kalla	  in	  de	  inblandade	  till	  ett	  
möte	  för	  att	  gemensamt	  komma	  fram	  till	  en	  lösning,	  öka	  bemanningen	  eller	  ändra	  start-‐	  och	  
slutdatum	  för	  en	  aktivitet.	  [23][26][29]	  

Vid	  fas	  1	  och	  2	  kallar	  planeraren	  in	  till	  ett	  möte	  med	  de	  befattningar	  som	  berörs	  av	  en	  försening,	  för	  
att	  reda	  ut	  problemet	  och	  hitta	  en	  lämplig	  lösning.	  Oftast	  blir	  det	  dock	  problemlösning	  direkt	  på	  
byggarbetsplatsen,	  utan	  att	  ett	  möte	  behövs.	  [26]	  
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Vid	  fas	  5	  kollar	  planeraren	  hur	  förseningarna	  kan	  ha	  en	  mindre	  effekt,	  men	  eftersom	  de	  har	  en	  14-‐
veckors	  tidsbuffert	  i	  tidplanen	  så	  kan	  de	  låta	  aktiviteterna	  fortsätta,	  om	  inte	  en	  lösning	  är	  nödvändig,	  
och	  titta	  igen	  om	  5-‐6	  månader.	  [25]	  

Planeraren	  för	  fas	  4	  förklarar	  att	  våningsansvariga	  ska	  ta	  reda	  på	  hur	  förseningar	  ska	  lösas	  och	  ta	  
fram	  en	  åtgärdsplan.	  Hon	  har	  haft	  en	  diskussion	  med	  blockcheferna	  för	  fas	  4	  för	  att	  komma	  fram	  till	  
aktiviteter	  som	  är	  så	  pass	  allvarliga	  att	  om	  de	  inte	  sker	  i	  tid,	  kommer	  det	  att	  drabba	  alla	  andra	  
aktiviteter.	  Planeraren	  har	  fått	  fyra	  sådana	  aktiviteter	  och	  har	  skapat	  en	  rapport	  i	  Excell	  med	  
formulär	  över	  aktiviteter	  som	  rödmarkeras	  beroende	  på	  hur	  många	  dagars	  försening	  det	  blir.	  
Rapporten	  delas	  till	  blockcheferna	  och	  de	  skriver	  i	  sin	  tur	  en	  ”varningssignalslista”	  beroende	  av	  vilken	  
inverkan	  aktiviteten	  har.	  När	  en	  aktivitet	  rödmarkeras	  ska	  våningsansvariga	  se	  till	  vilken	  tid	  de	  kan	  
hämta	  in	  under	  en	  4-‐veckorsperiod.	  [28]	  	  

4.3.7 NKS i jämförelse med andra projekt och företag 

Planeraren	  för	  fas	  4,	  Tusca	  Sepp	  Norda	  har	  tidigare	  jobbat	  för	  två	  andra	  företag	  innan	  hon	  kom	  till	  
Skanska.	  Den	  största	  skillnaden	  mellan	  dessa	  två	  och	  Skanska	  är	  enligt	  henne,	  att	  majoriteten	  var	  
mer	  vana	  med	  tidplaner	  och	  det	  tror	  hon	  kan	  bero	  på	  att	  ”ägarskapet”	  över	  tidplanen	  var	  mer	  tydligt	  
på	  de	  andra	  företagen.	  De	  inblandade	  kände	  sig	  ansvariga	  för	  aktiviteter	  och	  att	  överlämning	  av	  
projektet	  verkligen	  skulle	  vara	  i	  tid.	  Tusca	  Sepp	  Norda	  poängterade	  att	  ”så	  fort	  man	  äger	  något	  
tydligt,	  blir	  man	  mer	  mån	  om	  att	  påpeka	  för	  andra	  om	  de	  är	  sena	  -‐	  du	  påverkar	  mig	  och	  andra	  
berättar	  detsamma	  till	  dig.	  Man	  har	  som	  ett	  incitament	  att	  bli	  klar	  i	  tid”.	  [28]	  

De	  projekt	  som	  planeraren	  på	  fas	  6	  har	  jobbat	  med	  utanför	  Skanska	  i	  Sverige,	  har	  varit	  ganska	  små	  
jämfört	  med	  NKS.	  Exempelvis	  ett	  tremånadersprojekt	  utan	  utrymme	  för	  förseningar.	  Där	  
uppdaterades	  huvudtidplanen	  varje	  dag	  baserat	  på	  rapporter	  som	  lämnades	  in	  av	  
underentreprenörer	  i	  slutet	  av	  varje	  dag.	  Utifrån	  huvudtidplanen	  delades	  en	  3-‐dagarstidplan	  varje	  
dag.	  Underentreprenörernas	  rapporter	  innehöll	  alla	  aktiviteter	  som	  pågick	  eller	  var	  färdigställda.	  På	  
så	  sätt	  kunde	  de	  öka	  tidplanens	  precision.	  [23]	  

4.3.8 Sverige i jämförelse med England och andra länder  

En	  stor	  skillnad	  som	  Steve	  Kirk	  upplever	  är	  att	  ett	  planeringsarbetslag	  är	  mycket	  mindre	  här	  i	  Sverige	  
än	  vad	  det	  är	  på	  ett	  projekt	  av	  samma	  storlek	  i	  England.	  Han	  antar	  att	  det	  är	  pågrund	  av	  det	  som	  han	  
blir	  mer	  involverad	  i	  den	  dagliga	  problemhanteringen	  som	  uppstår	  i	  produktionen,	  medan	  i	  England	  
skulle	  liknande	  problem	  tas	  omhand	  av	  våningsansvariga.	  En	  annan	  skillnad	  som	  han	  har	  märkt	  är	  att	  
underentreprenörer	  i	  Sverige	  väntar	  med	  att	  kolla	  på	  tidplanen	  först	  4	  till	  6	  veckor	  i	  förväg,	  när	  de	  
faktiskt	  har	  blivit	  informerade	  om	  tidplanen	  hela	  6	  till	  7	  månader	  i	  förväg.	  Så	  fort	  som	  tidplanen	  har	  
blivit	  godkänd	  av	  projektledaren,	  sätter	  sig	  nämligen	  Steve	  Kirk	  och	  underentreprenörerna	  sig	  ned	  
och	  går	  igenom	  huvudtidplanen.	  De	  är	  därför	  sämre	  förberedda	  och	  medvetna	  om	  aktiviteter	  deras	  
arbete	  berör.	  I	  sin	  tur	  har	  det	  medfört	  att	  beställningar	  inte	  görs	  i	  tid	  och	  arbetet	  blir	  svårt	  att	  
genomföra	  i	  tid.	  

Det	  hålls	  betydligt	  fler	  möten	  i	  Sverige	  i	  jämförelse	  mot	  England	  och	  det	  finns	  ett	  någorlunda	  
lättsammare	  synsätt	  mot	  att	  hantera	  förseningar	  genom	  att	  flytta	  datum	  fram	  och	  tillbaka,	  mot	  vad	  
som	  skulle	  accepteras	  i	  England.	  Steve	  har	  ibland	  varit	  tvungen	  att	  visa	  beslutsamhet	  för	  att	  
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aktiviteter	  inte	  får	  flyttas	  för	  att	  lösa	  en	  försening.	  Istället	  har	  han	  förklarat	  hur	  allvarligt	  det	  är	  att	  
hålla	  tidplanen	  och	  att	  de	  får	  hitta	  andra	  lösningar.	  	  	  

På	  ett	  liknande	  projekt	  i	  England	  börjar	  man	  med	  byggande	  sex	  månader	  efter	  att	  kontraktet	  är	  klart	  
för	  att	  design	  ska	  ha	  tillräckligt	  med	  tid	  att	  bli	  färdigt	  med	  sitt	  arbete.	  Ett	  stort	  problem	  med	  NKS	  är	  
att	  design	  laget	  ligger	  nästan	  ett	  år	  efter	  på	  grund	  av	  att	  produktion	  börjades	  direkt	  efter	  kontraktet	  
var	  klart.	  Steve	  tycker	  att	  produktion	  börjades	  för	  tidigt.	  [25]	  

Babak	  Baykzadeh	  (fas	  6)	  har	  jobbat	  i	  Dubai	  och	  Iran	  där	  kostnaden	  för	  arbetskraft	  är	  mycket	  lägre	  än	  
vad	  det	  är	  i	  Sverige.	  Detta	  leder	  till	  att	  ett	  företag	  har	  mer	  utrymme	  att	  öka	  arbetskraften	  vid	  behov,	  
men	  det	  är	  ändå	  inte	  alltid	  att	  det	  resulterar	  i	  färre	  förseningar.	  Den	  stora	  skillnaden	  är	  att	  i	  Sverige	  
är	  alla	  inblandade	  yrkeskunniga.	  Det	  existerar	  knappt	  personal	  utan	  utbildning,	  vilket	  ger	  en	  högre	  
kvalitet	  på	  arbetet.	  Dessutom	  satsas	  näst	  intill	  ingenting	  på	  säkerhet	  och	  arbetsmiljö	  i	  Dubai	  och	  Iran.	  
Det	  leder	  till	  att	  många	  skadas	  svårt	  och	  i	  värsta	  fall	  förolyckas.	  Facklig	  representation	  är	  obefintlig,	  
medans	  den	  är	  stark	  i	  Sverige.	  	  

Precis	  som	  i	  England	  är	  ett	  planeringsarbetslag	  större	  i	  Dubai	  och	  Iran	  i	  jämförelse	  mot	  vad	  de	  är	  för	  
varje	  fas	  på	  NKS,	  där	  de	  endast	  är	  en	  planerare	  per	  fas.	  Det	  går	  att	  vara	  det,	  men	  det	  är	  precis	  så	  att	  
det	  är	  hanterbart.	  [23]	  

4.3.9 Utbyte mellan planerare 

Tusca	  Sepp	  Norda	  och	  Steve	  Kirk	  (fas	  4	  och	  5)	  träffar	  varandra	  för	  erfarenhetsutbyten.	  Steve	  Kirk	  har	  
stor	  erfarenhet	  från	  liknande	  projekt	  och	  anser	  att	  det	  troligtvis	  inte	  skulle	  vara	  till	  någon	  större	  hjälp	  
att	  ha	  inplanerade	  möten	  för	  erfarenhetsutbyte	  med	  fas	  1	  och	  2,3	  och	  7.	  Detta	  eftersom	  att	  de	  
faserna	  skiljer	  sig	  för	  mycket	  från	  fas	  4,5	  och	  6.	  Det	  finns	  däremot	  en	  tanke	  från	  Steve	  Kirks	  sida	  att	  
träffa	  Babak	  Bayplaneraren	  på	  fas	  6	  för	  att	  diskutera	  problem	  som	  kan	  uppstå,	  eftersom	  att	  fas	  6	  
fortfarande	  är	  i	  början	  av	  sin	  produktion.	  På	  så	  sätt	  går	  det	  förhoppningsvis	  att	  minska	  avvikelser	  från	  
tidplanen.	  [25]	  

Planeraren	  på	  fas	  1	  och	  2	  nämner	  att	  samtliga	  planerarna	  vänder	  sig	  till	  varandra	  mer	  spontant	  då	  
och	  då	  men	  att	  det	  inte	  är	  inplanerade	  samtal.	  Hon	  anser	  att	  det	  skulle	  vara	  till	  stor	  nytta	  om	  de	  fick	  
avsätta	  tid	  för	  erfarenhetsutbyten.	  [26]	  
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5. Faktainsamling 

Erforderligt	  material	  som	  har	  insamlats	  och	  beskrivits	  i	  denna	  rapport	  är	  hämtat	  från	  
litteraturstudier,	  internetsidor,	  personliga	  intervjuer	  och	  dokument	  tilldelade	  av	  Skanska.	  
Litteraturstudien	  baserades	  främst	  på	  kurslitteratur	  som	  används	  vid	  kurser	  som	  ingår	  i	  
högskoleingenjörsprogrammet	  Byggteknik	  och	  Design	  på	  KTH	  såsom	  HS1006	  Byggprocessen,	  HS1015	  
Byggstyrning	  och	  HS1019	  Planering	  av	  ett	  byggprojekt.	  Andra	  böcker	  som	  är	  relevanta	  till	  ämnet	  
användes	  vid	  behov.	  

Med	  hjälp	  av	  kunskap	  inhämtat	  från	  ovannämnda	  kurser	  samt	  observationer	  inhämtade	  från	  möten	  
med	  arbetsledare	  och	  planerarna	  på	  NKS,	  kunde	  frågor	  till	  intervjuer	  formuleras	  och	  sorteras.	  Läs	  
vidare	  om	  metodval	  i	  kapitel	  1.5.	  

Det	  insamlade	  materialet	  och	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  gav	  rapporten	  en	  stark	  grund	  för	  att	  
utveckla	  analysen,	  slutsatsen	  samt	  för	  att	  utifrån	  det	  formulera	  rekommendationer	  till	  Skanskas	  
planeringsarbete.	  	  
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6. Genomförandet 
	  

Hela	  idén	  bakom	  denna	  rapport	  började	  redan	  i	  december	  2012	  under	  ett	  besök	  hos	  arbetsledaren	  
Patrik	  Törnevik,	  tillika	  rapportens	  handledare	  från	  Skanska.	  Då	  togs	  frågan	  om	  tidplaner	  och	  
kommunikationen	  kring	  dessa	  upp.	  Planeringsingenjören	  för	  Fas	  1	  och	  2,	  Nermin	  Kucukgöl	  Polat,	  
bjöds	  in	  för	  att	  fördjupa	  diskussionen.	  Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  poängterade	  att	  förseningar	  i	  tidplanen	  
har	  uppstått	  alltför	  ofta	  och	  att	  det	  exempelvis,	  antingen	  kan	  bero	  på	  kommunikationsbrist	  mellan	  
planeringsingenjören	  och	  arbetsledare	  eller	  mellan	  arbetsledare	  och	  yrkesarbetare.	  

Efter	  några	  veckor	  hade	  rapportens	  ämne	  bestäms	  till	  Tidplanering	  av	  ett	  stort	  byggprojekt.	  
Skrivandet	  av	  förstudien	  påbörjades	  under	  första	  veckan	  av	  examensarbetets	  period,	  där	  det	  tydligt	  
framgick	  rapportens	  mål	  och	  metod	  samt	  en	  tidplan	  som	  i	  stora	  drag	  visade	  viktiga	  moment	  av	  
examensarbetets	  arbetsprocess.	  Målet	  var	  att	  minimera	  problem	  som	  är	  kopplade	  till	  tidplaneringen	  
på	  NKS	  och	  att	  ta	  fram	  förslag	  på	  hur	  Skanska	  ska	  kringgå	  problemen.	  För	  att	  uppnå	  målet	  valdes	  
bland	  annat	  en	  kvalitativ	  intervjubaserad	  metod,	  se	  kapitel	  1.5	  om	  metodval.	  Underrubrik	  till	  
rapporten	  formulerades	  till	  En	  kvalitativ	  intervjubaserad	  studie	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  Andra	  
metoder	  som	  användes	  under	  rapportens	  faktainsamling	  var	  litteraturstudier,	  att	  läsa	  och	  diskutera	  
gamla	  examensarbeten,	  undersöka	  Skanskas	  tillvägagångssätt	  och	  metoder	  i	  planeringsteknik,	  
jämförelse	  mot	  hur	  tidplaneringen	  ser	  ut	  hos	  Skanska	  UK	  vid	  stora	  byggprojekt,	  och	  intervjuer	  med	  
arbetsledare,	  projektingenjör	  inom	  ventilation	  för	  Fas	  1	  och	  2,	  planeringsingenjörer	  från	  fem	  olika	  
faser	  inom	  NKS,	  och	  planeringschefen	  över	  samtliga	  faser	  av	  byggprojektet.	  Samtliga	  intervjuer	  
spelades	  in.	  

Intervjufrågorna	  sammanställdes	  med	  hänsyn	  till	  rapportens	  syfte	  och	  följdfrågor	  ställdes	  spontant	  
men	  ibland	  även	  specifikt	  förberedda	  för	  just	  den	  intervjuade.	  Intervjufrågorna	  finns	  med	  på	  svenska	  
i	  bilaga	  20	  och	  på	  engelska	  i	  bilaga	  21.	  Intervjuerna	  kan	  i	  sin	  helhet	  läsas	  i	  bilagorna	  1-‐7	  på	  sidorna	  
45-‐78.	  	  

Under	  samma	  vecka	  som	  förstudien	  genomfördes	  togs	  initiativet	  att	  boka	  in	  flera	  intervjuer	  med	  
planeringsingenjörerna	  Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  (fas1	  och	  2),	  Tusca	  Sepp	  Norda	  (fas	  4),	  Steve	  Kirk	  (fas	  
5)	  och	  även	  med	  Fredrik	  Olofsson	  som	  är	  projektingenjör	  inom	  ventilation	  för	  Fas	  1	  och	  2.	  Träffade	  
handledaren	  på	  Skanska,	  Patrik	  Törnevik.	  

Under	  examensarbetets	  andra	  vecka	  genomfördes	  tre	  intervjuer	  med	  planeringsingenjörer	  från	  de	  
olika	  faserna.	  Intervjuerna	  gav	  en	  fördjupad	  inblick	  i	  planeringen	  av	  NKS	  då	  varje	  fas	  består	  av	  olika	  
byggnadstyper	  och	  befann	  sig	  i	  olika	  skeden.	  Att	  vara	  närvarande	  under	  styrmötet	  för	  fas	  1	  och	  2	  var	  
också	  en	  del	  av	  veckans	  aktiviteter.	  Passade	  på	  att	  prata	  med	  Patrik	  Törnevik	  hos	  Skanska.	  

Veckan	  därpå	  börjades	  en	  fördjupning	  i	  litteraturstudien	  inom	  tidplanering	  med	  fokus	  på	  
byggproduktion.	  Samtidigt	  som	  fördjupning	  inom	  ämnet	  tidplanering,	  påbörjades	  rapportskrivandet	  
av	  den	  teoretiska	  referensramen.	  

Fjärde	  veckan	  gick	  främst	  ut	  på	  att	  översätta	  de	  intervjuer	  som	  gjorts	  tidigare	  och	  hålla	  
avstämningsmöte	  för	  att	  se	  om	  tidplanen	  i	  förstudien	  följts.	  	  programutvecklare	  för	  Oracle	  och	  Asta	  
kontaktades	  och	  bättre	  litteratur	  eftersöktes.	  Det	  märktes	  ganska	  fort	  att	  bra	  litteratur	  inom	  
byggstyrning	  är	  begränsad.	  
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En	  viktig	  intervju	  gjordes	  under	  femte	  veckan	  med	  arbetsledaren	  Patrik	  Törnevik.	  Det	  var	  viktigt	  för	  
att	  få	  en	  inblick	  av	  planering	  ur	  en	  arbetsledares	  perspektiv.	  En	  intervju	  gjordes	  också	  med	  
planeraren	  Babak	  Beykzadeh	  (Fas	  6).	  Babak	  Beykzadeh	  är	  en	  konsult	  från	  Cowi	  Management	  AB	  som	  
tillhandahåller	  rådgivning	  i	  planeringsprogrammet	  Primavera	  P6.	  Transkribering	  av	  alla	  intervjuer	  
fortsatte	  under	  denna	  vecka	  samt	  rapportskrivningens	  utveckling.	  Deltagande	  under	  ett	  
avstämningsmöte	  för	  Fas	  1	  och	  2	  gav	  en	  viktig	  inblick	  i	  hur	  produktionslaget	  delvis	  arbetar.	  Under	  
mötet	  gick	  arbetsledare	  och	  junior	  platschefer	  igenom	  alla	  aktiviteter	  i	  tidplanen	  som	  skulle	  ha	  
utförts	  under	  veckan	  och	  kommande	  arbeten.	  Vidare	  kontakt	  hölls	  med	  samtliga	  intervjuade	  för	  att	  
få	  dokument	  eller	  svar	  på	  frågor	  som	  dykt	  upp.	  

Under	  sjätte	  veckan	  bytte	  vi	  handledare	  på	  KTH	  till	  Sten	  Hebert	  för	  att	  få	  mer	  hjälp	  i	  den	  skrivande	  
processen.	  I	  kombination	  av	  att	  ett	  seminarium	  om	  rapportskrivande	  hölls	  på	  KTH	  och	  byte	  av	  
handledare,	  genomfördes	  större	  ändringar	  i	  rapporten	  efter	  konstruktiv	  kritik	  och	  
rekommendationer.	  

	  I	  slutet	  av	  sjätte	  veckan	  hölls	  ytterligare	  en	  viktig	  intervju,	  denna	  gång	  med	  planeringschefen	  för	  
NKS,	  Nick	  Harrison.	  Nick	  Harrison	  delade	  med	  sig	  av	  dokument	  som	  kunde	  användas	  för	  att	  arbeta	  
vidare	  med	  rapporten,	  bland	  annat	  dokument	  till	  ledningssystemet	  Last	  Planner.	  Transkribering	  
fortsatte	  under	  veckan	  och	  rapporten	  utvecklades	  med	  relevanta	  figurer	  och	  tillhörande	  text.	  
Mittredovisning	  förbereddes	  och	  information	  försöktes	  återigen	  att	  inhämtas	  från	  
mjukvarutillverkare	  från	  Oracle	  och	  Asta.	  Det	  gav	  dessvärre	  inget	  material	  till	  rapporten.	  

Sjunde	  veckan	  inleddes	  med	  mittredovisning	  av	  examensarbetets	  utveckling	  inför	  examinator,	  Per	  
Roald	  och	  Sten	  Hebert.	  Sista	  översättningsarbetet	  av	  intervjun	  med	  Nick	  Harrison	  slutfördes.	  Fler	  
figurer	  skapades	  till	  rapporten.	  Granskningsarbetet	  av	  rapportens	  språk	  och	  struktur	  fördjupades.	  

Åttonde	  veckan	  hölls	  ett	  möte	  med	  Sten	  Hebert	  samt	  ett	  annat	  möte	  med	  Per	  Roald	  hölls	  under	  
samma	  dag.	  Arbetet	  med	  rapporten	  fortsatte	  och	  ändringar	  genomfördes	  efter	  Sten	  Heberts	  
granskaning	  av	  rapporten	  och	  struktur	  av	  analys	  och	  slutsats	  tog	  form	  efter	  att	  ha	  rådfrågat	  Per	  
Roald.	  Sista	  handledningsmötet	  hölls	  på	  Skanska	  med	  Patrik	  Törnevik.	  Vidare	  rapportskrivning,	  
sammanfattande	  av	  samtliga	  intervjuer,	  där	  svar	  från	  intervjuerna	  sorterades	  under	  respektive	  fråga.	  
Analys,	  slutsats	  och	  rekommendationer	  bearbetades	  under	  en	  heldags	  arbete.	  

Under	  nionde	  veckan	  skrevs	  sammanfattningen	  av	  de	  sju	  intervjuerna	  helt	  färdigt.	  Textredigering	  av	  
språk	  och	  struktur	  pågick	  under	  större	  delen	  av	  veckan,	  förutom	  då	  opponeringsförberedelse	  och	  
opponering	  genomfördes.	  Opponering	  innebar	  även	  deltagande	  vid	  en	  annan	  students	  redovisning.	  
Presentationsmaterial	  sattes	  ihop	  till	  en	  redovisning	  med	  Powerpoint.	  
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7. Analys 

Analysen	  redogör	  insamlat	  material	  och	  återkopplar	  till	  rapportens	  syfte,	  kapitel	  1.2.	  

Planeringsdeltagare	  

Det	  finns	  7	  faser	  inom	  projektet	  NKS,	  med	  en	  planeringschef	  och	  6	  fasplanerare	  varav	  en	  är	  konsult.	  
De	  arbetar	  enbart	  med	  huvudtidplanen.	  

Planeringsarbetet	  berör	  även	  platschefer	  och	  arbetsledare	  som	  skapar	  sina	  egna	  3-‐veckorstidplaner	  
utifrån	  huvudtidplanen.	  

Kommunikation	  och	  kunskap	  av	  tidplanering	  

Tidplaner	  kommuniceras	  ut	  inför	  och	  under	  möten	  samt	  används	  som	  stöd	  i	  ute	  på	  
byggarbetsplatsen.	  De	  presenteras	  i	  olika	  format,	  både	  som	  redigerbara	  Gantt-‐scheman	  i	  
programmen	  Asta	  Powerproject	  och	  Primavera	  P6	  eller	  som	  Exellfiler	  och	  i	  PDF-‐format.	  

Inom	  fas	  6	  appliceras	  tidplanen	  även	  tillsammans	  med	  stöd	  av	  en	  3D-‐modell,	  så	  kallad	  4D-‐
modellering	  för	  att	  kunna	  redovisa	  vilken	  del	  av	  byggnaden	  som	  de	  olika	  aktiviteterna	  hänvisar	  till.	  
Generellt	  används	  3D-‐modellen	  inom	  hela	  NKS	  men	  då	  är	  den	  ej	  kopplad	  till	  en	  tidplan.	  

Planerare	  har	  användarlicenser	  för	  Oracles	  program,	  Primavera	  P6	  och	  samtliga	  på	  Skanska	  har	  
tillgång	  till	  Asta	  Powerprojekt	  samt	  Microsoft	  Office-‐paketet.	  

Till	  stor	  del	  arbetar	  de	  olika	  befattningshavarna	  med	  de	  program	  som	  de	  är	  vana	  vid	  och	  vänder	  sig	  
främst	  till	  andra	  medarbetare	  för	  stöd	  med	  programmen	  vid	  behov.	  Planeraren	  för	  fas	  6,	  Babak	  
Beykzadeh	  är	  kunnig	  inom	  Primavera	  och	  är	  inhyrd	  från	  konsultfirman	  Cowi.	  

Avstämningsmöten	  hålls	  av	  slutet	  av	  varje	  vecka	  för	  att	  stämma	  av	  hur	  arbetet	  har	  fortlöpt.	  Utöver	  
det	  hålls	  kontinuerliga	  möten	  med	  de	  olika	  underentreprenörerna	  och	  arbetslagen.	  

Ledningssystemet	  ”Last	  planner”	  implementeras	  i	  fas	  5	  och	  underlättar	  presentation	  och	  
kommunikationen	  av	  tidplanen.	  Ledningssystemet	  involverar	  inte	  enbart	  planerare	  utan	  även	  
underentreprenörer,	  platschefer,	  arbetsledare,	  yrkesarbetare	  och	  paketledare	  i	  dagliga	  rutiner	  kring	  
planeringsarbetet	  genom	  dagliga	  möten	  ute	  på	  byggarbetsplatsen,	  anslagstavlor	  och	  ”workshops”.	  
Med	  anslagstavlan	  får	  underentreprenörer	  aktivt	  delta	  i	  planeringsarbetet	  genom	  att	  meddela	  när	  de	  
ska	  påbörja	  sina	  aktiviteter	  och	  vad	  som	  behövs	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  börja	  arbeta	  samt	  meddela	  vilka	  
hinder	  som	  har	  uppstått	  i	  deras	  arbete.	  

Uppföljning	  efter	  avslutat	  projekt	  

Byggprojektets	  huvudtidplan	  uppdateras	  kontinuerligt	  så	  som	  aktiviteterna	  verkligen	  har	  utförts.	  
Efter	  avslutat	  projekt	  arkiveras	  projektets	  tidplan	  och	  alla	  tillhörande	  dokument	  med	  nyckeltal	  och	  
arbetsmetoder,	  för	  att	  tillämpas	  inom	  framtida	  planeringsarbeten.	  

Problemhantering	  vid	  försening	  

Beroende	  på	  hur	  en	  försening	  påverkar	  andra	  aktiviteter	  tillämpas	  olika	  sätt	  för	  att	  hantera	  
problemet.	  Avgörande	  för	  val	  av	  problemhantering	  är	  främst	  beroende	  av	  finansiella	  konsekvenser	  
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och	  omfattningen	  av	  tidsförlusten.	  Förseningen	  kan	  åtgärdas	  redan	  ute	  på	  byggarbetsplatsen	  eller	  
hanteras	  genom	  att	  tillkalla	  berörda	  personer	  till	  ett	  krismöte	  där	  en	  återgärdsplan	  (”recovery	  plan”)	  
tas	  fram.	  Varje	  fas	  har	  också	  en	  buffert	  med	  tid	  ifall	  att	  förseningar	  uppstår,	  som	  uppgår	  till	  14	  
veckor.	  	  

När	  förseningar	  uppstår	  blir	  det	  ofta	  att	  de	  tar	  till	  en	  kortsiktig	  lösning	  och	  hanterar	  problemet	  
genom	  att	  enbart	  flytta	  aktiviteters	  start-‐	  och	  slutdatum	  fram	  och	  tillbaka.	  	  

Skillnader	  i	  planeringsarbete	  mellan	  Skanska	  och	  andra	  företag	  

Av	  de	  intervjuade	  saknar	  tre	  av	  dem	  erfarenhet	  från	  tidigare	  projekt	  när	  det	  gäller	  planering.	  	  
Planeringschefen	  Nick	  Harrison	  har	  25	  års	  erfarenhet	  av	  planeringsarbete	  i	  England	  och	  har	  arbetat	  
med	  på	  Skanska	  NKS	  från	  starten	  av	  projektet.	  Enligt	  Nick	  skiljer	  sig	  planeringsprocessen	  inte	  direkt	  
åt	  mellan	  olika	  företag,	  eftersom	  att	  byggprocessen	  är	  ungefär	  den	  samma	  för	  olika	  projekt.	  

Nick	  berättar:	  

“The	  process	  to	  create	  the	  programme,	  monitor	  it,	  report	  it,	  record	  it,	  is	  generally	  the	  same	  
everywhere.	  The	  way	  of	  communicating	  might	  be	  different,	  but	  the	  process	  generally	  is	  pretty	  much	  
the	  same.”	  

Tusca	  poängterar	  av	  tidigare	  erfarenhet	  från	  ett	  mindre	  företag	  som	  hon	  har	  arbetat	  för,	  att	  där	  var	  
majoriteten	  mer	  vana	  med	  tidplaneringsarbetet.	  Vem	  som	  ansvarade	  för	  att	  tidplanen	  skulle	  hållas	  
var	  tydligare	  på	  det	  företaget.	  Tempot	  var	  betydligt	  högre	  vid	  det	  mindre	  projektet	  och	  tidplanen	  
uppdaterades	  mer	  eller	  mindre	  varje	  dag.	  Där	  var	  det	  mer	  kritiskt	  om	  en	  aktivitet	  var	  försenad.	  

På	  den	  byggarbetsplats	  som	  Babak	  har	  arbetat	  med	  innan	  NKS	  hade	  de	  en	  3-‐dagarstidplan,	  och	  varje	  
dag	  skulle	  underentreprenörer	  lämna	  in	  3-‐dagarstidplanen	  med	  en	  uppdatering	  av	  det	  arbetet	  som	  
var	  utfört	  under	  dagen.	  Då	  kunde	  planerarna	  ha	  mer	  kontroll	  över	  alla	  aktiviteter	  och	  undvika	  så	  gott	  
det	  gick	  avvikelser	  från	  tidplanen.	  Däremot	  var	  det	  en	  mycket	  mindre	  byggprojekt	  än	  vad	  NKS	  är.	  

Skillnader	  i	  planeringsarbete	  mellan	  Skanska	  i	  Sverige	  och	  England	  

Steve	  Kirk	  har	  arbetat	  med	  planering	  på	  Skanska	  UK	  tidigare	  på	  liknande	  projekt.	  I	  England	  har	  
planerare	  samt	  konstruktörer	  6-‐8	  månader	  på	  sig	  att	  färdigställa	  planeringsarbetet	  på	  ett	  liknande	  
byggprojekt.	  Arbetslaget	  för	  planeringsarbetet	  är	  väldigt	  liten	  på	  NKS	  jämfört	  med	  hur	  det	  är	  i	  
England.	  Dessutom	  arbetar	  planerare	  enbart	  med	  planeringen	  i	  England	  medans	  på	  NKS	  är	  de	  även	  
inblandade	  i	  den	  dagliga	  problemhanteringen	  i	  projektet.	  	  

I	  England	  har	  underentreprenörerna	  har	  en	  inblick	  i	  tidplaneringen	  flera	  månader	  innan	  denne	  ska	  
utföra	  sitt	  arbete,	  medans	  i	  Sverige	  väntar	  de	  med	  att	  fokusera	  på	  tidplanen	  först	  en	  4-‐6	  veckor	  
innan	  de	  ska	  påbörja	  sitt	  arbete.	  

Förbättringsmöjligheter	  

Steve	  Kirk	  vill	  gärna	  se	  utökade	  resurser	  till	  arbetslaget	  genom	  att	  anställa	  ytterligare	  en	  planerare.	  

Fredrik	  Olofsson	  efterfrågar	  att	  tillgång	  till	  filtreringsbara	  program	  för	  läsplattor,	  istället	  för	  att	  
enbart	  kunna	  öppna	  en	  PDF-‐fil.	  
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Tusca	  Sepp	  Norda	  brukar	  initiera	  till	  möten,	  även	  om	  det	  inte	  är	  hennes	  uppgift.	  Hon	  vill	  gärna	  se	  att	  
de	  våningsansvariga	  initierar	  till	  möten	  när	  de	  märker	  att	  tidplanen	  inte	  håller,	  istället	  för	  att	  
tidplanerare	  initierar	  möten	  för	  att	  hantera	  förseningar.	  	  

Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  vill	  gärna	  se	  att	  tid	  avsätts	  för	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  planerare.	  	  
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8. Slutsatser 

Här	  görs	  en	  återkoppling	  till	  analysen.	  

Planeringsdeltagare	  

Det	  skulle	  behövas	  mer	  resurser	  till	  planeringsarbetet,	  framförallt	  till	  de	  större	  faserna.	  	  

Det	  är	  en	  stor	  fördel	  att	  ha	  tillgång	  till	  en	  planeringskonsult	  som	  kan	  vidareförmedla	  sina	  kunskaper	  
och	  hjälpa	  de	  andra	  planerarna	  i	  sitt	  arbete,	  framförallt	  med	  planeringsprogram.	  

Kommunikation	  och	  kunskap	  av	  tidplanering	  

Vi	  tror	  att	  det	  kan	  vara	  ett	  bra	  kommunikationssätt	  att	  tillämpa	  4D-‐modellering	  inom	  framtida	  
projekt.	  	  

Det	  kan	  vara	  till	  fördel	  att	  öka	  kunskaperna	  för	  programmen	  de	  använder	  till	  sitt	  planeringsarbete,	  
för	  att	  kunna	  ta	  del	  av	  programmets	  fulla	  potential.	  	  

Många	  frågor	  tas	  upp	  under	  möten	  istället	  för	  att	  de	  tas	  upp	  inför	  mötet.	  

Det	  finns	  ingen	  garanti	  för	  att	  de	  som	  tackat	  ja	  till	  att	  delta	  på	  ett	  möte	  verkligen	  kommer	  att	  kunna	  
delta.	  	  

Ledningsverktyget	  ”Last	  planner”	  får	  deltagarna	  att	  kommunicera	  bättre	  med	  varandra	  och	  
uppmärksammar	  eventuella	  problem	  och	  kritiska	  förutsättningar	  i	  god	  tid.	  	  

Uppföljning	  efter	  avslutat	  projekt	  

Dokumentationen	  av	  planeringsarbetet	  är	  en	  av	  deras	  främsta	  tillgångar.	  

Problemhantering	  vid	  försening	  

Det	  blir	  en	  återkommande	  problem	  om	  aktiviteter	  enbart	  flyttas	  för	  att	  tillfälligt	  hantera	  en	  försening	  
utan	  större	  ifrågasättande	  om	  det	  verkligen	  är	  hållbart.	  Vi	  håller	  med	  om	  Steve	  Kirk’s	  antagande	  att	  
det	  möjligtvis	  beror	  på	  en	  annan	  arbetskultur	  i	  Sverige	  än	  den	  erfarenheten	  han	  har	  från	  England.	  

Skillnader	  i	  planeringsarbete	  mellan	  Skanska	  och	  andra	  företag	  

	  Anledningen	  till	  att	  majoriteten	  av	  de	  som	  arbetar	  på	  mindre	  företag	  har	  större	  vana	  av	  
tidplaneringsarbetet,	  kan	  vara	  att	  det	  finns	  ett	  tydligare	  ”ägarskap”	  hos	  projektledare	  som	  visar	  att	  
ansvaret	  ligger	  hos	  den	  befattningshavaren.	  När	  ”ägarskapet”	  är	  tydligt	  blir	  de	  ansvariga	  mer	  
angelägna	  om	  att	  uppmärksamma	  dem	  som	  påverkar	  deras	  arbete.	  Detta	  gör	  att	  förseningar	  enklare	  
kan	  kringgås.	  	  

Planeringsarbetet	  på	  Skanska	  skiljer	  sig	  troligtvis	  inte	  så	  mycket	  från	  andra	  företag	  eftersom	  att	  
byggprocessen	  är	  ungefär	  den	  samma.	  

NKS	  kan	  inte	  hålla	  ett	  lika	  intensivt	  planeringsarbete	  som	  i	  mindre	  projekt	  med	  avseende	  på	  
avstämning	  och	  uppdatering.	  
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Skillnader	  i	  planeringsarbete	  mellan	  Skanska	  i	  Sverige	  och	  England	  

I	  Sverige	  ges	  inte	  den	  tiden	  som	  erfordras	  för	  att	  ta	  fram	  färdiga	  handlingar	  till	  projektet.	  
Produktionsarbetet	  påbörjas	  redan	  innan	  de	  handlingar	  som	  de	  är	  beroende	  av	  är	  färdigställda.	  Med	  
de	  erfarenheter	  som	  finns	  att	  hämta	  från	  liknande	  projekt	  i	  England	  kan	  frågan	  ställas	  om	  de	  
verkligen	  har	  dragit	  ekonomiska	  fördelar	  och	  vunnit	  tid	  på	  att	  påbörja	  produktionen	  utan	  färdiga	  
handlingar.	  Vi	  saknar	  däremot	  underlag	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  korrekt	  bedömning	  av	  den	  frågan.	  

Skillnaderna	  till	  varför	  underentreprenörer	  påbörjar	  sitt	  planeringsarbete	  senare	  än	  vad	  de	  normalt	  
sett	  gör	  i	  England,	  beror	  troligtvis	  på	  att	  de	  har	  för	  vana	  att	  inte	  överblicka	  en	  större	  del	  av	  
tidplaneringen	  än	  att	  det	  skulle	  handla	  om	  en	  attitydsfråga.	  	  

Förbättringsmöjligheter	  enligt	  de	  intervjuade	  

Steve	  Kirk	  vill	  gärna	  se	  utökade	  resurser	  till	  arbetslaget	  genom	  att	  anställa	  ytterligare	  en	  planerare,	  
något	  som	  vi	  tycker	  låter	  rimligt	  med	  tanke	  på	  hur	  stor	  fas	  5	  är.	  

Fredrik	  Olofsson	  efterfrågar	  att	  tillgång	  till	  filtreringsbara	  program	  för	  läsplattor,	  istället	  för	  att	  
enbart	  kunna	  öppna	  en	  PDF-‐fil.	  Det	  skulle	  kunna	  vara	  till	  stor	  nytta	  och	  vara	  ett	  stort	  framsteg	  för	  
Skanska	  och	  byggindustrin	  om	  Skanska	  själva	  initierar	  utvecklandet	  av	  ett	  sådant	  program.	  	  	  

Tusca	  brukar	  initiera	  till	  möten,	  även	  om	  det	  inte	  är	  hennes	  uppgift.	  Vi	  kan	  däremot	  inte	  avgöra	  om	  
detta	  enbart	  gäller	  för	  fas	  4,	  vilket	  gör	  att	  vi	  inte	  kan	  dra	  en	  rättvis	  slutsats	  till	  denna	  punkt.	  

Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  vill	  gärna	  se	  att	  tid	  avsätts	  för	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  planerare,	  något	  vi	  
tror	  skulle	  gagna	  hennes	  arbete	  och	  även	  säkra	  att	  kompetensen	  stannar	  kvar	  inom	  Skanska,	  med	  
tanke	  på	  att	  personal	  slutar	  och	  byter	  befattningar	  emellanåt.	  I	  Skanskas	  fall	  finns	  även	  en	  risk	  att	  
nyckelpersoner	  flyttar	  tillbaka	  till	  England.	  
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9. Rekommendationer 

Återkoppling	  görs	  till	  målformulering,	  analys	  och	  slutsatser.	  

Planeringsdeltagare	  

Se	  om	  det	  är	  möjligt	  både	  praktiskt	  och	  ekonomisk	  att	  anställa	  en	  assisterande	  planerare	  till	  fas	  5.	  

Fortsätt	  med	  att	  ha	  en	  planeringskonsult	  på	  liknande	  projekt	  i	  framtiden.	  

Kommunikation	  och	  kunskap	  av	  tidplanering	  

Vi	  rekommenderar	  att	  tillämpa	  4D-‐modellering	  inom	  framtida	  projekt.	  Vidare	  rekommenderar	  vi	  att	  
de	  på	  fas	  6	  ges	  möjligheten	  att	  dokumentera	  sitt	  arbete	  med	  4D-‐modelleringen	  och	  även	  kan	  påbörja	  
att	  ta	  fram	  arbetsmallar	  för	  det	  arbetet.	  Deras	  erfarenheter	  kan	  komma	  att	  vara	  till	  stor	  nytta	  inom	  
framtida	  projekt.	  

Ta	  fram	  ett	  program	  till	  stöd	  för	  framställandet	  av	  3-‐veckorstidplaner,	  där	  de	  framgår	  hur	  de	  
använder	  vissa	  funktioner	  i	  planeringsprogrammen	  samt	  riktlinjer	  för	  hur	  planerna	  ska	  utformas,	  till	  
exempel	  att	  ha	  standardfärger	  till	  olika	  discipliner.	  Detta	  program	  kan	  även	  vara	  ett	  komplement	  till	  
den	  internutbildning	  som	  erbjuds.	  

En	  stor	  del	  av	  det	  som	  tas	  upp	  under	  möten	  kan	  istället	  förmedlas	  inför	  möten	  via	  e-‐post,	  med	  tanke	  
på	  att	  det	  inte	  är	  säkert	  att	  de	  som	  tackat	  ja	  till	  att	  delta	  på	  ett	  möte	  verkligen	  kommer	  att	  kunna	  
delta.	  På	  så	  viss	  säkerställs	  att	  frågan	  besvaras	  och	  det	  som	  uteblir	  har	  möjlighet	  att	  besvara	  frågan	  i	  
god	  tid.	  	  

Implementera	  ”Last	  planner”	  inom	  fas	  6	  och	  i	  framtida	  byggprojekt.	  

Uppföljning	  efter	  avslutat	  projekt	  

Vi	  rekommenderar	  att	  deras	  dokumentationsarbete	  tillämpas	  i	  framtida	  större	  byggprojekt.	  	  

Problemhantering	  vid	  försening	  

Ledningen	  på	  Skanska	  bör	  uppmärksamma	  kompetensen	  från	  England	  för	  att	  se	  hur	  deras	  
erfarenheter	  kan	  vara	  till	  nytta	  och	  på	  så	  vis	  bryta	  den	  negativa	  tendensen	  att	  aktiviteter	  bara	  flyttas	  
för	  att	  hantera	  förseningar.	  

Skillnader	  i	  planeringsarbete	  mellan	  Skanska	  i	  Sverige	  och	  England	  

Vi	  rekommenderar	  att	  projekteringsfasen	  ges	  mer	  tid	  för	  att	  kunna	  färdigställa	  uppdraget	  med	  en	  så	  
problemfri	  produktion	  som	  möjligt.	  

Att	  övertyga	  underentreprenörer	  att	  tidigarelägga	  sitt	  planeringsarbete	  för	  att	  positivt	  påverka	  
utförandet	  av	  arbete.	  

Förbättringsmöjligheter	  	  

Se	  om	  det	  är	  möjligt	  både	  praktiskt	  och	  ekonomisk	  att	  anställa	  en	  assisterande	  planerare	  till	  fas	  5.	  
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Vi	  uppmuntrar	  Skanska	  till	  att	  ta	  denna	  idé	  vidare,	  och	  initiera	  att	  utveckla	  ett	  filtreringsbart	  program	  
för	  läsplattor.	  	  

Vi	  rekommenderar	  att	  planerare	  ges	  möjligheten	  att	  hålla	  återkommande	  möten	  för	  
erfarenhetsutbyte.	  Även	  om	  faserna	  skiljer	  sig	  åt,	  kan	  planerare	  använda	  sig	  av	  varandras	  
erfarenheter	  i	  framtida	  projekt.	  Planeringsprocessen	  är	  dessutom	  densamma	  även	  om	  byggnaderna	  
är	  olika	  avancerade.	  	  	  
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Bilagor 
	  

Bilaga 1. Intervju med Nermin Kucukgöl Polat 
	  

Datum	  för	  intervju:	  2013-‐03-‐12	  

K	  –	  Karin	  Lignerkrona	  
M	  –	  Michael	  Malki	  
N	  –	  Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  
	  

Nermin	  Kucukgöl	  Polat	  är	  planerare	  hos	  Skanska	  för	  fas	  1	  och	  2	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  	  

	  

K:	  Finns	  det	  folk	  som	  arbetar	  med	  BIM	  och	  tidplaner?	  

N:	  Det	  fanns	  en	  BIM-‐resurs,	  en	  tjänst	  i	  fas	  1	  &	  2	  men	  hon	  jobbar	  inte	  med	  BIM	  längre	  och	  dessutom	  i	  
en	  annan	  fas.	  

K:	  Finns	  det	  någon	  anledning	  att	  ni	  inte	  ersatte	  henne	  med	  en	  annan?	  

N:	  Antagligen	  pga	  resurser	  sparas	  in,	  men	  jag	  vet	  inte	  riktigt	  –	  det	  är	  ingen	  som	  har	  riktigt	  drivit	  detta.	  
Hon	  som	  var	  ansvarig	  för	  BIM	  är	  på	  föräldraledighet,	  och	  det	  är	  en	  annan	  ställföreträdande	  som	  har	  
den	  gruppen	  nu,	  och	  han	  har	  kanske	  andra	  prioriteringar.	  De	  sitter	  på	  Norrastationsgatan	  –	  så	  jag	  har	  
ingen	  kontakt	  med	  dem.	  

K:	  Uppdateringar	  om	  vad	  vi	  pratade	  om	  förra	  gången.	  
-‐	  Utbildning	  i	  tidplaner	  för	  fler	  	  ute	  i	  produktion.	  	  
-‐	  Det	  kanske	  inte	  är	  en	  lösning	  med	  BIM	  rent	  grafiskt.	  
-‐En	  enkel	  kurs.	  
-‐Inte	  problem	  med	  programmen	  dem	  använder,	  utan	  kunskap.	  

N:	  Jag	  har	  tänkt	  genom	  visa	  tidplaner	  eller	  planering	  genom	  att	  färglägga	  A-‐ritningar,	  skriva	  datum	  
när	  det	  ska	  vara	  klart,	  eller	  skriva	  procentsatser	  och	  sätta	  upp	  dessa	  på	  plats,	  den	  våning	  eller	  
rummet.	  

När	  jag	  ska	  rita/skissa	  upp	  snabbt	  använder	  jag	  Excell	  för	  att	  nästan	  göra	  ett	  Gantt-‐schema	  så	  att	  
produktion	  kan	  gå	  in	  och	  göra	  ändringar/jobba	  i	  filen,	  inte	  yrkesarbetarna	  utan	  package	  lead*	  osv.	  
Eller	  arbeta	  med	  planerings	  verktyget	  Asta	  som	  alla	  har	  tillgång	  till.	  

*Package	  lead	  är	  den	  som	  ansvarar	  för	  upphandling	  för	  en	  del,	  som	  har	  yttersta	  ansvaret.	  Ex,	  för	  
El/rör,	  dörrar,	  målning	  osv.	  Ansvariga	  för	  hela	  kontrakt.	  

K:	  Finns	  det	  ex	  på	  konsekvenser	  för	  masterplanen	  när	  ändringar	  görs	  i	  3-‐veckorstidplanen?	  

N:	  Det	  händer	  hela	  tiden,	  ja	  ofta.	  Ex,	  det	  är	  ju	  produktion	  som	  styr	  installationerna,	  att	  dem	  är	  klara	  
med	  sitt	  innan	  nästa	  går	  in	  med	  sitt.	  	  Vi	  sätter	  oss	  innan	  med	  planen	  för	  hela	  produktionen,	  en	  
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ganska	  grov	  tidplan,	  för	  det	  går	  inte	  att	  ha	  för	  detaljerat	  från	  början,	  och	  till	  det	  koppla	  vi	  när	  
installation	  ska	  in.	  Men	  som	  i	  vinter	  har	  det	  varit	  väldigt	  kallt	  så	  det	  har	  inte	  gått	  att	  måla,	  tex,	  eller	  så	  
har	  vi	  fått	  göra	  andra	  prioriteringar	  så	  att	  en	  våning	  ligger	  lite	  efter.	  Det	  rena	  produktionsarbete	  styrs	  
ju	  av	  arbetsledarna,	  och	  dem	  har	  sina	  3-‐veckorsplaner	  som	  kan	  åka	  fram	  och	  tillbaka	  rätt	  mycket	  i	  
ändringar.	  De	  stämmer	  vi	  av	  en	  gång	  i	  veckan,	  ibland	  går	  det	  två	  veckor	  emellan	  avstämningen	  och	  
då	  har	  det	  hänt	  så	  mycket.	  Så	  att	  den	  installatören	  som	  trodde	  att	  han	  skulle	  in	  på	  måndag	  kan	  inte	  
komma	  in,	  utan	  då	  får	  han	  komma	  måndagen	  därefter,	  eller	  tvärtom,	  han	  ska	  komma	  in	  en	  vecka	  
tidigare.	  Då	  kanske	  han	  saknar	  material,	  eftersom	  att	  han	  har	  beställt	  dem	  till	  veckan	  därpå	  som	  
tidigare	  planerat.	  

Vår	  styrinstallatör,	  Siemens,	  ska	  in	  sist	  av	  allt.	  Men	  deras	  tid	  krymper	  allt	  mer,	  så	  pass	  att	  dem	  måste	  
in	  på	  nästan	  alla	  våningar	  samtidigt.	  Då	  måste	  dem	  skaffa	  fram	  fler	  gubbar,	  men	  vad	  ska	  dem	  göra	  av	  
alla	  dem	  sedan?	  

För	  att	  lösa	  problemet	  har	  jag	  kallat	  in	  till	  ett	  möte	  nästa	  vecka	  och	  även	  bjudit	  in	  installatörer	  som	  
berör	  deras	  arbete	  (el,	  vent,	  rör).	  Det	  blir	  mycket	  problemlösning	  på	  plats,	  här	  och	  nu,	  och	  inte	  så	  
mycket	  planering.	  Det	  ideala	  hade	  varit	  att	  ha	  en	  plan	  som	  vi	  kunde	  hålla	  oss	  till	  och	  inte	  behöva	  lösa	  
problem	  hela	  tiden.	  

M:	  Vilket	  resultat	  önskar	  du	  uppnå?	  

N:	  Någon	  typ	  av	  flödesschema,	  att	  i	  bilder	  beskriva	  framdriften.	  Jag	  har	  börjat	  med	  det	  men	  inte	  
skickat	  ut	  det.	  Att	  med	  ritningar	  visa	  vad	  vi	  ska	  ha	  gjort	  och	  vad	  vi	  ska	  göra.	  Det	  kan	  se	  olika	  ut	  
beroende	  på	  vem	  det	  är	  riktat	  till.	  

Ex,	  vi	  planerar	  ta	  fram	  en	  rapport	  varje	  månad	  till	  ledningen,	  dem	  vill	  veta	  hur	  det	  har	  gått.	  Detta	  gör	  
vi	  i	  form	  av	  S-‐kurvor.	  Det	  får	  formen	  av	  ett	  S	  och	  visar	  hur	  mycket	  jobb	  du	  har	  gjort	  i	  förhållande	  till	  
tid.	  

Syftet	  är	  att	  visa	  hur	  mycket	  som	  är	  gjort	  i	  förhållande	  till	  det	  planerat.	  Det	  planerade	  visas	  
som/kallas	  för	  en	  ’base	  line’,	  såsom	  vi	  har	  tänkt	  jobba	  från	  början,	  och	  den	  får	  vi	  inte	  ändra	  utan	  ska	  
hålla	  oss	  till	  den	  hela	  tiden.	  

Sker	  stora	  förändringar,	  ändras	  förutsättningarna	  kan	  man	  göra	  en	  ’base	  line	  2’	  och	  så	  visar	  vi	  
framdrift	  i	  förhållande	  till	  den.	  Men	  detta	  gör	  ju	  till	  ledningen	  och	  säger	  inte	  så	  mycket	  till	  
produktionsfolk.	  

Om	  det	  går	  att	  visa	  något	  mer	  grafiskt,	  ja	  även	  för	  ledningen,	  för	  dem	  ser	  ju	  bara	  siffror.	  Jag	  brukar	  
göra	  en	  sån	  för	  alla	  underentreprenörer.	  Men	  sen	  kan	  man	  göra	  en	  sån	  för	  varje	  våning/plan,	  men	  
jag	  tror	  det	  blir	  tydligare	  om	  man	  gör	  det	  på	  en	  ritning,	  ex	  grönt	  för	  helt	  klart,	  rött	  om	  vi	  ligger	  risigt	  
till	  osv.	  Lätt	  att	  förstå	  och	  kan	  användas	  i	  hela	  projektet	  så	  att	  vem	  som	  helst	  kan	  ser.	  

Jag	  jobbade	  så	  förut,	  liknande,	  då	  visade	  vi	  aktuellt	  procent	  i	  förhållande	  till	  planerat	  procent	  i	  en	  
matris.	  

Primavera	  P6	  är	  väldigt	  komplex	  med	  många	  funktioner.	  Vi	  jobbar	  mot	  en	  databas	  vilket	  gör	  att	  allt	  
du	  gör	  slår	  igenom	  direkt.	  Massa	  aktiviteter	  är	  länkade	  till	  varandra.	  Det	  är	  jätte	  svårt	  att	  följa	  alla	  
aktiviteter	  och	  ändringar	  som	  gjorts.	  Det	  är	  svårt	  att	  följa	  vad	  som	  verkligen	  hänt.	  Det	  tar	  mest	  tid.	  



	  

47	  
	  

	  

Varje	  vecka	  uppdaterar	  jag	  progressen.	  Ex	  att	  Siemens	  har	  gjort	  mycket	  eller	  inte	  gjort	  och	  ger	  vad	  
som	  förskjuts.	  Man	  måste	  göra	  en	  analys	  efter	  varje	  gång	  –	  det	  tar	  tid.	  

Fem	  licenser	  finns	  för	  Primavera,	  för	  planerarna.	  Tanken	  från	  början	  var	  att	  enbart	  planerarna	  skulle	  
sitta	  och	  göra	  dessa	  analyser	  och	  att	  installatörer,	  projektingenjören	  skulle	  gå	  in	  och	  göra	  ändringar.	  

För	  att	  begränsa	  följderna	  av	  dessa	  ändringar	  skulle	  dem	  ges	  en	  begränsad	  behörighet	  så	  att	  dem	  kan	  
matta	  in	  sina	  ändringar	  i	  databasen	  som	  sparar	  den	  informationen,	  men	  ändringarna	  slås	  ej	  igenom	  
förrän	  planerarna	  har	  granskat.	  Det	  är	  för	  dyrt	  och	  för	  svårt	  eftersom	  det	  inte	  är	  Windowsbaserat	  
osv.	  Vilket	  gör	  att	  dem	  inte	  jobbar	  så	  här	  på	  Skanska	  ändå.	  

M:	  Har	  du	  möte	  med	  dem	  andra	  planerarna	  i	  dem	  andra	  faserna?	  

N:	  Vi	  har	  möten	  ibland,	  men	  ska	  ta	  upp	  detta	  med	  våra	  chefer	  så	  att	  det	  behövs	  fler	  möten	  eller	  tid	  åt	  
detta	  än	  vad	  som	  använts.	  Det	  kan	  bli	  en	  väldigt	  ensamt	  arbete.	  

M:	  They	  can	  come	  up	  with	  the	  same	  issues	  and	  problems	  as	  you	  do,	  so	  it	  could	  be	  good	  to	  meet	  
and	  brainstorm.	  

N:	  Vi	  är	  en	  bra	  grupp,	  så	  vi	  pratar	  ändå	  med	  varandra,	  men	  dem	  sitter	  på	  en	  annan	  våning.	  

	  

Slut	  på	  intervju	   	  
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Bilaga 2. Intervju med Tusca Sepp Norda 
	  

Datum	  för	  intervju:	  2013-‐03-‐26	  

K	  –	  Karin	  Lignerkrona	  
M	  –	  Michael	  Malki	  
T–	  Tusca	  Sepp	  Norda	  
	  

Tusca	  Sepp	  Norda	  är	  planerare	  hos	  Skanska	  för	  fas	  4	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  	  

	  

1. Hur	  ser	  upplägget	  ut	  för	  era	  möten?	  	  

T:	  Det	  har	  varit	  omtag	  när	  det	  gäller	  möten	  på	  fas	  4.	  	  
I	  dagsläget	  finns	  det	  ett	  möte	  om	  tidplaner	  med	  alla	  floor	  masters	  (våningsansvariga),	  blockchefer,	  
package	  leaders	  (paketledare,	  dvs.	  som	  är	  ansvariga	  för	  ett	  visst	  område,	  exempelvis	  installationer).	  
Då	  ska	  jag	  på	  just	  det	  mötet	  generellt	  gå	  igenom	  om	  något	  speciellt	  har	  hänt	  senast	  senaste	  
uppdateringen,	  eller	  om	  det	  är	  ändringar	  på	  gång	  i	  tidplanen	  som	  är	  initierade	  av	  blockcheferna.	  

Sen	  ska	  våningsansvariga	  gå	  igenom	  sina	  3-‐veckorsplaner	  och	  tanken	  är	  att	  dessa	  3-‐veckorsplaner	  ska	  
uppdateras	  1	  gång	  i	  veckan.	  3-‐veckorsplanen	  baseras	  på	  huvudtidplanen.	  

Vi	  har	  inte	  haft	  så	  många	  möten	  i	  just	  den	  konstellationen	  och	  jag	  anser	  att	  det	  brukar	  ta	  minst	  4-‐5	  
gånger	  innan	  det	  börjat	  sätta	  sig.	  Detta	  är	  mest	  för	  att	  vi	  ska	  se	  om	  det	  finns	  några	  säkerhetsaspekter	  
som	  man	  stämmer	  av	  3-‐veckorsplanen.	  Man	  är	  ju	  i	  olika	  skeden	  på	  de	  olika	  planen.	  

Sen	  har	  vi	  ett	  internmöte	  varannan	  måndag	  med	  hela	  fasen	  och	  då	  är	  det	  uppdelat	  i	  ett	  svensk	  och	  
ett	  engelskt	  möte.	  Jag	  är	  endast	  på	  det	  svenska	  mötet.	  Om	  vi	  följer	  agendan	  finns	  en	  sektion	  som	  
heter	  tidplaner	  och	  nu	  har	  jag	  börjat	  ta	  upp	  om	  det	  finns	  något	  som	  är	  på	  gång	  eller	  uppdaterats	  och	  
ber	  folk	  att	  komma	  in	  med	  info	  innan	  mötet.	  

K:	  Skickas	  protokoll	  ut	  från	  föregående	  möte	  inför	  nästa?	  

T:	  På	  interna	  mötet	  varannan	  måndag	  skickas	  protokoll	  ut.	  På	  onsdagsmötet	  skickas	  protokoll	  ut,	  
men	  det	  är	  övergripande	  information	  i	  det.	  

K:	  Kommer	  folk	  förberedda	  inför	  mötena?	  

T:	  Nej,	  vissa	  gör	  det	  men	  ambitionen	  med	  onsdagsmötet	  är	  att	  folk	  ska	  vara	  väldigt	  förberedda.	  Fram	  
mot	  slutet	  av	  april,	  efter	  5-‐7	  möten,	  om	  det	  är	  så	  att	  folk	  inte	  har	  förberett	  sig	  ordentligt,	  då	  får	  man	  
sätta	  sig	  ned	  och	  ta	  ett	  omtag	  igen.	  Men	  alla	  jobbar	  olika.	  

2. Hur	  ser	  arbetsprocessen	  ut	  när	  ni	  arbetar	  fram	  en	  tidplan?	  

T:	  Jag	  kan	  bara	  svar	  för	  mig	  själv	  för	  jag	  vet	  inte	  hur	  de	  som	  gör	  3-‐veckorsplanen	  gör.	  Vi	  har	  en	  
baseline,	  en	  färdig	  tidplan.	  Behöver	  det	  göras	  ändringar	  i	  den	  har	  jag	  en	  övergripande	  diskussion	  med	  
blockcheferna	  och	  sen	  så	  säger	  vi:	  ”OK	  vi	  behöver	  ändra”	  och	  de	  (ändringarna)	  har	  ju	  oftast	  att	  göra	  
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med	  ”detta	  måste	  ske	  vid	  vissa	  tillfällen”	  men	  det	  som	  man	  måste	  fråga	  sig	  själv	  som	  planerare	  är	  
”vad	  finns	  det	  för	  logiska	  kopplingar	  emellan?”	  för	  det	  är	  ju	  ingen	  idé	  att	  ha	  en	  aktivitet	  som	  inte	  
påverkar	  en	  annan	  aktivitet,	  för	  då	  kan	  den	  aktiviteten	  flyta	  ut	  i	  tiden	  och	  man	  ska	  ju	  bara	  ha	  
aktiviteter	  som	  kan	  ge	  avstämningsinformation.	  Kortaste	  aktiviteten	  får	  bara	  vara	  en	  dag.	  Vill	  folk	  ha	  
kortare	  aktiviteter	  får	  de	  göra	  sina	  egna	  planer.	  	  

3. Tidplanernas	  utseenden?	  (Vilka	  format	  görs	  den	  i,	  presentation,	  typer	  av	  tidplaner	  osv.).	  

T:	  Jag	  jobbar	  med	  fastidplanen	  i	  Primavera	  P6,	  för	  det	  är	  bestämt	  för	  alla	  fasplanerare	  att	  
huvudtidplanen	  ska	  göras	  i	  Primavera.	  
Alla	  planer	  ska	  ha	  5	  koder	  som	  vi	  ska	  följa:	  fasen,	  läget,	  plan,	  arbetspaket,	  zoner.	  

Tanken	  är	  att	  huvudtidplanerna	  kan	  extrahera	  vyer	  där	  man	  får	  med	  alla	  faser.	  Och	  så	  har	  jag	  förstått	  
att	  Primavera	  är	  ett	  bättre	  verktyg	  när	  man	  ska	  göra	  såhär	  stora	  projekt	  och	  göra	  ändringar,	  än	  att	  
jobba	  med	  Powerprojekt	  (Asta).	  

Det	  som	  är	  det	  finurliga	  med	  Asta	  är	  att	  det	  går	  att	  visualisera	  tidplanen	  på	  ett	  annat	  sätt	  genom	  att	  
färgsätta	  de	  olika	  disciplinerna.	  Det	  finns	  ett	  visst	  antal	  färger	  i	  Primavera,	  men	  det	  blir	  tungrott	  om	  
man	  ska	  byta.	  

K:	  Är	  det	  en	  anledning	  till	  att	  de	  använder	  Asta	  ute	  i	  produktion?	  

T:	  Det	  är	  nog	  en	  anledning	  men	  här	  är	  det	  en	  pengafråga	  delvis,	  eftersom	  att	  Primaveralicensen	  är	  så	  
dyr	  och	  alla	  har	  tillgång	  till	  Asta	  här.	  

	  Så	  huvudtidplanen	  görs	  i	  Primavera	  och	  man	  kan	  exportera	  till	  Excellfiler,	  exportera	  till	  Asta	  och	  
tvärtom.	  

”Presentation”,	  Ja…just	  nu	  jobbar	  jag	  med	  6-‐veckorstidplanen	  och	  den	  uppdateras	  två	  gånger	  i	  
månaden	  och	  sedan	  försöker	  jag	  göra	  en	  PDF-‐utskrift	  av	  hela	  masterplanen	  en	  gång	  i	  månaden	  för	  
att	  enklare	  kunna	  se	  var	  man	  ligger	  någon	  stans.	  

Mastertidplanen	  ligger	  alltid	  i	  bakgrunden	  som	  du	  kan	  tända	  och	  släcka.	  Sen	  har	  du	  vad	  som	  händer	  
ute	  baserat	  på	  de	  kopplingar	  som	  finns	  i	  programmet.	  

Aktiviteten	  med	  start-‐	  och	  slutdatum	  enligt	  ursprungsplanen	  (huvudtidplanen),	  base	  line	  och	  sedan	  
hur	  mycket	  som	  skulle	  vara	  gjort	  enligt	  base	  line.	  Kolumnerna	  bredvid	  visar	  nuvarande	  eller	  faktiskt	  
start-‐	  och	  slutdatum	  och	  hur	  många	  procent	  vi	  egentligen	  har	  uppnått.	  

M:	  Base	  line,	  är	  det	  den	  så	  kallade	  kontraktstidplanen?	  

T:	  Vi	  har	  en	  kontraktstidplan	  som	  gjordes	  i	  asta.	  Utifrån	  den	  fick	  varje	  fasplanerare	  göra	  en	  
produktionstidplan.	  Sedan	  frågades	  blockcheferna	  om	  de	  var	  nöjda	  med	  produktionstidplanen	  hur	  
aktiviteterna	  låg	  just	  då.	  

Om	  blockcheferna	  är	  nöjda	  tar	  man	  en	  ”ögonblicksbild”	  och	  bestämmer	  att	  detta	  är	  base	  line	  och	  så	  
låser	  man	  den	  tills	  nästa	  nödvändiga	  uppdatering.	  Aktiviteter	  av	  ett	  visst	  slag	  kan	  uppdateras	  i	  base	  
line,	  men	  vissa	  tider	  kan	  inte	  ändras.	  Ändras	  baseline	  måste	  man	  ha	  en	  logg	  som	  visar	  vad	  som	  
ändras	  och	  varför.	  
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4. Hur	  används	  tidplaner	  i	  arbetet?	  (Enbart	  vid	  möten,	  hur	  de	  kommuniceras	  ut	  osv.).	  

T:	  Jag	  tar	  in	  avstämningsinformation	  från	  de	  ansvariga	  och	  med	  hjälp	  av	  det	  uppdaterar	  jag	  tidplanen	  
och	  så	  får	  man	  se	  hur	  man	  ligger	  till	  i	  den	  nuvarande	  tidplanen	  mot	  baseline.	  	  
Jag	  gör	  utifrån	  det	  en	  6-‐veckorstidplan,	  det	  vill	  säga	  men	  skapar	  ett	  filter	  och	  skriver	  ut	  de	  sidorna.	  
Man	  gör	  alltså	  inget	  mer	  extra.	  

Sen	  har	  vi	  KPI,	  Key	  Performing	  Indicators	  som	  bseras	  på	  base	  line,	  exempelvis	  har	  vi	  för	  gipsväggar	  
bestämt	  att	  att	  dessa	  rum	  	  ska	  göra	  inom	  vissa	  perioder,	  säg	  att	  du	  har	  100	  rum	  per	  våning	  och	  så	  ska	  
du	  göra	  25	  rum	  per	  vecka	  över	  4	  veckor	  –	  detta	  ger	  en	  kurva.	  

Sedan	  kollar	  man	  hur	  många	  rum	  som	  gjorts	  efter	  en	  vecka	  och	  så	  får	  du	  fram	  en	  aktuell	  kurva	  mot	  
den	  planerade.	  Detta	  är	  för	  att	  se	  hur	  vissa	  moment	  påverkar	  färdigställandet.	  

Jag	  använder	  tidplanerna	  vid	  onsdagsmötena	  och	  när	  man	  vill	  få	  in	  ett	  kontrakt,	  till	  exempel	  en	  ny	  
underentreprenör.	  

5. Hur	  ser	  kunskapen	  om	  tidplaner	  ut	  bland	  olika	  befattningar	  –	  enligt	  din	  egen	  uppfattning?	  

T:	  Exempelvis	  de	  i	  produktionen	  är	  mer	  fokuserade	  på	  det	  dagliga,	  för	  det	  krävs	  av	  dem.	  
Nivån	  är	  olika	  beroende	  på	  vad	  man	  jobbat	  med	  innan	  och	  i	  vilken	  storlek.	  Sen	  finns	  det	  de	  som	  ser	  
det	  som	  ett	  nödvändigt	  ont	  –	  och	  då	  kommer	  man	  aldrig	  lägga	  fokus	  på	  det.	  En	  del	  tycker	  det	  är	  
intressant	  också!	  

Jag	  tycker	  det	  måste	  bli	  tydligt	  att	  det	  är	  produktion	  som	  ”äger”	  tidplanen.	  Som	  planerare	  
administrerar	  man	  bara	  tidplanen,	  man	  ska	  visualisera	  och	  hjälpa	  produktion	  att	  uppnå	  de	  satta	  
tiderna	  och	  flödet	  som	  är	  tänkt.	  Det	  är	  de	  som	  sitter	  med	  kunskapen	  oftast,	  men	  den	  
detaljkunskapen	  som	  behövs.	  

K:	  För	  det	  är	  en	  tanke	  vi	  har,	  det	  vill	  säga	  att	  det	  kan	  hjälpa	  med	  en	  kurs	  för	  att	  hjälpa	  dem	  i	  
arbetet,	  eller	  så	  är	  det	  bara	  en	  attitydsfråga?	  

T:	  Det	  kan	  vara	  både	  och?	  I	  och	  med	  att	  vi	  har	  våningsansvariga	  så	  ska	  vi	  i	  fasen	  egentligen	  se	  till	  att	  
den	  person	  har	  tillräkligt	  med	  kunskap	  i	  vad	  som	  måste	  göras	  och	  veta	  att	  ”det	  vi	  inte	  får	  gjort	  i	  dag	  
kommer	  att	  göra	  att	  vi	  ligger	  sent	  med	  annat	  om	  6	  månader”.	  De	  våningsansvariga	  har	  börjat	  sätta	  
sig	  ned	  först	  nu	  med	  att	  ta	  fram	  det.	  

Jag	  har	  försökt	  att	  skriva	  och	  initiera	  till	  möten	  för	  att	  visa	  att	  ”så	  här	  är	  det	  –	  kommer	  vi	  att	  hålla	  
det?”	  men	  det	  är	  egentligen	  inte	  mitt	  jobb	  som	  planerare,	  utan	  de	  våningsanvariga	  som	  bör	  dra	  upp	  
dessa	  möten	  och	  dra	  in	  mig	  och	  andra	  stödfunktioner	  som	  behövs	  för	  att	  det	  ska	  flyta	  bra.	  Jag	  tror	  
att	  de	  första	  våningarna	  kommer	  att	  bli	  att	  man	  går	  på	  känn	  innan	  man	  hittat	  rutinerna.	  

6. Hur	  följs	  tidplanerna	  upp?	  

T:	  Först	  hade	  jag	  möten	  men	  fann	  att	  det	  får	  räcka	  med	  möten	  och	  så	  har	  jag	  gjort	  en	  excell	  med	  en	  
lathund	  hur	  de	  ska	  göra	  och	  fylla	  i.	  Så	  är	  det	  som	  vanligt	  att	  en	  del	  gör	  det	  de	  ska	  och	  fyller	  i	  och	  en	  
del	  som	  inte	  gör	  det	  och	  som	  jag	  får	  sätta	  mig	  med.	  Men	  ibland	  märker	  jag	  att	  informationen	  är	  
felaktig	  eller	  otillräcklig	  –	  och	  jag	  får	  följa	  upp	  igen.	  Två	  gånger	  per	  månad	  tar	  jag	  in	  information.	  
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M:	  Så	  det	  kan	  vara	  kommunikation?	  

T:Ja,	  i	  form	  av	  möten	  och	  papper.	  

K:	  Kan	  vi	  ta	  del	  av	  lathunden?	  

T:	  Ja,	  jag	  mailar	  er	  den.	  

7. När	  förseningar	  uppstår,	  hur	  ser	  problemhanteringen	  ut?	  

T:	  Det	  är	  upp	  till	  våningsansvariga	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  de	  ska	  lösa	  förseningar	  i	  aktiviteter	  –	  ta	  fram	  en	  
”recovery	  plan”.	  Det	  är	  tanken.	  	  
Jag	  har	  också	  haft	  en	  diskussion	  med	  de	  ytterst	  ansvariga,	  blockcheferna	  och	  sagt	  att	  vi	  måste	  
komma	  fram	  till	  ett	  antal	  aktiviteter	  som	  är	  så	  pass	  allvarliga	  att	  om	  de	  inte	  sker	  i	  tid	  så	  kommer	  det	  
att	  drabba	  alla	  andra	  aktiviteter.	  Nu	  har	  jag	  fått	  in	  fyra	  sådana	  aktiviteter	  och	  ska	  utifrån	  dessa	  skapa	  
en	  rapport	  i	  excell	  med	  formulär	  som	  säger	  att	  ”är	  det	  så	  här	  många	  dagars	  försening	  så	  ska	  den	  
raden	  markerar	  röd”	  och	  så	  finns	  det	  olika	  klasser.	  Utifrån	  det	  så	  ska	  jag	  ge	  den	  uppdaterade	  
tidplanen	  och	  rapporten	  med	  utfallet	  när	  de	  har	  sina	  möten.	  Då	  ska	  de	  (blockcheferna)	  ha	  gett	  mig	  
en	  slags	  ”varningssignalslista”,	  för	  de	  olika	  aktiviteterna	  har	  olika	  tyngdpunkt.	  

Med	  det	  tror	  jag	  att	  vi	  har	  lyckats	  hitta	  ett	  fungerande	  system.	  När	  vi	  har	  kommit	  fram	  till	  vilka	  
aktiviteter	  som	  är	  röda,	  är	  det	  dags	  förvåningsansvariga	  att	  se	  till	  vilken	  tid	  de	  kan	  hämta	  in	  under	  en	  
4-‐veckorsperiod.	  

Vissa	  tider	  går	  inte	  att	  tjäna	  in	  för	  det	  blir	  för	  mycket	  folk	  på	  plats,	  så	  jag	  ska	  försöka	  arbeta	  fram	  en	  
mall	  och	  ge	  en	  idé	  för	  hur	  jag	  vill	  se	  olika	  lösningar	  och	  sedan	  för	  blockcheferna	  säga	  hur	  de	  vill	  ha	  
det.	  

K:	  Blockcheferna,	  vilka	  är	  det?	  

T:	  Alla	  faser	  har	  en	  faschef,	  sedan	  finns	  det	  olika	  blockchefer	  som	  har	  olika	  ansvar,	  exempelvis	  
Gunnar	  ansvarar	  för	  strukturen,	  det	  som	  är	  gjutet	  och	  det	  som	  är	  prefab,	  brokonstruktioner,	  
helikopterplattan,	  pågjutningar	  på	  golvet,	  gjutning	  av	  bröstningar,	  håltagningar.	  Leif	  ansvarar	  för	  all	  
invändig	  installation	  som	  inte	  är	  services,	  det	  vill	  säga	  ej	  för	  vatten,	  avlopp,	  el,	  luft,	  sprinkler.	  Jamie	  
ansvarar	  för	  sprinkler,	  medicinska	  gaser,	  rör,	  waste	  system,	  AGV,	  el,	  styr.	  Och	  så	  har	  vi	  Mia	  som	  
ansvarar	  för	  inköp	  och	  ekonomi.	  Under	  dessa	  finns	  produktionschefer	  och	  produktionsledare,	  som	  
även	  kan	  vara	  våningsansvariga.	  Sen	  har	  vi	  produktionsingenjörer	  som	  också	  kan	  vara	  paketledare.	  

Till	  exempel	  när	  jag	  behöver	  avstämningsinfo	  för	  rör	  vänder	  jag	  mig	  till	  packageleader	  för	  rör	  för	  hela	  
fasen,	  istället	  för	  att	  vända	  mig	  till	  våningsansvarig.	  Där	  behöver	  vi	  också	  hitta	  klara	  gränser	  för	  vilka	  
paket	  ska	  gå	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  hela	  fasen	  via	  en	  person	  och	  vilka	  paket	  ska	  gå	  genom	  
våningsansvariga.	  

Så	  fort	  det	  kommer	  ett	  nytt	  paket	  så	  kommer	  nya	  frågor,	  ”hur	  funkar	  det?”	  och	  tanken	  är	  att	  om	  du	  
har	  en	  plan	  så	  har	  du	  en	  våningsansvarig	  som	  ser	  till	  att	  arbetet	  fortskrider	  enligt	  planen	  och	  så	  har	  
du	  planeraren	  och	  miljöansvarig,	  hälsa	  och	  säkerhetsansvarig	  och	  alla	  dessa	  projektledare.	  I	  slutet	  av	  
april	  vet	  vi	  mer	  hur	  strukturen	  funkar.	  
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8. Har	  ni	  konkreta	  exempel	  på	  konsekvenser	  när	  ändringar	  gjorts	  i	  t.ex.	  3-‐veckorstidplaner	  som	  

påverkat	  huvudtidplanen?	  

T:	  Nej,	  vi	  har	  inga	  exempel	  på	  förseningar	  i	  3-‐veckorsplanen	  som	  påverkat	  huvudtidplanen.	  
	  
M:	  Hur	  ligger	  ni	  till	  med	  tidplanen	  nu?	  
	  
T:	  Olika	  på	  olika	  våningar,	  men	  rent	  generellt	  har	  vi	  haft	  problem	  med	  att	  få	  upp	  fasaden	  i	  tid.	  Då	  har	  
vi	  ej	  kunnat	  gjuta	  alla	  ytor	  och	  gör	  mindre	  delar	  av	  det	  planerade	  arbetet	  men	  tillräckligt	  för	  att	  hinna	  
i	  tid.	  Temporära	  lösningar.	  

	  
9. NKS	  vs	  andra	  projekt/företag:	  

Har	  du	  andra	  erfarenheter	  på	  arbetssätt	  från	  andra	  projekt	  eller	  företag?	  
	  
T:	  Jag	  har	  jobbat	  på	  Pharmadur	  som	  delprojektledare,	  projektingenjör,	  valideringsingenjör.	  Sedan	  
gick	  jag	  över	  som	  tidplanerare.	  Jag	  jobbade	  på	  Midroc	  under	  8	  månader,	  där	  den	  kortaste	  aktiviteten	  
var	  1	  timme.	  Sen	  kom	  jag	  till	  Skanska.	  

Största	  skillnaden	  mellan	  Pharmadur	  och	  Skanska	  var	  att	  majoriteten	  var	  mer	  vana	  vid	  tidplaner	  på	  
Pharmadur,	  och	  projekten	  var	  från	  början	  till	  överlämning	  ca	  2	  år	  och	  då	  skulle	  man	  verkligen	  vara	  i	  
tid.	  Man	  har	  kanske	  en	  annan	  blick	  på	  tidplaner?	  

M:	  Varför?	  

T:	  Jag	  tror	  att	  ”ägarskapet”	  var	  mer	  tydligt	  där,	  att	  du	  som	  projektledare	  och	  processingenjör	  var	  
ansvarig	  för	  dessa	  aktiviteter.	  Så	  fort	  man	  äger	  något	  tydligt,	  blir	  man	  mer	  mån	  om	  att	  påpeka	  för	  
andra	  om	  de	  är	  sena,	  ”du	  påverkar	  mig”	  och	  andra	  berättar	  detsamma	  till	  dig.	  Man	  har	  som	  ett	  
incitament	  att	  bli	  klar	  i	  tid.	  

Sverige	  vs	  England?	  

T:	  Här	  är	  mer	  frihet	  under	  eget	  ansvar,	  det	  finns	  inte	  hierarki	  på	  samma	  sätt,	  vilket	  gör	  att	  om	  man	  
har	  en	  engelsk	  chef	  kan	  det	  bli	  lite	  krockar	  i	  början.	  Detta	  menar	  jag	  är	  generellt	  och	  inte	  
tidplaneringsmässigt.	  

10. Vad	  har	  du	  för	  förhoppningar	  med	  vårt	  projekt?	  Önskemål	  eller	  förväntat	  resultat?	  

T:	  det	  är	  lätt	  att	  bli	  hemmablind,	  så	  jag	  skickar	  lathunden	  och	  en	  tidplan	  så	  får	  ni	  säga	  om	  ni	  tycker	  
att	  det	  är	  klart	  som	  korvspad	  eller	  ej!	  
	  

Slut	  på	  intervju.	  

	   	  



	  

53	  
	  

	  

Bilaga 3. Intervju med Steve Kirk 
	  

Datum	  för	  intervju:	  2013-‐03-‐26	  

K	  –	  Karin	  Lignerkrona	  
M	  –	  Michael	  Malki	  
S	  -‐	  Steve	  Kirk	  

Steve	  Kirk	  är	  planerare	  hos	  Skanska	  för	  fas	  5	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  	  

	  

M:	  We	  can	  start	  with	  the	  meetings	  before	  the	  time	  plan	  is	  produced,	  and	  then	  with	  the	  meetings	  
as	  production	  starts,	  how	  you	  follow	  up	  on	  the	  time	  plan?	  

S:	  Usually	  I	  would	  sit	  down	  with	  an	  estimator	  to	  find	  out	  all	  the	  scopes	  that	  we’re	  trying	  to	  build.	  
From	  that	  he’ll	  hand	  over	  the	  construction	  program	  that	  we’ll	  put	  in	  with	  the	  tender.	  So	  that's	  like	  an	  
overall	  basis	  for	  the	  time	  plan,	  and	  also	  the	  work	  loadings,	  the	  quantities	  of	  material	  that	  we’ve	  got	  
on	  the	  job.	  	  

That	  would	  be	  the	  first	  meeting	  with	  regard	  to	  the	  start	  with	  the	  program.	  

The	  second	  one	  would	  be	  to	  sit	  down	  with	  the	  team	  –	  project	  director,	  phase	  manager	  and	  his	  senior	  
team	  –	  	  what	  our	  aspirations	  are,	  trying	  to	  get	  the	  job	  sorted	  out.	  

Here,	  because	  it’s	  a	  hospital,	  we’ve	  got	  a	  standard	  time	  plan	  for	  a	  standard	  floor	  plan	  in	  the	  UK.	  So	  
we’ve	  taken	  that	  into	  consideration	  and	  gone	  and	  amended	  it	  a	  bit.	  From	  that	  we’ve	  built	  up	  the	  
program	  and	  I’ve	  presented	  it	  to	  the	  team.	  

M:	  What	  working	  procedures	  are	  implemented	  when	  producing	  a	  time	  plan?	  

S:	  To	  build	  the	  program	  up	  you	  usually	  sit	  down	  and	  get	  all	  the	  quantities	  from	  past	  experience.	  You	  
normally	  keep	  a	  library	  for	  yourself	  of	  workloads,	  timings.	  

So	  you	  do	  your	  take-‐offs,	  put	  your	  man	  power	  against	  them	  and	  that	  will	  usually	  give	  you	  your	  
quantity	  time.	  

You	  put	  that	  in	  the	  order	  that	  you	  would	  want	  it	  to	  be	  built	  in,	  and	  from	  that	  you’ve	  got	  your	  basis	  of	  
your	  program.	  You	  then	  discuss	  it	  with	  your	  team	  so	  that	  they	  are	  happy.	  Then	  have	  meetings	  with	  
the	  sub-‐contractors	  to	  make	  sure	  they	  are	  happy	  and	  get	  their	  ideas	  because	  they	  have	  better	  
knowledge	  of	  new	  materials,	  so	  they	  are	  the	  guys	  who	  tell	  us	  if	  they	  need	  more	  time.	  From	  that	  we	  
get	  what	  I	  call	  a	  “collaborative	  main	  program”.	  

Question	  3.	  Time	  plan´s	  appearance.	  What	  format	  is	  used,	  presentation,	  type	  of	  time	  plan	  etc.	  

S:	  Time	  plans	  appearance	  would	  normally	  come	  as	  a	  bar	  chart.	  We	  do	  do	  some	  graphical	  planning.	  

M:	  Do	  you	  feel	  the	  need	  to	  simplify	  some	  of	  your	  time	  plans	  for	  the	  production	  team,	  because	  
sometimes	  it	  can	  be	  complex	  with	  the	  master	  plan?	  
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S:	  No,	  I	  think	  their	  knowledge	  is	  enough	  for	  them	  to	  go	  on.	  If	  we	  were	  doing	  this	  job	  my	  way	  we	  
wouldn’t	  be	  using	  Primavera	  P6.	  I	  would	  use	  Asta	  just	  because	  you	  can	  use	  different	  colours	  for	  
different	  bar	  trades,	  and	  I	  think	  that	  simplifies	  it	  even	  more	  for	  the	  guys	  who	  are	  trying	  to	  work	  it	  out	  
there.	  Even	  I	  find	  it	  complicated	  knowing	  what	  to	  do	  when	  at	  times.	  

M:	  So	  when	  you’re	  delivering	  a	  time	  plan	  to	  a	  specific	  trade,	  you	  bloke	  out	  all	  the	  other	  activities	  
and	  only	  specify,	  colour	  their	  activities?	  

S:	  Yes,	  I	  mean	  you	  can	  do	  filters	  on	  P6	  just	  for	  the	  specific	  trades,	  but	  when	  you	  talk	  to	  a	  floor	  
manager	  you	  need	  to	  talk	  about	  the	  whole	  floor	  plan	  –	  and	  if	  you’ve	  got	  a	  load	  of	  lines	  just	  using	  the	  
same	  colours.	  

K:	  So	  it	  would	  simplify	  for	  you	  as	  well?	  

S:	  Yes,	  because	  a	  quick	  launch	  you	  can	  see	  what	  is	  supposed	  to	  happen	  with	  Asta.	  I	  work	  with	  it	  (P6)	  
everyday	  so	  I	  get	  used	  to	  tit	  anyway,	  but	  for	  the	  guys	  who	  are	  trying	  to	  see	  what	  is	  coming	  up	  for	  the	  
next	  2-‐3	  weeks	  it’s	  kind	  of	  hard	  to	  see.	  

With	  the	  graphical	  planning,	  the	  other	  item	  is	  the	  S-‐curves	  that	  we	  do,	  planned	  versus	  actual,	  and	  
that	  would	  give	  you	  an	  S-‐curve	  showing	  you	  where	  are	  against	  the	  program.	  

One	  of	  the	  things	  we	  are	  doing	  differently	  in	  phase	  5	  with	  regards	  to	  the	  program	  is	  that	  we	  are	  
doing	  a	  thing	  called	  “last	  planner”	  which	  is	  that	  we’ll	  get	  the	  12-‐week	  look-‐ahead	  program.	  We	  stuck	  
that	  up	  in	  a	  room	  and	  got	  all	  the	  sub-‐contractors	  that	  are	  concerned	  with	  that	  part	  of	  the	  12-‐week	  
we	  look	  at	  together.	  And	  they	  go	  along	  with	  post-‐it	  notes	  and	  put	  in	  which	  area	  they	  are	  going	  to	  be	  
in	  that	  point	  in	  time.	  	  It’s	  just	  a	  collaborative	  way	  of	  trying	  to	  get	  the	  program	  to	  work	  for	  everybody.	  

M:	  Was	  this	  an	  initiative	  on	  your	  behalf?	  

S:	  No,	  it’s	  something	  that	  we	  use	  back	  in	  the	  UK	  and	  it’s	  now	  being	  implemented	  so	  it’s	  going	  to	  be	  
used	  on	  every	  single	  job	  that	  we	  work	  on	  in	  the	  UK.	  And	  our	  phase	  manager	  is	  a	  director	  in	  the	  UK	  so	  
he	  wants	  to	  use	  it	  here.	  

M:	  How	  have	  you	  seen	  the	  results?	  

S:	  IT	  seems	  to	  have	  gone	  down	  well.	  I	  mean,	  it’s	  got	  people	  talking	  to	  each	  other.	  With	  that	  you	  have	  
a	  constraints	  board,	  and	  the	  sub-‐contractors	  stop	  down	  all	  the	  constraints	  that	  may	  affect	  their	  start	  
date.	  We	  then	  have	  put	  a	  name	  against	  them	  trying	  to	  close	  them	  out	  before	  they	  start.	  

M:	  Is	  this	  board	  up	  in	  the	  office?	  

S:	  Yes.	  So	  while	  we	  have	  a	  “collaborative	  main	  program”,	  the	  12	  week	  has	  become	  a	  collaborative	  
plan	  as	  well,	  with	  a	  lot	  more	  detail	  and	  just	  breaking	  it	  down.	  So	  it	  saves	  me	  having	  to,	  if	  you	  are	  
doing	  a	  12	  week	  program	  yourself,	  normally	  you	  are	  going	  to	  sit	  down	  with	  every	  single	  sub-‐
contractor,	  discuss	  their	  works	  with	  them	  trying	  to	  put	  it	  together.	  

Now	  they	  just	  stick	  the	  post-‐it	  up	  on	  the	  board	  and	  you	  just	  copy	  it	  down	  and	  it’s	  a	  lot	  easier	  for	  the	  
planner.	  It	  gives	  me	  time	  to	  get	  on	  with	  the	  reporting	  and	  get	  the	  more	  detailed	  program	  done.	  

M:	  Has	  Phase	  5	  experienced	  critical	  delays?	  
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S:	  Yes,	  on	  plan	  3	  we’ve	  had	  some	  steel	  beams	  that	  have	  blown.	  So	  we’re	  going	  to	  have	  to	  put	  some	  
new	  beams	  underneath	  these	  to	  support	  the	  building.	  We	  were	  supposed	  to	  have	  started	  the	  fit-‐out	  
on	  February	  25th,	  and	  now	  we’re	  not	  going	  to	  be	  able	  to	  start	  the	  fit-‐out	  until	  April	  22nd	  now.	  

M:	  Was	  that	  a	  design	  failure	  or	  a	  production	  failure?	  

S:	  Production	  failure.	  ‘Stomsystem’	  forgot	  to	  weld	  the	  holes	  that	  are	  in	  the	  beams	  so	  water	  went	  in,	  
froze	  and	  then	  blew.	  	  

Normally	  what	  I	  would	  expect	  to	  happen	  would	  be	  we	  would	  look	  at	  the	  plan	  and	  see	  how	  we	  could	  
make	  that	  delay	  smaller.	  But	  here,	  Because	  we	  have	  a	  bit	  of	  time	  to	  play	  with	  on	  the	  bottom	  floors	  
and	  not	  trying	  to	  condense	  the	  time,	  we’re	  just	  going	  to	  let	  it	  roll	  for	  a	  bit	  and	  take	  a	  view	  in	  5-‐6	  
months	  time	  and	  see	  then.	  

Some	  of	  our	  floor	  plans,	  I	  think	  plan	  3	  are	  finished	  in	  2014,	  which	  is	  3	  ½	  years	  before	  we	  are	  handing	  
the	  whole	  building	  over.	  We	  have	  a	  “buffer”	  of	  14	  weeks,	  but	  the	  beams	  on	  plan3	  don’t	  have	  a	  major	  
impact	  on	  the	  project.	  Probably	  in	  about	  5-‐6	  months	  time	  we	  probably	  have	  a	  look	  how	  they	  are	  
getting	  on	  with	  the	  rest	  of	  the	  building	  and	  then	  make	  a	  decision.	  WE	  can	  throw	  in	  an	  extra	  team.	  

M:	  We	  were	  talking	  with	  Nermin	  about	  the	  planners	  not	  having	  time	  to	  sit	  and	  discuss,	  exchange	  
ideas	  together.	  

S:	  Me	  and	  Tusca	  do,	  because	  we	  are	  so	  similar,	  phase	  4	  and	  5.	  I	  don’t	  see	  it	  beneficial	  talking	  to	  
Nermin	  because	  our	  phases	  are	  so	  different	  and	  would	  just	  be	  a	  waste	  of	  time.	  The	  next	  person	  to	  be	  
taking	  into	  discussions	  with	  me	  and	  Tusca	  is	  Babak	  from	  Phase	  6.	  

I’ve	  had	  a	  couple	  of	  meetings	  to	  have	  lessons	  learnt	  with	  ‘stomsystem’	  so	  the	  same	  mistakes	  don’t	  
happen.	  

M:	  Working	  methods	  here	  in	  Sweden	  compared	  to	  England?	  

S:	  To	  be	  fair,	  I	  mean	  the	  guys	  taking	  on	  board	  what	  I	  want	  often	  with	  reporting,	  package	  lead,	  sub-‐
contracting,	  etc.	  which	  is	  exactly	  what	  I	  would	  be	  asking	  for	  back	  in	  the	  UK.	  If	  anything,	  here	  I	  think	  as	  
a	  planner	  I’m	  getting	  more	  involved	  in	  day-‐to-‐day	  problems	  trying	  to	  solve	  those,	  which	  in	  the	  UK	  
would	  lead	  back	  to	  your	  floor	  managers.	  And	  that	  may	  be	  because	  we	  are	  a	  much	  smaller	  team	  that	  
we	  would	  be	  in	  the	  UK.	  

People	  haven’t	  always	  got	  time	  to	  solve	  their	  problem,	  I	  probably	  have	  a	  little	  bit	  more	  time	  than	  
they	  have.	  

And	  the	  only	  other	  thing	  I	  would	  say	  is	  that	  people	  haven’t	  looked	  what’s	  up	  in	  advanced	  in	  the	  
program	  to	  know	  what	  is	  coming	  up	  after	  it	  being	  out	  for	  6-‐7	  months.	  We’ve	  discussed	  it	  and	  sat	  
down	  as	  teams,	  because	  once	  we’ve	  got	  the	  plan	  signed	  off	  by	  the	  project	  director	  I	  sat	  down	  in	  
small	  teams	  and	  discussed	  what	  the	  program	  was	  all	  about.	  I	  find	  here	  they	  sort	  of	  look	  at	  it	  4-‐6	  
weeks	  in	  advance	  before	  they	  do	  anything.	  

M:	  So	  it’s	  less	  time	  for	  preparation?	  

S:	  Yes,	  we	  seem	  to	  have	  a	  heck	  of	  a	  lot	  more	  meetings	  here	  in	  Sweden.	  
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The	  one	  thing	  I’ve	  noticed	  here	  as	  well	  is	  that	  this	  seems	  to	  not	  only	  go	  through	  the	  phase	  teams	  but	  
procurements	  and	  design	  as	  well.	  That	  you’ve	  set	  dates	  for	  starting	  and	  finishing	  something,	  and	  if	  
this	  was	  in	  the	  UK,	  and	  if	  you	  don’t	  hit	  that	  date	  the	  phase	  manager	  would	  be	  asking	  “why?”	  Here	  in	  
Sweden	  we	  seem	  to	  just	  pick	  the	  dates	  and	  remove	  it,	  and	  don’t	  seem	  to	  look	  into	  the	  reasons	  why	  
we	  are	  moving	  it	  and	  how	  it	  would	  affect	  others.	  We	  just	  move	  it.	  

M:	  With	  that	  approach	  the	  problem	  would	  reoccur.	  

S:	  Yes,	  I’ve	  had	  it	  a	  couple	  of	  times	  on	  the	  phase	  when	  I	  had	  to	  dig	  my	  heels	  in	  a	  little	  bit	  and	  say	  to	  
the	  team	  “we	  are	  not	  moving	  it”,	  trying	  to	  get	  through	  to	  some	  of	  them	  that	  we	  can’t	  miss	  the	  dates.	  

M:	  Would	  you	  say	  reasons	  for	  delays	  that	  you’ve	  experienced	  on	  this	  project	  are	  a	  combination	  of	  
factors	  of	  communication,	  preparation	  and	  design?	  Like	  Nermin	  experiencing	  the	  design	  team	  not	  
handing	  in	  drawings	  in	  time.	  

S:	  No,	  I	  mean	  you	  set	  a	  program	  with	  the	  design	  team,	  they	  don’t	  hit	  it,	  “let’s	  just	  move	  it”.	  They	  
don’t	  hit	  it	  again,	  they	  move	  it	  again.	  Behind	  all	  of	  that,	  on	  the	  hospital	  jobs	  I’ve	  done	  before	  back	  in	  
the	  UK	  we	  would	  sign	  the	  contract	  but	  we	  wouldn’t	  start	  any	  kind	  of	  work	  for	  about	  6	  months	  after	  
you’ve	  signed	  the	  contracts.	  	  

The	  design	  team	  is	  nearly	  a	  year	  behind	  here	  compared	  to	  what	  they	  would	  be	  in	  the	  UK.	  Here	  you	  
sign	  a	  contract	  on	  Friday	  and	  on	  Monday	  you	  start	  working,	  and	  the	  design	  teams	  are	  forever	  trying	  
to	  catch	  up	  now.	  We’ve	  started	  too	  early	  for	  the	  design	  team	  to	  catch	  up.	  

In	  England,	  the	  last	  job	  I	  was	  on	  we	  didn’t	  start	  any	  kind	  of	  work	  for	  8	  months	  after	  we’d	  signed	  the	  
final	  contract.	  Because	  on	  a	  hospital	  there	  are	  a	  lot	  of	  stages	  to	  go	  through	  before	  you	  get	  your	  
actual	  design.	  And	  it	  has	  to	  go	  through	  a	  lot	  of	  parties	  to	  get	  to	  that.	  

So	  all	  those	  discussions	  are	  now	  on	  going.	  It’s	  not	  just	  the	  design	  teams	  that	  are	  making	  the	  decision	  
to	  handing	  these	  drawings	  out	  –	  it’s	  the	  council,	  the	  hospital,	  they	  are	  all	  trying	  to	  have	  their	  say.	  And	  
within	  the	  hospital	  are	  all	  the	  different	  departments	  –	  and	  they	  want	  what’s	  best	  for	  them	  and	  the	  
departments	  next	  door.	  

All	  that	  discussion	  should	  l	  have	  been	  going	  on	  before,	  but	  here	  it	  is	  ongoing.	  But	  they	  shouldn’t	  be	  
promising	  things	  they	  can’t	  deliver.	  

It’s	  a	  mixture	  of	  attitude	  and	  procedure,	  I	  think,	  that’s	  the	  problem	  here	  in	  Sweden.	  Sometimes	  it	  
seems	  Swedish	  discuss	  things	  for	  quite	  a	  long	  time	  before	  they	  make	  a	  decision.	  3-‐4	  meetings	  instead	  
of	  just	  one.	  With	  a	  project	  of	  this	  magnitude	  they	  haven’t	  got	  time	  having	  3-‐4	  meetings	  to	  make	  a	  
decision.	  

	  

Slut	  på	  intervjun.	  
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Bilaga 4. Intervju med Fredrik Olofsson 
	  

Datum	  för	  intervju:	  2013-‐03-‐26	  

F	  –	  Fredrik	  Olofsson	  
K	  –	  Karin	  Lignerkrona	  
M	  –	  Michael	  Malki	  
	  
Fredrik	  Olofsson	  är	  paketledare	  hos	  Skanska	  för	  fas	  1	  och	  2	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  	  
	  

M:	  Kan	  du	  förklara	  vad	  en	  Package	  leader	  är?	  

F:	  Vet	  ni	  vem	  Steve	  Clark	  är?	  Han	  är	  MEP-‐chef	  för	  fas	  1	  och	  2.	  Han	  ansvarar	  för	  installationerna.	  
Under	  Steve	  Clark	  har	  vi	  olika	  paketledare	  för	  varje	  installation:	  sprinkler,	  vent,	  el,	  reservkraft,	  
medicinska	  gaser	  och	  så	  vidare.	  

Package	  lead	  för	  ventilation,	  Michael	  Mars,	  har	  två	  personer	  till	  sin	  hjälp	  och	  jag	  är	  en	  av	  dem	  
tillsammans	  med	  en	  som	  heter	  Lars	  Pelvin.	  Vi	  (Mars,	  Pelvin	  och	  Olofsson)	  är	  entreprenörernas	  
kontakter.	  Det	  är	  uppdelat	  så	  att	  man	  på	  Skanska	  har	  olika	  projektledare	  för	  varje	  installatör.	  

M:	  Tycker	  du	  att	  dagens	  ”krismöte	  med	  styr	  gav	  något?	  

F:	  Ja,	  jag	  tycker	  att	  Nermins	  möten	  är	  bra,	  vi	  behöver	  hennes	  hjälp	  för	  att	  komma	  vidare.	  De	  
tidplanemötena	  vi	  har	  med	  henne	  är	  nödvändiga	  för	  att	  det	  ska	  fungera.	  Men	  nu	  har	  vi	  inga	  specifika	  
tidplanemöten	  längre	  för	  fas	  1	  och	  2.	  Vi	  har	  jobbat	  så	  pass	  mycket	  med	  tidplanerna	  så	  att	  vi	  har	  hittat	  
en	  ordning	  i	  tidplanen.	  Nermin	  brukar	  istället	  kalla	  till	  avstämningsmöten.	  Sen	  ska	  entreprenören	  
varje	  vecka	  alltid	  lämna	  in	  en	  progress	  report	  till	  Nermin	  där	  de	  sammanfattar	  hur	  de	  ligger	  till	  mot	  
den	  planerade	  tidplanen.	  

K:	  Fråga	  1:	  Hur	  förbereder	  du	  dig	  inför	  möten?	  

F:	  Jag	  använder	  Outlook	  till	  min	  tidplanering	  och	  synkar	  den	  till	  min	  iPhone	  och	  vi	  får	  alla	  
möteskallelser	  på	  Outlook:en	  för	  bekräftelse	  från	  oss.	  

Jag	  försöker	  att	  få	  en	  bild	  framför	  mig	  i	  början	  av	  veckan	  hur	  min	  vecka	  ser	  ut	  generellt,	  kanske	  om	  
det	  är	  något	  jag	  ska	  förbereda.	  Och	  sen	  börjar	  jag	  också	  varje	  dag	  med	  att	  se	  vilka	  möten	  jag	  har	  idag.	  
En	  del	  möten	  behöver	  jag	  inte	  riktigt	  förbereda	  mig	  inför	  och	  andra	  måste	  jag	  komma	  förberedd	  till.	  
Jag	  har	  listor	  i	  min	  anteckningsbok	  med	  frågor	  bl.a.	  som	  jag	  tar	  med	  till	  mötena.	  

K:	  Fråga	  2.	  Hur	  ser	  arbetsprocessen	  ut	  när	  du	  arbetar	  fram	  din	  tidplan?	  Vi	  visste	  inte	  riktigt	  om	  den	  
här	  frågan	  passar	  för	  dig?	  

F:	  Jag	  är	  själv	  inte	  entreprenör,	  jag	  vet	  inte	  hur	  lång	  tid	  ett	  arbete	  tar,	  så	  när	  min	  chef	  kommer	  och	  
säger	  vad	  som	  ska	  utföras,	  så	  mailar	  jag	  entreprenören	  och	  frågar	  hur	  mycket	  tid	  de	  behöver.	  Sedan	  
stämmer	  jag	  av	  med	  min	  chef	  och	  Nermin	  och	  de	  övriga	  inblandade	  och	  ser	  om	  de	  godkänner	  det	  
eller	  om	  de	  får	  kortare	  tid.	  
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Jag	  jobbar	  själv	  inte	  så	  mycket	  med	  tidplanen,	  utan	  det	  är	  entreprenören	  som	  gör	  det.	  Men	  jag	  
jobbar	  med	  tidplanen	  om	  jag	  känner	  att	  något	  börjar	  bli	  känsligt.	  

K:	  Fråga	  3.	  Hur	  använder	  du	  tidplaner	  i	  arbetet?	  Det	  har	  vi	  delvis	  redan	  fått	  svar	  på,	  att	  du	  
använder	  dem	  när	  det	  börjar	  bli	  kritiskt.	  

F:	  Ja,	  precis.	  Jag	  använder	  tidplaner	  när	  det	  börjar	  bli	  kritiskt,	  för	  är	  det	  inte	  kritiskt	  så	  fortlöper	  
arbetet	  som	  det	  ska.	  Då	  sysslar	  jag	  med	  annat	  istället.	  Vi	  får	  tidplaner	  i	  olika	  form,	  delvis	  hela	  
tidplanen	  med	  alla	  installationer	  för	  hela	  bygget	  och	  ibland	  bara	  ventilation.	  

M:	  När	  du	  får	  en	  tidplan	  i	  sin	  helhet	  av	  Nermin,	  är	  det	  ofta	  att	  du	  måste	  kontakta	  henne	  för	  att	  få	  
en	  klarare	  bild,	  jämfört	  om	  du	  bara	  får	  för	  ventilation?	  

F:	  Nej,	  utan	  Nermin	  föväntar	  sig	  att	  få	  feedback,	  oavsett	  tidplan.	  Jag	  får	  svar	  från	  entreprenören	  och	  
om	  de	  inte	  svarar	  så	  förutsätter	  jag	  att	  allt	  är	  OK	  och	  då	  låter	  jag	  tidplanen	  vara.	  

Tidplanerna	  är	  stora,	  så	  något	  som	  jag	  saknar	  är	  att	  kunna	  se	  vad	  som	  har	  ändrats,	  på	  ett	  snabbt	  och	  
jätteenkelt	  sätt.	  Exempel	  som	  för	  protokoll	  som	  skickas	  ut	  efter	  möten,	  där	  fetmarkeras	  nya	  punkter,	  
så	  att	  det	  snabbt	  ska	  gå	  att	  se	  vad	  som	  är	  nytt.	  Jag	  har	  inte	  tid	  att	  kolla	  vad	  som	  har	  ändrats	  sedan	  
förra	  tidplanen	  om	  tidplanen	  är	  på	  tio	  sidor!	  

K:	  Får	  du	  tidplanen	  som	  den	  ser	  ut	  i	  Primavera	  eller	  Asta?	  

F:	  Jag	  får	  en	  PDF,	  så	  jag	  vet	  inte.	  Jag	  önskar	  att	  det	  gick	  att	  få	  tidplanen	  direkt	  i	  mobilen	  eller	  iPad:en	  
(läsplattan),	  för	  jag	  går	  ju	  inte	  alltid	  runt	  med	  tidplanen	  ute	  på	  bygget	  och	  då	  vill	  jag	  snabbt	  och	  lätt	  
se	  vad	  som	  gäller	  enligt	  planen.	  	  Förut	  var	  jag	  intresserad	  av	  om	  det	  inte	  skulle	  gå	  att	  få	  råfilen	  och	  
slänga	  in	  de	  in	  någon	  schysst	  iPad-‐app.	  

K:	  Men	  du	  kan	  läsa	  PDF	  i	  läsplattan?	  

F:	  Även	  om	  det	  går	  att	  se	  PDF	  i	  läsplattan	  så	  är	  det	  osmidigt	  eftersom	  att	  det	  inte	  går	  att	  filtrera.	  Jag	  
skulle	  vilja	  kunna	  jobba	  med	  tidplanen	  så	  att	  jag	  själv	  kan	  filtrera	  den	  för	  nu	  får	  man	  en	  tidplan	  på	  hur	  
många	  sidor	  som	  helst,	  och	  så	  vill	  man	  bara	  se	  på	  ventilation	  och	  veta	  när	  jag	  ska	  beställa	  kylbafflar	  
och	  när	  jag	  behöver	  få	  dem	  levererade.	  

K:	  Vet	  du	  om	  det	  finns	  applikationer	  tillgängligt	  men	  att	  Skanska	  inte	  använder	  det?	  

F:	  Nej,	  inte	  vad	  jag	  vet.	  Om	  jag	  vill	  kan	  jag	  enbart	  få	  ventilation	  utfiltrerat	  av	  Nermin	  om	  jag	  ber	  om	  
det,	  istället	  för	  alla	  installationer.	  Vi	  använder	  ju	  iPads	  i	  projektet	  och	  jag	  kollade	  i	  början	  om	  det	  
fanns	  något	  enkelt	  sätt	  att	  ha	  med	  sig	  tidplanen	  på,	  men	  hittade	  inget.	  

K:	  Vilka	  program	  jobbar	  ni	  med?	  Är	  det	  Autodesk	  MEP?	  

F:	  Vi	  har	  Autodesk	  Freedom	  på	  datorn	  och	  på	  iPaden	  heter	  det	  3D	  Glue,	  för	  att	  kunna	  öppna	  
modellfilen	  på	  läsplattan.	  

K:	  Fråga	  4.	  Hur	  ser	  kunskapen	  om	  tidplaner	  ut	  bland	  olika	  befattningar?	  Och	  det	  är	  egentligen	  alla	  
som	  är	  inblandade.	  
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F:	  Det	  där	  är	  egentligen	  en	  intressant	  fråga.	  När	  vi	  sitter	  och	  pratar	  om	  tidplaner	  och	  hur	  det	  faktiskt	  
når	  ut	  till	  de	  olika	  personerna	  i	  arbetet,	  är	  det	  så	  ni	  tänker?	  

M:	  Exempelvis	  om	  du	  berättar	  för	  en	  installatör	  vad	  som	  måste	  göras	  inom	  en	  viss	  tid,	  känner	  du	  att	  
du	  måste	  upprepa	  eller	  förtydliga	  det	  för	  dem?	  Att	  konstant	  kommunicera	  ut	  tidplanen?	  

F:	  Vi	  har	  ett	  bra	  samarbete	  med	  ventilationsentreprenören	  på	  fas	  1	  och	  2,	  det	  är	  en	  bra	  förståelse.	  

K:	  Hur	  följs	  dina	  tidplaner	  upp?	  

F:	  Vi	  följer	  upp	  tidplanen,	  eller	  det	  är	  entreprenören	  som	  följer	  upp	  tidplanen	  som	  direkt	  skickar	  den	  
till	  Nermin.	  Nermin	  brukar	  säga	  till	  mig	  om	  det	  är	  något	  som	  hon	  tycker	  är	  kritiskt.	  

M:	  Brukar	  Steve	  Clark	  sitta	  med	  under	  möten?	  

F:	  Vissa	  möten.	  Vi	  har	  ju	  som	  sagt	  inte	  några	  rena	  tidplanemöten	  längre,	  men	  idag	  var	  Steve	  Clark,	  
vår	  installationschef	  med	  på	  mötet	  som	  vi	  hade	  i	  eftermiddags	  (det	  som	  är	  varje	  tisdag	  kl.12:30).	  

K:	  Hur	  ser	  problemhanteringen	  ut?	  

F:	  Den	  första	  frågan	  vi	  ställer	  oss	  själva	  är	  vad	  får	  förseningen	  för	  konsekvenser?	  Är	  det	  en	  försening	  
som	  inte	  får	  konsekvenser	  så	  gör	  den	  inte	  mig	  något	  och	  då	  får	  det	  liksom	  vara.	  Det	  är	  när	  vi	  ser	  att	  
förseningen	  får	  konsekvenser	  för	  en	  annan	  installatör	  och	  vad	  får	  det	  för	  konsekvenser	  och	  jämföra	  
det	  med	  om	  det	  är	  värt	  att	  göra	  en	  insats	  eller	  inte.	  

K:	  Brukar	  entreprenören	  ha	  möjligheten	  att	  ta	  in	  extra	  bemanning?	  

F:	  Ja,	  vi	  säger	  till	  om	  det	  krävs	  att	  de	  får	  ta	  in	  extra	  bemanning.	  Efter	  mötet	  idag	  satta	  ja	  mig	  ned	  och	  
sammanfattade	  vad	  som	  sades	  och	  skickade	  ut	  det	  som	  bestämdes	  och	  frågade	  de	  inblandade	  
entreprenörerna	  om	  kommentarer	  och	  bekräftelser	  om	  det.	  

K:	  Har	  du	  konkreta	  exempel	  på	  ändringar	  som	  gjorts	  som	  har	  fått	  särskilt	  påtagliga	  konsekvenser?	  
Ändringarna	  kan	  vara	  i	  både	  ditt	  eller	  andras	  arbeten.	  

F:	  Ja	  det	  ser	  jag	  varje	  dag,	  men	  kanske	  inga	  påtagliga	  konsekvenser.	  Jag	  har	  inga	  bra	  exempel.	  

K:	  Har	  du	  andra	  erfarenheter	  på	  arbetssätt	  från	  andra	  projekt	  eller	  företag?	  

F:	  Nej	  inte	  direkt.	  Det	  här	  är	  mitt	  andra	  projekt.	  Det	  jag	  ser	  som	  jag	  inte	  sett	  förut	  är	  att	  vi	  här	  har	  
personer	  som	  särskilt	  jobbar	  med	  tidplanering.	  Just	  med	  tidplaner,	  som	  med	  mötet	  vi	  var	  på	  igår,	  vi	  
sitter	  och	  pratar	  om	  tider	  och	  hur	  vi	  ligger	  till,	  om	  vi	  ska	  flytta	  fram	  eller	  tillbak	  tider.	  Jag	  kanske	  
känner	  att	  vi	  flyttar	  aktivteter	  mer	  än	  vad	  vi	  egentligen	  borde	  behöva	  här,	  men	  jag	  vet	  inte	  riktigt?	  

K:	  Sen	  tog	  vi	  med	  en	  fråga	  för	  att	  få	  veta	  vad	  ni	  önskar	  er:	  Vad	  har	  du	  för	  förhoppningar	  med	  vårt	  
projekt?	  Önskemål	  eller	  förväntat	  resultat?	  

F:	  Det	  är	  en	  viktig	  fråga,	  för	  det	  får	  ju	  aldrig	  bli	  att	  tidplanen	  bara	  är	  10-‐20	  sidor	  papper	  som	  
uppdateras	  en	  gång	  i	  månaden,	  utan	  det	  är	  viktigare	  än	  så.	  Jag	  får	  nog	  klura	  lite	  på	  frågan	  ikväll.	  

Slut	  på	  intervjun.	  	  
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Bilaga 5. Intervju med Patrik Törnevik 
	  

Datum	  för	  intervju:	  2013-‐04-‐16	  

K	  –	  Karin	  Lignerkrona	  
M	  –	  Michael	  Malki	  	  
P	  –	  Patrik	  Törnevik	  
	  
Patrik	  Törnevik	  är	  arbetsledare	  hos	  Skanska	  för	  fas	  1	  och	  2	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  

	  
1. Hur	  ser	  upplägget	  ut	  för	  era	  möten	  och	  hur	  förbereder	  du	  dig?	  	  
	  
P:	  Om	  man	  tar	  i	  morse	  så	  brukar	  jag	  printa	  ut	  senaste	  tidplanen	  så	  när	  man	  kommer	  till	  mötet	  så	  
delar	  man	  ut	  den	  så	  att	  alla	  har	  samma	  kopia	  att	  utgå	  ifrån,	  för	  oftast	  så	  mailar	  man	  ut	  den	  utgåvan,	  
eller	  jag	  mailar	  ut	  den	  till	  Nermin	  som	  distribuerar	  ut	  den	  till	  alla	  installatörer,	  så	  de	  får	  den	  men	  de	  
brukar	  inte	  skriva	  ut	  den	  utan	  de	  brukar	  ha	  den	  första	  utgåvan	  hela	  tiden,	  så	  därför	  brukar	  jag	  alltid	  
skriva	  ut	  den	  senaste	  utgåvan	  så	  de	  har	  den	  i	  händerna.	  
	  
K:	  Är	  det	  i	  Asta	  då?	  
	  
P:	  Ja,	  exakt.	  Och	  sen	  när	  de	  får	  den	  så	  är	  det	  som	  godis	  för	  dem,	  de	  tittar	  direkt,	  hur	  ligger	  vi	  till?	  Sen	  
betar	  man	  av	  punkt	  efter	  punkt,	  helt	  enkelt.	  Aktivitet	  efter	  aktivitet,	  hur	  ligger	  man	  till	  här?	  Ligger	  vi	  
bra	  till,	  ligger	  vi	  före	  eller	  ligger	  vi	  kanske	  lite	  efter?	  
	  
K:	  hur	  är	  det	  med	  kallelse,	  är	  det	  så	  att	  de	  måste	  bekräfta?	  
	  
P:	  Ja,	  vi	  kör	  ju	  med	  Outlook	  så	  man	  bokar	  upp	  mötesrum,	  deltagare	  måste	  svara	  på	  om	  de	  kommer	  
eller	  inte.	  Oftast	  så	  trycker	  alla	  ja,	  så	  kommer	  ingen	  eller	  så	  kommer	  hälften,	  men	  det	  brukar	  vara	  bra	  
uppslutning	  till	  möten,	  faktiskt.	  	  
	  
2. Hur	  ser	  arbetsprocessen	  ut	  när	  du	  arbetar	  fram	  din	  tidplan?	  
	  
P:	  Det	  går	  i	  olika	  steg.	  Först	  så	  gör	  man	  en	  grov	  tidplan,	  en	  väldigt	  grov	  tidplan	  då	  man	  bara	  sätter	  
upp	  milstolpar	  på	  de	  stora	  aktiviteterna,	  sen	  bantar	  man	  ner	  till	  mindre	  aktiviteter,	  så	  tidplanen	  
börjar	  gå	  så	  här	  (Patrik	  ritar	  upp	  på	  ett	  papper)	  sen	  växer	  den	  hela	  tiden	  efter	  hur	  mycket	  man	  bryter	  
ner	  punkterna.	  Huvudtidplanen	  sen,	  den	  är	  väldigt	  grov,	  den	  innehåller	  få	  staplar	  men	  innehåller	  
väldigt	  mycket.	  Våra	  3-‐veckorstidplaner	  innehåller	  ju	  väldigt	  mycket,	  de	  är	  väldigt	  detaljerade,	  där	  
går	  man	  in	  på	  minsta	  detalj.	  
	  
K:	  Kan	  en	  aktivitet	  då	  gå	  ned	  till	  en	  timme,	  eller	  finns	  det	  en	  gräns	  för	  hur	  kort	  en	  aktivitet	  får	  
vara?	  
	  
P:	  Ja,	  en	  dag.	  Vissa	  aktiviteter	  är	  en	  dag,	  så	  ungefär	  mellan	  en	  dag	  upp	  till	  tre	  veckor.	  
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M:	  Och	  alla	  arbetsmoment	  när	  det	  gäller	  produktion	  ingår	  i	  3-‐veckorsplanen?	  
	  
P:	  Ja,	  det	  gör	  det.	  Våra	  tidplaner	  som	  vi	  gör	  i	  produktion	  innehåller	  de	  flesta	  aktiviteterna,	  bygg,	  
installatörerna,	  så	  att	  vi	  får	  med	  allting	  i	  byggprocessen.	  
	  
K:	  Och	  allt	  går	  till	  Nermin	  och	  sen	  sköter	  hon	  kontakterna	  vidare	  då?	  
	  
P:	  Ja,	  så	  att	  alla	  får	  samma	  info	  direkt.	  Hon	  samordnar	  det	  utskicket.	  
	  
3. K:	  Tidplanernas	  utseenden,	  vilka	  format	  den	  görs	  i,	  om	  det	  är	  bara	  Asta	  eller	  Excell	  eller	  PDF	  till	  

exempel?	  
	  
P:	  Vi	  kör	  bara	  Asta,	  för	  det	  är	  enkelt.	  
	  
K:	  Så	  när	  ni	  skickar	  ut	  den	  så	  skickar	  ni	  ut	  den	  som	  en	  PDF?	  
	  
P:	  PDF,	  ja.	  
	  
K:	  Presentation,	  rent	  grafiskt?	  
	  
P:	  Hur	  menar	  du	  då?	  
	  
K:	  Den	  frågan	  om	  presentation	  har	  vi	  tagit	  med	  för	  vi	  har	  försökt	  att	  göra	  samma	  frågor	  till	  alla	  och	  
vi	  vet	  ju	  att	  tidplanerna	  ser	  lite	  olika	  ut,	  så	  det	  är	  mer	  för	  att	  få	  en	  klarhet	  i	  om	  de	  är	  färglagda,	  om	  
det	  är	  Gantt-‐scheman,	  hur	  mycket	  information	  som	  är	  där,	  begränsat	  antal	  aktiviteter?	  
	  
P:	  Man	  skriver	  ut	  den	  i	  färg	  och	  man	  kan	  ju	  färglägga	  aktiviteterna,	  men	  det	  vet	  jag	  inte	  hur	  man	  gör	  
än.	  Det	  kan	  man	  göra	  om	  man	  vill	  att	  det	  ska	  vara	  lättare	  att	  se,	  men	  när	  det	  är	  så	  små	  tidplaner	  så,	  
nej.	  
	  
K:	  Typer	  av	  tidplaner?	  Den	  frågan	  har	  vi	  också	  med	  till	  alla.	  
	  
P:	  Jag	  brukar	  försöka	  göra	  tidplaner	  på	  de	  flesta	  arbeten	  jag	  gör.	  Då	  staplar	  men	  upp	  först,	  
aktiviteterna	  så	  sätter	  man	  ungefär	  tid,	  sen	  sammanställer	  man	  allting	  så	  ser	  man	  ungefär	  hur	  lång	  
tid	  allting	  tar.	  	  
	  
4. Hur	  används	  tidplaner	  i	  arbetet?	  (Enbart	  vid	  möten,	  hur	  de	  kommuniceras	  ut	  osv.)	  
	  
P:	  Man	  gör	  en	  beställningstidplan	  också.	  Till	  exempel	  med	  stomkompletteringar	  och	  gipsar	  och	  sådär,	  
då	  ser	  man	  ju	  hur	  fort	  vi	  ska	  gå	  fram	  och	  så	  kan	  du	  lätt	  stämma	  av	  när	  du	  till	  exempel	  måste	  beställa	  
gips.	  Det	  är	  mycket	  om	  ”när	  måste	  vi	  få	  in	  det,	  när	  måste	  vi	  beställa	  det,	  är	  det	  kanske	  tre	  veckors	  
leveranstid	  på	  det?”	  och	  så	  vidare.	  Man	  vill	  inte	  ha	  grejer	  liggandes,	  ju	  längre	  de	  ligger	  här,	  ju	  mer	  
förstörda	  blir	  de.	  Vi	  vill	  ju	  få	  in	  dem,	  uppsatta	  och	  klart.	  Istället	  för	  att	  de	  kommer	  hit	  och	  så	  ligger	  de	  
här.	  Det	  händer	  ofta,	  kan	  jag	  säga,	  speciellt	  med	  installatörerna	  –	  de	  bara	  vräker	  in	  grejer	  hit	  och	  så	  
måste	  det	  flyttas	  hit	  och	  dit	  och	  så	  förstörs	  grejerna.	  
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K:	  Ok,	  många	  utav	  de	  här	  frågorna	  har	  vi	  redan	  fått	  svar	  av	  från	  dig	  tidigare,	  men	  det	  är	  bara	  för	  att	  
få	  ned	  det	  tydligt	  igen.	  
	  
5. Hur	  ser	  kunskapen	  om	  tidplaner	  ut	  bland	  samtliga	  som	  de	  berör	  –	  enligt	  din	  egen	  uppfattning?	  
	  
P:	  Den	  är	  rätt	  så	  god,	  faktiskt.	  De	  flesta	  kan	  läsa	  en	  tidplan,	  för	  de	  flesta	  är	  beroende	  av	  en	  tidplan.	  
	  
K:	  För	  det	  är	  väl	  som	  du	  säger	  att	  oftast	  får	  man	  bara	  en	  PDF	  och	  behöver	  själv	  inte	  gå	  in	  i	  den	  för	  
att	  göra	  ändringar	  direkt.	  	  
	  
P:	  Underentreprenörerna	  följer	  ju	  oftast	  vår	  tidplan.	  Jag	  vet	  inte	  hur	  ofta	  de	  behöver	  göra	  en	  tidplan	  
själva?	  
	  
K:	  De	  meddelar	  väl	  bara	  och	  så	  förs	  det	  vidare	  till	  Nermin	  och	  så	  sammanställer	  hon?	  
	  
P:	  Ja.	  
	  
6. Hur	  följs	  dina	  tidplaner	  upp?	  	  
	  
P:	  Veckoavstämning,	  annars	  är	  det	  meningslöst	  med	  tidplaner.	  Du	  måste	  hela	  tiden	  följa	  upp.	  
	  
M:	  Vid	  slutet	  av	  veckan?	  
	  
P:	  Ja,	  vi	  brukar	  ha	  mötet	  på	  fredagar	  där	  vi	  stämmer	  av	  tidplaner,	  ”vad	  är	  det	  som	  går	  snett	  vad	  är	  
det	  som	  går	  bra,	  var	  måste	  man	  ha	  in	  folk,	  var	  kan	  vi	  dra	  ner	  på	  folk,	  har	  vi	  alla	  grejer	  som	  vi	  
behöver?”.	  Så	  det	  måste	  man	  stämma	  av	  hela	  tiden.	  För	  vissa	  gör	  en	  tidplan,	  man	  lägger	  ner	  väldigt	  
mycket	  tid	  på	  att	  göra	  en	  tidplan	  och	  sen	  ser	  man	  att	  den	  börjar	  fallera	  efter	  ett	  tag	  –	  istället	  för	  att	  
bara	  ändra,	  då	  skiter	  man	  i	  det	  istället	  och	  kör	  från	  höften.	  Då	  brukar	  det	  fallera	  rätt	  kraftigt.	  Så	  det	  
gäller	  att	  stämma	  av	  veckovis	  och	  sen	  redigera	  hela	  tiden,	  återkoppla	  erfarenhetsmässigt	  och	  se	  vad	  
det	  blir	  för	  följder.	  	  
	  
K:	  kan	  vi	  vara	  med	  på	  avstämningsmötet	  på	  fredag?	  
	  
P:	  Ja	  det	  kan	  ni.	  Avstämningsmötet	  är	  klockan	  11:30	  på	  fredag.	  
	  
7. När	  förseningar	  uppstår,	  hur	  ser	  problemhanteringen	  ut?	  
	  
P:	  Problemhanteringen	  ser	  väl	  ut	  som	  att	  man	  får	  se,	  hela	  tiden	  konsekvenser	  på	  vad	  som	  händer	  om	  
man	  flyttar	  en	  aktivitet:	  behövs	  det	  mer	  folk	  kanske,	  man	  får	  ringa	  och	  fråga	  den	  montören	  som	  ska	  
in	  om	  de	  kan	  komma	  in	  senare.	  Oftast	  funkar	  väl	  det,	  men	  ju	  tidigare	  vi	  ser	  att	  det	  är	  förseningar,	  
desto	  tidigare	  kan	  vi	  underlätta	  entreprenören	  att	  flytta	  fram.	  Så	  det	  är	  den	  hanteringen	  man	  gör.	  
	  
8. Har	  du	  andra	  erfarenheter	  på	  arbetssätt	  från	  andra	  projekt	  eller	  företag?	  
P:	  Nej,	  första	  projektet	  (som	  arbetsledare).	  
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9. Vad	  har	  du	  för	  förhoppningar	  med	  vårt	  projekt?	  Önskemål	  eller	  förväntat	  resultat?	  
	  
P:	  Att	  det	  flyter	  på	  bra,	  att	  man	  kan	  kommunicera	  tidplanen	  på	  rätt	  sätt,	  att	  det	  inte	  blir	  så	  mycket	  
oklarheter.	  Jag	  tror	  det	  blir	  den	  största	  utmaningen,	  hur	  man	  ska	  förmedla	  att	  en	  tid	  ändras	  när	  det	  
är	  så	  enormt	  många	  entreprenörer.	  	  
	  
M:	  Är	  det	  mellan	  produktionslag	  och	  underentreprenör	  som	  du	  pratar	  om	  nu?	  	  
	  
P:	  Ja,	  det	  är	  viktigt	  att	  produktion	  förmedlar	  till	  Nermin	  (planeraren).	  Det	  är	  viktigt	  att	  jag	  förmedlar	  
att	  jag	  är	  sen	  med	  en	  viss	  aktivitet,	  så	  att	  Nermin	  kan	  se	  det,	  för	  att	  hon	  ser	  ju	  vad	  som	  händer	  i	  
huvudtidplanen.	  Hon	  kanske	  ser	  mängder	  av	  aktiviteter	  som	  jag	  inte	  kan	  se	  i	  min	  3-‐veckorsplan.	  Att	  
få	  det	  att	  funka	  är	  svårt.	  Hoppas	  att	  det	  kan	  funka,	  framför	  allt	  vid	  sjukhuset	  för	  där	  är	  det	  så	  mycket	  
mer	  som	  kan	  hända	  och	  påverkas.	  
	  
	  
Slut	  på	  intervju	  
	  
	  
	   	  



	  

65	  
	  

	  

Bilaga 6. Interview with Babak Beykzadeh 

	  
Datum	  för	  intervju:	  2013-‐04-‐19	  

B	  –	  Babak	  Beykzadeh	  
K	  –	  Karin	  Lignerkrona	  
M	  –	  Michael	  Malki	  
	  
Babak	  Beykzadeh	  är	  planerare	  hos	  Skanska	  för	  fas	  6	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  	  

	  

K:	  How	  are	  your	  meetings	  structured,	  prepared	  and	  presented?	  

B:	  Planning	  meetings	  or	  project	  meetings?	  

M:	  Planning	  because	  it’s	  mainly	  about	  the	  time	  plan?	  

B:	  Planning	  is	  structured	  like	  this;	  we	  have	  a	  planning	  manager	  Nick	  Harrison.	  Then	  each	  phase	  has	  its	  
own	  individual	  planner.	  So	  one	  of	  the	  planning	  meetings,	  internal	  planning	  meetings,	  we	  have	  once	  a	  
month.	  It	  is	  regulated	  monthly.	  We	  go	  through	  the	  plan,	  we	  go	  through	  the	  progress	  for	  each	  phase.	  

M:	  And	  is	  this	  for	  the	  planners	  of	  each	  phase?	  

B:	  Yes,	  just	  for	  the	  planners.	  But	  each	  phase	  has	  its	  own	  meetings	  once	  a	  week.	  Phase	  6	  is	  just	  in	  the	  
foundation	  so	  we	  are	  just	  working	  with	  one	  trade.	  Before	  we	  had	  blasting	  and	  rock	  excavation	  team	  
so	  we	  had	  weekly	  meetings	  with	  them	  to	  follow	  up	  on	  the	  short-‐term	  program	  with	  them.	  But	  now	  
we	  just	  have	  the	  Civil	  Team,	  or	  Foundation	  Team.	  But	  If	  you	  look	  over	  at	  phase	  4	  or	  5	  there	  is	  a	  huge	  
difference	  with	  the	  trades.	  There	  they	  have	  individual	  weekly	  meetings	  with	  the	  trades,	  you	  cannot	  
take	  all	  the	  sub-‐contractors	  (trades)	  at	  once	  because	  they	  have	  different	  goals,	  targets,	  value,	  or	  
activities	  so	  you	  cannot	  sit	  with	  all	  of	  them	  [at	  the	  same	  time].	  You	  need	  to	  check	  the	  progress,	  
monitor	  the	  progress.	  Are	  they	  really	  working	  according	  to	  the	  program,	  the	  plan,	  or	  are	  they	  just	  
working	  as	  they	  can	  because	  of	  delays.	  

K:	  What	  working	  procedures	  are	  implemented	  when	  producing	  a	  time	  plan?	  

B:	  First	  of	  all	  you	  need	  to	  identity	  the	  activities	  and	  know	  the	  scope	  of	  the	  work.	  Then	  you	  have	  to	  
know	  when	  you	  want	  to	  start	  [construction]	  based	  on	  the	  contract,	  or	  based	  on	  the	  client.	  Interfaces	  
you	  have,	  this	  means	  the	  design,	  procurement,	  material,	  work	  on	  site.	  Control	  overall	  before	  you	  go	  
into	  the	  details.	  When	  you	  know	  what	  is	  the	  work,	  what	  is	  the	  drawing,	  what	  is	  the	  procurement	  you	  
have	  to	  do	  then	  you	  are	  going	  to	  hire	  the	  people.	  So	  in	  planning	  we	  call	  this	  ‘Resource	  Planning’.	  This	  
is	  how	  many	  engineers	  you	  want,	  how	  many	  trade	  companies	  you	  need,	  how	  many	  admin-‐staff	  you	  
need	  overall.	  	  

The	  more	  important	  thing	  you	  want	  when	  you	  go	  into	  resource	  planning	  is	  to	  know	  when	  you	  want	  
them.	  For	  example	  you	  have	  a	  peak	  of	  work	  and	  you	  have	  500	  people	  on	  site,	  but	  you	  may	  start	  with	  
50	  people	  and	  end	  with	  100	  [having	  500	  in	  between].	  	  
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So	  resource	  requirement	  could	  be	  man-‐power	  or	  work-‐force,	  site	  office,	  machinery,	  mobile	  crane,	  
tower	  crane,	  excavator,	  and	  material.	  Material	  could	  be	  concrete,	  walls,	  painting,	  anything	  that	  you	  
need	  to	  purchase.	  

So	  when	  you	  plan	  the	  program	  you	  really	  need	  to	  integrate	  these	  items.	  Once	  you	  know	  the	  program	  
and	  each	  activity	  when	  you	  want	  them	  then	  you	  can	  go	  back	  to	  your	  procurement	  team	  and	  say	  what	  
materials	  you	  will	  need	  and	  when	  you	  need	  them.	  Example	  if	  I	  need	  the	  doors	  in	  the	  middle	  of	  June	  
2013	  then	  don’t	  bring	  them	  to	  me	  know	  because	  I	  don’t	  have	  any	  storage	  place.	  

And	  in	  the	  end	  when	  you	  go	  through	  all	  these	  items	  they	  should	  be	  in	  line	  with	  the	  start	  and	  finish	  of	  
your	  contract.	  If	  you	  go	  further	  than	  that	  it	  will	  cost	  you.	  

So	  the	  senior	  planner	  will	  put	  together	  the	  master-‐plan	  and	  bring	  it,	  then	  we	  will	  detail	  it.	  So	  the	  
detailed	  plans	  that	  each	  phase	  planner	  works	  with	  could	  contain	  anywhere	  from	  3000-‐5000	  
activities,	  whereas	  the	  master-‐plan	  will	  only	  have	  20	  activities	  or	  something	  like	  that.	  

M:	  So	  the	  more	  detailed	  plan	  that’s	  your	  production	  time	  plan?	  

B:	  Yes.	  Your	  senior	  managers	  are	  never	  interested	  in	  the	  details.	  

M:	  And	  when	  you	  draw	  up	  your	  time	  plan	  do	  you	  have	  a	  buffer	  in	  case	  [of	  delays]?	  

B:	  Yes,	  for	  example	  with	  this	  phase	  we	  have	  3	  months	  [approx.]	  We	  plan	  to	  finish	  our	  activities	  83	  
days	  before	  the	  contract	  finish	  date.	  And	  we	  use	  that	  buffer	  in	  case	  anything	  would	  happen,	  like	  
delays	  or	  variations.	  Because	  variations	  are	  coming.	  	  

Our	  phase	  is	  the	  Lab	  and	  Research.	  	  

M:	  So	  each	  phase	  determine	  their	  own	  buffer?	  

B:	  Yea	  because	  each	  phase	  has	  a	  different	  manager	  and	  team.	  Of	  course	  all	  of	  the	  phases	  are	  going	  to	  
be	  integrated	  but	  each	  phase	  has	  its	  own	  strategy	  of	  working.	  

K:	  Since	  you	  are	  more	  in	  the	  beginning	  of	  production,	  from	  your	  experience,	  when	  there	  are	  delays	  
how	  do	  you	  solve	  it?	  

B:	  Delays	  usually	  happen	  firstly	  because	  of	  activity	  predecessors,	  the	  activity	  before	  the	  current	  
activity.	  Most	  of	  the	  delays	  with	  the	  sub-‐contractors	  is	  that	  they	  don’t	  understand	  the	  scope	  of	  the	  
work,	  they	  get	  to	  that	  work	  and	  realise	  they	  are	  five	  people	  but	  they	  need	  to	  be	  10.	  [Delays	  can	  also	  
be	  because]	  We	  do	  not	  really	  have	  enough	  drawings	  or	  designs,	  so	  it’s	  a	  big	  problem	  for	  the	  
foundation	  work.	  A	  lot	  of	  the	  site	  workers	  approach	  work	  not	  academically	  but	  use	  their	  experience.	  
This	  is	  only	  the	  site	  workers,	  they	  only	  look	  at	  what	  work	  they	  will	  be	  doing	  next	  week,	  they	  cannot	  
look	  to	  the	  overall	  project.	  	  

M:	  So	  they’re	  not	  planning	  ahead?	  

B:	  Yeah…	  Another	  thing	  is	  that	  they	  are	  not	  normally	  working	  according	  to	  the	  program	  because	  they	  
are	  just	  looking	  at	  their	  own	  experience.	  But	  it’s	  not	  always	  problems	  from	  them	  or	  from	  production.	  
I	  can	  say	  that	  I	  have	  5000	  activities	  in	  my	  program	  but	  there	  are	  10,000	  activities	  on	  site.	  What	  is	  not	  
in	  my	  program	  is	  weather	  problems,	  or	  a	  task	  requires	  a	  ladder,	  or	  one	  day	  the	  cable	  light	  is	  shut	  
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down.	  There	  are	  many	  difficulties	  in	  site	  that	  you	  cannot	  get	  in	  the	  program	  because	  then	  you	  need	  
to	  know	  everything.	  This	  is	  a	  problem	  that	  always	  happens,	  it’s	  not	  just	  Skanska,	  it’s	  everywhere.	  It’s	  
difficult	  to	  go	  into	  so	  much	  detail	  in	  the	  program.	  

Variations	  also	  cause	  delays.	  

With	  planning	  you	  must	  always	  think	  like	  this,	  Quality	  –	  time	  –	  cost.	  Quality	  must	  be	  delivered	  to	  the	  
client,	  it	  cannot	  be	  changed.	  Quality	  is	  always	  fixed.	  Time	  and	  cost	  is	  lost	  because	  of	  delays.	  One	  
thing	  that	  is	  really	  important	  in	  this	  type	  of	  project	  is	  that	  if	  you	  have	  a	  5-‐day	  activity	  and	  the	  next	  
activity	  is	  coming	  and	  they	  have	  some	  delays,	  then	  the	  next	  activity	  wants	  to	  get	  in	  and	  start	  they	  
cannot	  because	  here	  [5-‐day	  activity]	  you	  have	  a	  problem.	  And	  you	  can	  imagine	  if	  we	  have	  5000	  
activities	  like	  that	  it	  pushes	  everything.	  So	  to	  always	  increase	  your	  cost	  is	  not	  a	  solution	  to	  push	  back	  
the	  time.	  Sometimes	  the	  team	  realises	  that	  ok	  if	  we	  get	  2	  days	  more	  then	  it	  will	  cost	  less	  than	  to	  
bring	  in	  one	  more	  person.	  

M:	  So	  depending	  on	  the	  situation	  you	  decide	  whether	  to	  increase	  the	  time	  or	  increase	  the	  
resources?	  

B:	  Yes	  of	  course.	  But	  sometimes,	  in	  the	  worst	  case,	  you	  need	  to	  increase	  the	  time	  and	  cost	  together.	  	  

This	  is	  my	  third	  country	  to	  work	  in	  and	  I	  can	  say	  the	  problems	  are	  the	  same	  everywhere.	  It	  feels	  like	  a	  
universal	  problem.	  I	  didn’t	  think	  I	  would	  have	  the	  same	  issues	  in	  Sweden.	  

K:	  When	  there	  have	  been	  delays	  in	  the	  3-‐week	  plan	  how	  does	  that	  effect	  the	  masterplan?	  

B:	  I	  can	  give	  you	  an	  example	  from	  another	  company	  I	  was	  working	  with	  [in	  Sweden].	  It	  was	  a	  3-‐
month	  project	  and	  there	  was	  no	  room	  for	  delays.	  So	  what	  we	  did	  was	  we	  update	  the	  program	  
everyday	  and	  handout	  the	  3-‐days	  look-‐ahead	  [time	  plan].	  And	  each	  day	  when	  we	  hand	  out	  the	  3-‐day	  
look-‐ahead	  to	  any	  different	  type	  of	  team,	  their	  going	  to	  work	  that	  day,	  update	  the	  activity	  then	  give	  
it	  back	  to	  us	  and	  the	  next	  morning	  we	  update	  the	  activities	  and	  give	  the	  new	  3-‐day	  look-‐ahead.	  

The	  3-‐week	  look-‐ahead	  we	  call	  short-‐term	  program,	  it’s	  to	  achieve	  milestones	  or	  what	  the	  team	  
expecting	  to	  do.	  One	  of	  the	  best	  benefits	  of	  the	  3-‐week	  look-‐ahead	  is	  that	  when	  you	  sit	  with	  different	  
teams,	  I	  filter	  out	  cladding,	  filter	  out	  the	  information	  to	  the	  team	  and	  give	  them	  2	  pages	  instead	  of	  70	  
page	  program.	  	  

M:	  But	  when	  you	  filter	  out	  does	  that	  also	  filter	  out	  other	  activities	  that	  are	  dependant	  on	  that	  
activity?	  

B:	  Depends,	  yes	  and	  sometimes	  no.	  When	  a	  team	  gets	  in	  they	  should	  know	  what	  a	  team	  is	  expecting	  
before	  you	  leave	  that	  area,	  and	  what	  the	  next	  team	  is	  expecting	  when	  they	  get	  in.	  

M:	  So	  when	  you	  filter	  out	  certain	  activities	  [and	  just	  show	  one	  activity]	  you	  also	  show	  that	  they	  are	  
responsible	  for	  the	  next	  activity?	  

B:	  Yes,	  exactly.	  

Interfaces	  always	  make	  delays	  in	  any	  type	  of	  job.	  

M:	  Do	  you	  apply	  this	  method	  on	  this	  job?	  
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B:	  Yes.	  

We	  have	  two	  types	  of	  milestones;	  Major	  milestones	  and	  Minor	  milestone.	  

So	  what	  is	  major	  milestone?	  It’s	  start	  and	  finish	  of	  the	  project,	  start	  of	  the	  commissioning,	  which	  is	  
what	  very	  high	  level	  managers	  are	  looking	  for.	  But	  this	  type	  of	  milestones	  (minor)	  is	  for	  the	  team	  
leader.	  

But	  the	  most	  important	  things	  in	  the	  programme	  is	  that	  the	  teams	  maintain	  your	  base	  line.	  So	  if	  they	  
are	  working	  according	  to	  the	  plan,	  you	  will	  have	  fewer	  delays.	  In	  this	  type	  of	  project	  you	  update	  
normally	  once	  a	  month	  or	  every	  two	  weeks.	  

M:	  I	  think	  it	  was	  Nermin	  that	  mentioned	  that	  the	  baseline	  can’t	  be	  changed,	  but	  in	  certain	  
circumstances	  when	  you	  have	  a	  delay,	  you	  will	  have	  base	  line	  2.	  

B:	  You	  can	  have	  a	  baseline	  2.	  Base	  line	  is	  something	  you	  always	  can	  compare	  everything	  to,	  so	  when	  
you	  have	  an	  S-‐curve	  (Babak	  draws	  an	  S-‐curve),	  all	  the	  programmes	  is	  going	  to	  start	  really	  slow	  and	  
then	  go	  up	  like	  this	  (Babak	  points	  at	  the	  S-‐curve).	  	  

K:	  But	  the	  only	  time	  the	  base	  line	  is	  changes	  is	  if	  there’s	  a	  change	  of	  a	  major	  milestone?	  

B:	  The	  base	  line	  is	  changed	  if	  the	  head-‐team	  or	  the	  managers	  agree	  to	  change.	  

M:	  So	  it’s	  only	  they	  who	  have	  the	  authority	  to	  change	  the	  base	  line?	  

B:	  Yes.	  You	  say	  “We	  are	  going	  to	  change	  the	  base	  line,	  or	  in	  some	  way	  have	  a	  recovery	  base	  line	  (base	  
line	  2).	  So	  if	  you	  think	  that	  you	  can’t	  finish	  a	  job	  –	  I	  will	  give	  you	  this	  example	  here,	  	  

If	  this	  is	  a	  base	  line	  (he	  draws)	  then	  on	  Wednesday	  you	  update	  this	  one,	  and	  you	  cut	  out	  day	  number	  
3	  from	  the	  base	  line,	  for	  example	  in	  3	  days	  you	  are	  suppose	  to	  install	  six	  panels.	  Then	  you	  go	  back	  to	  
your	  team	  and	  see	  how	  many	  have	  they	  installed	  in	  three	  days?	  Two.	  How	  many	  have	  they	  installed	  
in	  three	  days?	  Seven.	  	  

So	  how	  does	  the	  base	  line	  help	  you	  here?	  Are	  they	  ahead	  of	  programme	  or	  in	  the	  middle	  of	  the	  
programme?	  Anything	  less	  than	  six	  means	  they	  have	  a	  delay.	  Then	  you	  can	  go	  to	  your	  team,	  “OK,	  you	  
have	  a	  delay	  at	  work.	  Why,	  because	  you	  agreed	  to	  do	  six	  but	  you’ve	  only	  installed	  two?”	  But	  if	  you	  
don’t	  have	  a	  programme	  at	  all	  then	  they	  don’t	  know	  when	  the	  have	  to	  start	  finishing.	  

It’s	  always	  there	  to	  compare.	  Then	  you	  can	  se	  in	  the	  day	  3	  you	  should	  have	  finished	  six	  of	  ten,	  which	  
means	  60	  percent	  of	  the	  job.	  Then	  if	  you	  times	  this	  one	  to	  the	  money,	  which	  the	  cost	  control	  team	  is	  
looking	  for,	  then	  you	  gather	  from	  the	  money	  you’ve	  spent.	  You	  can	  get	  the	  profit	  with	  data	  from	  the	  
programme.	  

And	  from	  a	  planners	  point	  of	  view	  you	  should	  always	  know	  what’s	  happening	  in	  your	  project.	  You	  
should	  integrate	  all	  of	  them:	  right	  time,	  right	  money,	  right	  quality	  in	  that	  time	  frame.	  

So	  it’s	  very	  challenging	  job.	  Sometimes	  you	  realise	  that	  the	  information	  is	  not	  enough	  to	  create	  a	  
correct	  baseline,	  because	  you	  don’t	  have	  enough	  drawings	  or	  don’t	  know	  your	  scope	  of	  work,	  so	  
after	  a	  while	  you	  decide	  that	  after	  this	  date	  you	  will	  go	  with	  a	  new	  base	  line.	  
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Somehow	  you	  fix	  a	  date	  knowing	  you	  are	  going	  to	  finish	  the	  work	  at	  “that”	  date,	  but	  we	  hire	  two	  
more	  people.	  So	  your	  costs	  are	  going	  up	  to	  maintain	  time	  and	  quality.	  	  

Normally	  in	  this	  type	  of	  project,	  they	  like	  to	  play	  with	  time	  rather	  than	  adding	  more	  money.	  

Is	  it	  in	  line	  with	  what	  you	  are	  looking	  for?	  

K:	  Yes,	  it’s	  exactly	  what	  we’re	  looking	  for.	  We	  keep	  this	  (paper)	  as	  a	  reminder.	  

M:	  Yes,	  definitely!	  Thank	  you	  very	  much.	  We	  keep	  the	  paper.	  

	  K:	  We	  were	  wondering	  how	  you	  worked	  in	  Dubai	  as	  a	  planner?	  

B:	  There’s	  a	  difference,	  down	  in	  Dubai	  the	  labour	  cost	  is	  very	  cheap.	  So	  when	  I	  came	  to	  Sweden	  and	  
saw	  five	  or	  ten	  people	  working	  one	  slab	  of	  the	  breech,	  and	  as	  I	  started	  I	  was	  thinking	  that	  “Oh,	  ten	  
people	  can	  work”.	  Normally	  in	  Dubai	  you	  have	  50	  people	  working	  here	  because	  of	  labour	  costs.	  

M:	  So	  in	  Dubai	  you	  have	  more	  room	  to	  increase	  recourses	  because	  of	  the	  labour	  cost?	  

B:	  Yes,	  because	  labour	  cost	  is	  cheap	  and	  we	  call	  it	  two	  things:	  skilled	  labour,	  unskilled	  labour.	  

I	  don’t	  think	  we	  have	  unskilled	  labour	  here	  in	  Sweden.	  But	  there	  is	  a	  lot	  there.	  You	  get	  a	  cheap	  
labourer	  and	  give	  him	  300	  dollars	  working	  for	  one	  month	  for	  you,	  and	  you	  hav	  eto	  expect	  300	  
dollars.	  But	  because	  it	  is	  cheap,	  instead	  of	  having	  one	  person	  working	  for	  2	  000	  dollars,	  you	  can	  get	  
10	  people	  working	  for	  2000	  dollars.	  

M:	  Does	  that	  make	  it	  easier	  to	  follow	  the	  initial	  time	  plan?	  

B:	  Sometimes	  yes,	  because	  if	  you	  have	  room	  to	  give	  them	  jobs,	  but	  sometimes	  you	  need	  to	  finish	  a	  
job	  before	  example	  casting	  concrete.	  To	  a	  small	  area	  you	  can	  not	  have	  20	  people	  working,	  so	  always	  
adding	  the	  recourses	  does	  not	  help	  you.	  

Recourse	  planning	  or	  the	  Quality	  Recourses	  Planning	  is	  very	  big	  in	  Sweden.	  Because	  labour	  is	  very	  
expensive	  here,	  so	  you	  can	  not	  have	  100	  people	  working	  for	  you.	  

M:	  Was	  that	  difficult	  for	  you,	  the	  transition	  from	  Dubai	  to	  Sweden	  and	  the	  difference	  in	  recours	  
costs,	  to	  get	  used	  to?	  

B:	  At	  first,	  yes.	  Depends,	  because	  in	  this	  programme	  we	  add	  just	  the	  time,	  and	  in	  my	  previous	  project	  
I	  had	  the	  time,	  cost,	  quantity	  in	  the	  programme.	  Everything.	  

Some	  how	  planning	  and	  Primavera	  or	  what	  ever	  programmes,	  is	  something	  quite	  new	  in	  Sweden,	  
more	  or	  less,	  because	  there	  was	  not	  so	  many	  projects	  before.	  In	  Stockholm	  region	  in	  soon	  will	  be	  
more	  and	  more	  projects.	  So	  I	  think	  business,	  time	  planning,	  is	  quite	  new	  and	  is	  going	  to	  develop	  in	  
Sweden	  more	  and	  more.	  	  

I	  think	  it’s	  an	  interesting	  field,	  and	  Sweden	  I	  guess	  is	  the	  best	  place,	  at	  least	  in	  Europe.	  

	  It’s	  going	  to	  develop	  fast,	  people	  here	  is	  very	  IT-‐	  skilled.	  



	  

70	  
	  

	  

K:	  We’ve	  heard	  that	  the	  planning	  team	  in	  the	  UK	  is	  larger	  than	  here	  in	  Sweden.	  How	  was	  it	  in	  
Dubai	  or	  Iran?	  

B:	  Yes,	  sometimes	  I	  need	  another	  person	  working	  with	  me	  or	  helping	  me.	  One	  person	  is	  not	  enough.	  
You	  might	  need	  an	  assistant	  or	  junior	  planner.	  For	  that	  building,	  phase	  6,	  I	  think	  one	  planner…	  I’m	  
not	  saying	  it’s	  not	  enough,	  but	  it’s	  a	  fully	  loaded	  job.	  

Collecting	  information	  is	  very	  difficult.	  Planning	  is	  easy,	  updating	  or	  controlling	  is	  very	  difficult.	  	  

When	  you	  have	  a	  high-‐rate	  employee	  or	  you	  hire	  someone	  to	  consult	  you,	  you	  should	  give	  the	  time	  
from	  him,	  because	  you	  can’t	  have	  him	  come	  here	  having	  “fika”	  and	  lunch	  for	  two	  hours	  and	  then	  you	  
get	  to	  ask	  him	  five	  questions	  and	  then	  he	  goes,	  he	  waists	  for	  you	  8000	  dollars	  and	  you	  ‘ll	  get	  nothing	  
back.	  

K:	  Do	  you	  have	  any	  comments	  on	  attitude	  here	  in	  Sweden	  compared	  to	  other	  counties	  you’ve	  
worked	  in,	  like	  work	  ethics?	  

B:	  The	  one	  thing	  I	  like,	  here	  in	  Sweden	  people	  are	  so	  relaxing	  and	  personal	  life	  is	  more	  important	  
than	  work.	  That	  is	  very	  good.	  At	  first	  I	  did	  not	  understand	  people	  not	  so	  much	  care	  about	  things	  and	  
then	  leave	  for	  vacation.	  

I	  try	  to	  adjust	  myself,	  because	  in	  Dubai	  if	  you	  don’t	  rush	  your	  self,	  you	  might	  lose	  yor	  job	  tomorrow.	  	  

M:	  So	  you	  say	  like	  work	  comes	  before	  personal	  life	  there,	  whilst	  here	  they	  put	  a	  lot	  focus	  on	  
personal	  life?	  

B:	  They	  care	  about	  both	  things	  on	  the	  same	  level.	  	  

M:	  It’s	  a	  good	  balance?	  

B:	  Yes,	  it’s	  a	  good	  balance.	  	  

	  

End	  of	  interview	  
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Bilaga 7. Interview with Nick Harrison 
	  

Datum	  för	  intervju:	  2013-‐04-‐25	  

K	  –	  Karin	  Lignerkrona	  
M	  –	  Michael	  Malki	  
N:	  Nick	  Harrison	  

Nick	  Harrison	  är	  planeringschef	  hos	  Skanska	  för	  samtliga	  faser	  av	  Nya	  Karolinska	  Solna.	  	  

1. How	  are	  your	  meetings	  structured	  and	  presented?	  
In	  terms	  of	  the	  meetings,	  specifically	  for	  programs	  and	  progress,	  with	  it	  being	  a	  multi-‐phased	  project,	  
we	  have	  to	  try	  and	  standardise	  the	  amount	  and	  structure	  of	  the	  meetings	  we	  have.	  We	  have	  a	  2-‐tier	  
arrangement;	  you	  have	  the	  individual	  phases,	  which	  are	  projects	  in	  their	  own	  right,	  i.e.	  controlled	  
cost	  and	  time-‐wise	  in	  their	  own	  projects.	  And	  the	  next	  tier	  up	  you	  have	  the	  NKS	  senior	  team,	  
including	  myself	  then	  Paul	  wright	  who	  is	  the	  project	  director.	  Then	  you	  will	  have	  his	  support	  such	  as	  
Health	  &	  Safety,	  Commercial,	  Environment,	  Quality	  etc.	  All	  of	  which	  are	  a	  level	  up	  from	  the	  phases.	  
	  
Meetings	  are	  structured	  such	  that	  each	  phase	  has	  a	  regular	  weekly	  progress	  meeting	  with	  all	  
appropriate	  trade	  contractors	  and	  management	  to	  discuss	  progress	  made	  against	  our	  target	  
programmes	  and	  to	  discuss	  and	  agree	  detailed	  progress	  requirements	  across	  the	  next	  2	  weeks.	  
	  
Where	  ‘Last	  Planner’	  is	  being	  adopted,	  the	  weekly	  progress	  meetings	  are	  supplemented	  by	  daily	  
meetings	  with	  all	  the	  trades	  to	  ensure	  optimum	  sequence	  and	  progress.	  Reports	  gained	  from	  these	  
regular	  meetings	  are	  summarised	  and	  incorporated	  into	  regular	  monthly	  meetings	  with	  the	  Project	  
Senior	  Team	  and	  each	  individual	  phase	  to	  run	  through	  the	  progress.	  It	  is	  presented	  to	  the	  Project	  
Senior	  Team	  as	  a	  standardised	  report	  which	  includes	  drop-‐line	  programs,	  KPI’s	  (Key	  Performance	  
Indicator)	  which	  we	  introduce	  and	  monitor	  against	  each	  of	  the	  different	  programs.	  KPI’s,	  example	  
how	  partitions	  are	  being	  constructed,	  and	  things	  of	  that	  nature.	  
	  
What	  tends	  to	  happen,	  some	  of	  the	  more	  larger	  phases	  tend	  to	  have	  regular	  weekly	  meeting	  with	  
their	  trade-‐contractors.	  We	  would	  receive	  from	  the	  trades	  a	  similar	  report	  to	  what	  we	  receive	  from	  
the	  phases,	  in	  terms	  of	  where	  they’re	  at	  with	  progress,	  commercial,	  quality,	  environment,	  etc.	  What	  
you	  see	  is	  a	  very	  standardised	  approach	  to	  progress,	  and	  the	  result	  of	  that	  is	  that	  you	  get	  is	  
standardised	  answers	  and	  solutions	  to	  the	  issues	  we	  have.	  
	  
We	  use	  those	  reports	  for	  the	  agenda	  for	  the	  meetings,	  we	  go	  through	  what	  we	  call	  an	  ‘executive	  
summary’	  to	  let	  everybody	  know	  how	  the	  project	  is	  proceeding.	  Then	  we	  go	  into	  the	  details.	  Some	  of	  
these	  reports	  can	  be	  fairly	  robust,	  but	  they	  need	  to	  be.	  
	  
What	  isn’t	  perhaps	  standard	  is	  the	  way	  each	  of	  the	  above	  meetings	  are	  presented	  in	  different	  ways,	  
however,	  graphical	  representation	  of	  progress	  is	  becoming	  more	  and	  more	  popular	  for	  all	  to	  
understand,	  i.e.	  pictures	  of	  actual	  progress	  and	  forecast	  progress	  (using	  BIM	  /	  4D	  planning)	  tend	  to	  
be	  received	  and	  understood	  better	  than	  bar-‐line	  programmes.	  So	  we	  try	  to	  encourage	  this	  method	  
with	  the	  phases.	  Experience	  tells	  us	  that	  (graphical)	  that	  is	  the	  best	  way	  to	  communicate.	  
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This	  is	  the	  7th	  major	  PFI	  healthcare	  project	  that	  I’ve	  been	  on	  and	  so	  you	  get	  a	  feel	  for	  what	  it	  best	  to	  
be	  used	  and	  communicated.	  
	  
Further	  than	  that,	  phase	  5,	  which	  is	  the	  largest	  phase	  on	  the	  project	  is	  adopting	  the	  ‘Lean’	  
construction	  approach	  under	  the	  banner	  of	  ‘Last	  Planner’.	  It’s	  (Last	  Planner)	  something	  that	  is	  
derived	  from	  ‘Lean	  Construction’.	  A	  lot	  of	  investigations	  and	  reports	  in	  the	  construction	  process	  is	  
being	  looked	  at	  over	  the	  years.	  4	  or	  5	  years	  ago	  there	  was	  paper	  about	  how	  production	  on	  site	  could	  
be	  improved	  by	  the	  introduction	  of	  certain	  measures	  and	  processes.	  And	  one	  of	  those	  processes	  was	  
created	  as	  a	  ‘Last	  Planner’.	  The	  term	  of	  which	  refers	  to	  the	  last	  planner,	  the	  guy	  who	  has	  the	  tools	  
and	  materials	  to	  do	  the	  work	  out	  on	  site.	  So	  he	  has	  a	  responsibility	  himself	  to	  understand	  the	  
program	  and	  understand	  what	  he	  ahs	  to	  do	  in	  the	  week	  or	  the	  day.	  	  
	  
So	  that	  needs	  a	  very	  collaborative	  approach,	  not	  just	  form	  management,	  but	  through	  the	  trades	  and	  
their	  personnel.	  You’ll	  see	  that	  where	  we	  are	  adopting	  this	  we	  have	  daily	  meetings	  with	  the	  
management,	  with	  the	  trades,	  with	  the	  actual	  people	  who	  are	  doing	  work	  on	  site.	  And	  that’s	  not	  in	  
here,	  that’s	  on-‐site.	  So	  there	  are	  daily	  meetings	  to	  consider	  what	  has	  to	  be	  done	  today,	  who	  do	  I	  
need	  to	  have	  finished	  before	  I	  can	  do	  my	  bit,	  and	  who’s	  coming	  after	  me	  to	  do	  their	  bit.	  All	  to	  make	  a	  
smooth	  process	  that	  means	  that	  once	  one	  person	  is	  finished	  the	  next	  can	  come	  in	  straight	  away	  
rather	  than	  have	  hours	  or	  days	  of	  time	  before	  the	  next	  trade	  comes	  in.	  	  
	  
So	  all	  of	  that	  helps	  to	  create	  the	  optimum	  programme,	  and	  behind	  all	  of	  that	  you	  have	  the	  key	  
milestones	  from	  the	  Master	  programme	  that	  help	  people	  focus	  on	  the	  most	  important	  aspects.	  
	  
So	  we	  have	  daily	  progress	  meetings,	  weekly,	  fortnightly,	  and	  monthly	  all	  of	  which	  carry	  the	  same	  
agenda.	  	  
	  
2. What	  working	  procedures	  are	  implemented	  when	  producing	  a	  time	  plan?	  
It’s	  very	  important	  on	  projects	  of	  this	  nature	  for	  us	  to	  set	  the	  standard	  very	  early	  on	  in	  terms	  of	  how	  
we	  go	  about	  creating	  programmes,	  issuing	  them	  out	  and	  making	  sure	  we	  record	  who’s	  got	  them	  and	  
when	  they	  were	  issued.	  And	  that’s	  not	  just	  for	  planning	  and	  programming;	  you	  can	  say	  the	  same	  for	  
processes	  for	  Environment,	  processes	  for	  Quality,	  Health	  &	  Safety,	  and	  Construction.	  So	  what	  we	  do	  
once	  we	  know	  we’ve	  won	  the	  project,	  at	  what	  we	  call	  financial	  close,	  and	  we	  have	  an	  agreed	  
contract	  with	  the	  client,	  we	  would	  then	  create	  what	  we	  call	  a	  PEP,	  ‘Project	  Execution	  Plan’.	  This	  plan	  
contains	  all	  the	  project	  operational	  procedures,	  whether	  it’s	  for	  planning,	  Environment,	  Commercial	  
etc.	  This	  is	  the	  first	  document	  we	  refer	  people	  to	  as	  they	  enter	  the	  project.	  Whether	  it’s	  Skanska	  
management	  or	  trade-‐contractors,	  everybody	  needs	  to	  comply	  with	  those	  procedures.	  The	  client	  
also	  has	  some	  obligations	  there	  to	  know	  what	  we	  need	  of	  him.	  	  
	  
One	  thing	  that	  I’ve	  found	  in	  25	  years	  of	  working	  on	  jobs	  of	  this	  nature	  is	  that	  it’s	  always	  key	  to	  keep	  it	  
simple.	  We	  have	  a	  very	  big	  habit	  of	  making	  things	  complicated	  on	  projects	  like	  this,	  and	  that	  does	  is	  
confuse	  the	  issue.	  So	  you’ll	  find	  that	  a	  lot	  of	  the	  procedures	  in	  the	  PEP	  are	  quite	  lean	  and	  simple.	  So	  
there	  is	  flexibility	  then	  for	  us	  to	  adapt	  different	  processes	  and	  ways	  of	  doing	  things	  in	  the	  future	  as	  
well.	  So	  it’s	  not	  a	  rigid	  document	  is	  what	  I’m	  trying	  to	  say.	  	  
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It’s	  good	  to	  have	  flexibility	  on	  projects	  like	  this	  as	  things	  do	  tend	  to	  change,	  over	  the	  course	  of	  seven	  
years	  even	  things	  like	  legislation	  might	  change	  which	  means	  we	  might	  have	  to	  adapt.	  
	  
Procedures	  for	  implementing	  programmes	  across	  the	  project	  are	  set	  out	  in	  our	  Project	  Execution	  
Plan	  (Planning	  and	  Programming).	  These	  procedures	  and	  guidelines	  have	  been	  implemented	  
following	  experience	  of	  similar,	  large-‐scale	  PFI	  Healthcare	  projects	  throughout	  the	  whole	  Skanska	  
business.	  The	  procedures	  are	  not	  exhaustive	  and	  can	  be	  subject	  to	  change	  if	  deemed	  appropriate.	  
	  
3. Time	  plan’s	  appearance.	  (What	  format	  is	  used,	  presentation,	  type	  of	  time	  plan	  etc)	  
We	  try	  to	  keep	  to	  standard,	  agreed,	  formats	  for	  all	  programmes	  and	  schedules,	  however,	  it	  can	  be	  
difficult	  to	  manage	  peoples	  different	  preferences	  /	  opinions,	  experiences.	  And	  you	  have	  to	  
appreciate	  and	  respect	  that.	  However,	  there	  are	  ‘minimum’	  requirements	  set	  out	  within	  our	  PEP.	  For	  
example,	  it	  may	  be	  more	  appropriate	  to	  use	  ‘PowerProject’	  programmes	  for	  presentation	  purposes	  
than	  to	  use	  P6	  programmes.	  However,	  you	  will	  find	  that	  the	  PEP	  helps	  us	  to	  adapt	  to	  (people’s)	  
differences	  of	  opinions	  and	  different	  ideas.	  Sometimes	  it’s	  a	  good	  thing	  because	  someone	  else	  may	  
have	  a	  better	  idea	  of	  how	  to	  communicate	  the	  programme	  then	  how	  we’ve	  set	  it	  out	  originally.	  	  
	  
We	  can’t	  guarantee	  that	  all	  the	  planners	  on	  this	  project	  have	  experience	  in	  P6	  so	  we	  need	  to	  be	  
flexible.	  So	  we	  use	  P6,	  Asta,	  and	  other	  programs	  to	  bring	  forward	  our	  programmes.	  
	  
4. How	  are	  time	  plan’s	  used	  within	  meetings,	  i.e.	  how	  are	  they	  communicated?	  
Programmes	  are	  used	  for	  every	  progress	  meeting	  but	  can	  be	  presented	  /	  communicated	  in	  many	  
different	  ways.	  We	  have	  to	  have	  a	  drop-‐line	  against	  the	  programmes,	  we	  have	  to	  have	  a	  detailed	  
report	  against	  where	  we’re	  at	  against	  those	  programmes,	  whether	  we’re	  in	  front	  or	  behind.	  And,	  
more	  importantly,	  we	  have	  to	  have	  a	  statement	  if	  we	  are	  behind	  what	  are	  our	  plans	  to	  get	  back	  on	  
programme.	  By-‐line	  and	  drop-‐line	  may	  not	  always	  be	  the	  best	  tool	  to	  use	  in	  explaining	  where	  we	  are	  
on	  the	  programme.	  A	  planner	  will	  understand	  but	  a	  trade-‐contractor	  may	  not	  due	  to	  lack	  of	  
experience.	  So	  this	  is	  where	  the	  graphical	  representations	  come	  into	  their	  own.	  
	  
Graphical	  representations	  of	  progress	  are	  becoming	  more	  ‘powerful’	  for	  communication	  than	  bar-‐
line	  programmes,	  including	  4D	  graphics	  &	  movies	  which	  are	  being	  implemented	  on	  this	  project.	  
	  
So	  we’re	  trying	  to	  promote	  the	  use	  of	  pictures	  and	  graphics	  to	  help	  people	  know	  where	  we’re	  at	  and	  
where	  we’re	  going.	  	  
	  
5. According	  to	  your	  own	  opinion,	  how	  much	  understanding	  is	  there	  among	  the	  other	  

professions/trades	  in	  regards	  to	  comprehending	  the	  different	  time	  plans?	  
We	  have	  taken	  much	  effort	  to	  communicate	  the	  importance	  behind	  planning	  and	  programming	  on	  
this	  project	  and	  set-‐out	  and	  communicated	  our	  Project	  Execution	  Plan	  as	  clearly	  as	  possible,	  whether	  
it’s	  done	  in	  P6,	  excel,	  Asta	  or	  a	  picture	  on	  the	  wall.	  	  
	  
Programme	  and	  progress	  are	  a	  fundamental	  part	  of	  our	  reporting	  procedures	  across	  all	  disciplines	  
(Design,	  Procurement,	  Construction	  and	  Commissioning)	  and,	  in	  my	  opinion,	  there	  is	  a	  very	  high	  
understanding	  of	  the	  ‘Master	  Programme’	  for	  this	  project	  across	  all	  sectors	  (Client,	  SHP,	  SHC,	  Trades	  
and	  Suppliers,	  Public	  (press,	  open/info	  days,	  workshops)	  etc).	  
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6. Would	  you	  rather	  have	  everybody	  using	  the	  same	  programme,	  instead	  of	  having	  to	  coordinate	  

between	  Primavera,	  Asta,	  Excell	  and	  PDF-‐files?	  
No!!	  
We	  all	  need	  to	  appreciate	  that	  on	  large-‐scale	  projects	  such	  as	  NKS	  there	  are	  many	  different	  people	  
who	  have	  been	  trained	  and	  have	  had	  experience	  with	  many	  different	  programme	  software.	  
However,	  projects	  like	  NKS	  provides	  many	  people	  with	  an	  abundance	  of	  development	  opportunities	  
such	  as	  3D	  /	  4D	  BIM	  modelling,	  P6,	  PowerProject,	  Power-‐Point,	  etc.	  and	  Skanska	  actively	  encourages	  
all	  Project	  personnel	  to	  engage	  with	  this	  opportunity.	  Each	  different	  programme	  has	  its	  own	  
advantages	  and	  disadvantages	  and	  it’s	  more	  important	  for	  us	  to	  understand	  what	  is	  the	  best	  to	  use	  
for	  different	  situations.	  
	  
7. Would	  you	  like	  to	  see	  more	  focus	  on	  working	  with	  time	  planning	  within	  BIM	  and	  3D	  models,	  

and	  do	  you	  see	  any	  significant	  benefits	  with	  BIM	  and	  time	  planning?	  	  
We	  understand	  there	  had	  previously	  been	  an	  employee	  working	  with	  this.	  

There	  is	  always	  ‘room	  for	  improvement’	  when	  adopting	  and	  implementing	  BIM	  on	  large-‐scale	  
projects	  such	  as	  NKS.	  	  
BIM	  is	  our	  future	  and	  we	  are	  already	  experiencing	  government	  legislation	  (in	  UK,	  not	  sure	  about	  
Sweden)	  for	  its	  use	  and	  implementation	  on	  construction	  projects	  across	  Europe.	  NKS	  is	  no	  different	  
and	  we	  already	  have	  one	  of	  the	  most	  developed	  BIM	  models	  in	  Europe	  (if	  not	  globally).	  From	  a	  
healthcare	  point	  of	  view	  we	  are	  certainly	  on	  of	  the	  largest	  hospital	  in	  Europe	  and	  one	  of	  the	  largest	  
in	  the	  world,	  in	  terms	  of	  construction	  projects.	  	  
	  
Our	  BIM	  model	  is	  being	  used	  to	  help	  communicate	  programmes	  across	  the	  project,	  however,	  we	  
must	  again	  be	  aware	  that	  full	  implementation	  is	  dependant	  upon	  the	  right	  people	  having	  the	  right	  
experience	  and	  training.	  We	  are	  not	  only	  implementing	  4D	  modelling	  (taking	  the	  BIM	  model	  and	  
connecting	  it	  to	  the	  planning	  software)	  but	  we	  will	  also	  be	  implementing	  training	  for	  all	  appropriate	  
personnel	  across	  the	  phases.	  	  
	  
8. How	  do	  you	  follow	  up	  on	  your	  time	  plans?	  
In	  line	  with	  PEP	  requirements,	  all	  programmes	  are	  reviewed	  on	  a	  regular	  basis	  and	  all	  reports	  are	  
issued	  following	  each	  review.	  At	  certain	  points,	  it	  will	  be	  necessary	  to	  review	  and	  revise	  the	  Baseline	  
programme	  but	  only	  after	  we	  have	  reached	  full	  agreement	  from	  the	  Phase	  Teams	  and	  NKS	  Senior	  
Management	  Teams	  to	  do	  so.	  There	  may	  be	  a	  need	  to	  revise	  the	  programmes	  every	  now	  and	  again	  
to	  accommodate	  changes,	  whether	  that	  be	  in	  design,	  delays,	  disruptions	  etc.	  	  
We	  try	  to	  avoid	  revising	  programmes	  too	  often,	  from	  experience	  this	  can	  cause	  confusion.	  It	  can	  
cause	  them	  to	  lose	  sight	  of	  the	  original	  goal,	  lose	  sight	  of	  the	  base-‐line,	  lose	  sight	  of	  the	  sequencing	  
and	  methods	  that	  we	  should	  be	  sticking	  to.	  So	  we	  try	  to	  keep	  revision	  to	  a	  minimum.	  
	  
Our	  short-‐term	  programmes	  are	  reviewed	  and	  updated	  every	  12	  weeks.	  
	  
M:	  adding	  to	  this	  question,	  how	  do	  you	  follow	  up	  at	  the	  end	  of	  the	  project?	  
	  
N:	  Whether	  it’s	  P6	  or	  Asta	  there	  is	  always	  the	  facility	  to	  build	  an	  as-‐built	  programme.	  So	  as	  we	  punch	  
progress	  into	  the	  programme	  each	  week,	  each	  month,	  we	  create	  an	  as-‐built	  program	  along	  the	  way.	  
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And	  that	  is	  then	  produced	  and	  filed	  at	  the	  end	  of	  the	  project.	  I	  communicate	  to	  my	  planners	  that	  we	  
need	  to	  keep	  a	  record	  of	  the	  rates	  and	  methods	  in	  what	  we’re	  achieving	  out	  on	  site.	  The	  reason	  for	  
this	  is	  that	  if	  you	  were	  a	  planner,	  the	  first	  step	  you	  would	  take	  in	  creating	  a	  programme	  is	  to	  look	  at	  
similar	  projects	  and	  see	  what	  rates	  you	  got	  form	  those.	  The	  most	  frustrating	  thing	  is	  to	  know	  there	  
have	  been	  similar	  projects	  but	  no	  one	  has	  recorded	  rates	  or	  as-‐built	  programmes.	  	  
	  
So	  for	  key	  elements	  such	  as	  excavation,	  erection	  of	  the	  frame,	  precast	  and	  steel,	  cladding	  the	  
envelope,	  and	  fit-‐out	  inside	  I’ve	  asked	  my	  team	  to	  keep	  a	  regular	  record	  of	  the	  production	  rates	  
we’ve	  achieved	  out	  on	  site.	  So	  I’m	  hoping	  that	  at	  the	  end	  of	  this	  project	  we	  will	  have	  quite	  a	  
comprehensive	  file	  of	  rates	  and	  as-‐built	  records	  that	  will	  be	  used	  going	  forward.	  	  
	  
In	  the	  UK	  we	  have	  a	  database	  set	  up	  from	  all	  the	  projects	  we	  have	  that	  contain	  all	  the	  rates	  we	  
achieved	  on	  that	  job.	  We	  then	  use	  that	  database	  to	  tender	  for	  and	  create	  programmes	  for	  projects	  
going	  forward.	  	  
	  
9. How	  are	  delays	  in	  the	  time	  plan	  handled?	  
First	  and	  foremost	  it’s	  absolutely	  imperative	  that	  we	  understand	  there	  is	  a	  delay.	  All	  delays	  are	  
reported	  in	  all	  regular	  progress	  meetings.	  Our	  philosophy	  here	  at	  NKS	  is	  that	  if	  we	  have	  a	  delay	  then	  
we	  must	  have	  a	  mitigation	  plan	  to	  deal	  with	  recovery	  wherever	  possible.	  
	  
If	  we	  experience	  a	  delay	  it’s	  not	  just	  have	  to	  revise	  the	  program,	  it’s	  important	  for	  us	  to	  understand	  
why	  that	  delay	  occurred	  rather	  than	  what	  we	  can	  do	  about	  it	  going	  forward.	  We	  encourage	  people	  to	  
be	  absolutely	  honest	  and	  transparent	  about	  delays	  that	  happen	  on	  the	  project.	  All	  phases	  report	  
delays	  in	  the	  right	  way,	  we	  can	  create	  graphics	  that	  explain	  why	  the	  delay	  was	  caused	  in	  the	  first	  
place.	  Once	  we	  go	  through	  this	  process	  then	  we	  discuss	  if	  we	  should	  revise	  the	  program.	  	  
	  
10. Do	  you	  have	  any	  examples	  of	  consequences	  that	  are	  incurred	  due	  to	  changes	  in	  the	  3-‐week	  

time	  plan	  that	  have	  a	  direct	  effect	  on	  the	  master	  plan?	  
There	  are	  many	  different	  reasons	  as	  to	  why	  a	  3-‐week	  plan	  is	  affected	  which	  may	  then	  impact	  upon	  
the	  Master	  Plan.	  
For	  example,	  if	  our	  design	  is	  still	  under	  development	  at	  the	  point	  of	  commencing	  planned	  activities,	  
there	  is	  a	  risk	  that	  a	  design	  change	  could	  introduce	  additional	  work	  and	  so	  introduce	  additional	  time.	  
This	  is	  a	  very	  common	  occurrence	  on	  large-‐scale	  projects	  such	  as	  NKS.	  We	  have	  an	  abundance	  of	  
examples	  where	  we’ve	  created	  a	  short-‐term	  programme	  for	  a	  specific	  element	  of	  work	  only	  to	  find	  
that	  3	  weeks	  into	  that	  programme	  the	  design	  has	  changed	  for	  very	  valid	  reasons	  in	  most	  cases,	  but	  
because	  of	  that	  change	  additional	  work	  and	  time	  may	  be	  introduced,	  even	  method	  of	  work	  can	  
change.	  	  
	  
Various	  other	  examples	  is	  weather.	  We	  allow	  downtime	  throughout	  the	  winter	  period	  but	  you’ll	  
always	  have	  that	  sudden	  downfall	  of	  snow	  that	  isn’t	  planned	  for,	  and	  the	  best	  planner	  in	  the	  world	  
can’t	  forecast	  that.	  It’s	  all	  about	  adapting,	  reviewing	  and	  revising	  the	  plan	  after	  the	  event.	  If	  we	  have	  
a	  year	  of	  extreme	  bad	  weather	  then	  it	  is	  up	  to	  us	  to	  make	  up	  for	  that	  time.	  
	  
11. NKS	  vs.	  other	  projects/companies:	  
Do	  you	  have	  experience	  of	  other	  working	  procedures	  from	  other	  projects/companies?	  
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How	  would	  you	  compare	  it	  to	  working	  procedures	  at	  NKS?	  
Sweden	  vs.	  England:	   	  
A	  comparison	  with	  England	  or	  other	  countries	  –	  are	  there	  any	  differences	  in	  working	  procedures?	  
Having	  been	  a	  construction	  planner	  for	  25	  years	  I	  have	  experienced	  working	  procedures	  from	  many	  
different	  projects	  (across	  3	  different	  companies).	  However,	  the	  planning	  and	  programming	  process	  
has	  not	  differed	  greatly	  from	  each.	  	  
	  
The	  building	  process	  is	  a	  very	  ‘simple’	  process	  and	  so	  the	  planning	  and	  the	  programming	  of	  building	  
should	  also	  be	  very	  simple	  and	  straight-‐forward.	  	  
	  
The	  building	  process	  is	  the	  same	  in	  every	  different	  country	  across	  the	  world.	  The	  planning	  and	  
programming	  process	  is	  also	  the	  same.	  We	  may	  have	  different	  opinions	  on	  which	  planning	  software	  
is	  best	  or	  how	  we	  communicate	  our	  programmes,	  but	  the	  process	  is	  very	  much	  the	  same	  wherever	  
you	  are	  in	  the	  world.	  
	  
The	  process	  to	  create	  the	  programme,	  monitor	  it,	  report	  it,	  record	  it,	  is	  generally	  the	  same	  
everywhere.	  The	  way	  of	  communicating	  might	  be	  different,	  but	  the	  process	  generally	  is	  pretty	  much	  
the	  same.	  
	  
If	  we	  look	  at	  the	  London	  hospital,	  as	  an	  example,	  which	  is	  just	  about	  finished	  now,	  we	  have	  one	  
senior	  planning	  manager	  and	  a	  couple	  of	  planners	  under	  him.	  And	  that	  project	  is	  comparable	  to	  the	  
size	  of	  phase	  5	  where	  we	  have	  myself	  as	  the	  planning	  manager	  but	  only	  one	  planner	  specifically	  to	  
that	  phase.	  So	  you	  could	  argue	  that	  there	  is	  a	  very	  lean	  approach	  in	  that	  aspect	  of	  the	  work	  
compared	  to	  London,	  but	  what	  I	  would	  say	  is	  that	  here	  we	  would	  depend	  on	  the	  trade-‐contractors	  
producing	  their	  own	  programmes	  themselves	  and	  feeding	  us	  their	  information.	  Whereas	  in	  the	  UK	  
you	  probably	  wouldn’t	  see	  that,	  the	  trades	  would	  stand	  there	  waiting	  for	  us	  to	  say	  this	  is	  your	  
program,	  this	  is	  how	  you	  need	  to	  do	  it.	  
	  
So	  there	  are	  small	  differences	  in	  the	  way	  we	  approach	  planning	  than	  approach	  the	  process	  itself.	  
	  
12. Do	  you	  have	  any	  expectations	  with	  our	  project?	  Are	  there	  any	  specific	  results	  you	  would	  like	  

to	  see?	  	  
I	  am	  very	  interested	  in	  your	  project	  and	  would	  be	  very	  interested	  to	  be	  informed	  of	  your	  overall	  
results.	  	  
	  
Further	  	  Questions:	  
	  
K:	  How	  many	  people	  are	  working	  on	  the	  BIM	  models?	  
	  
N:	  The	  BIM	  model	  itself	  is	  created	  through	  the	  design	  process.	  So	  you’ll	  find	  that	  all	  the	  design	  
houses,	  the	  architects,	  the	  engineers,	  and	  mechanical/electrical	  consultants	  are	  all	  working	  on	  and	  
within	  the	  same	  BIM	  model	  and	  creating	  it	  in	  the	  first	  place.	  You	  will	  then	  have	  a	  set	  of	  what	  we	  call	  
‘BIM	  managers’,	  so	  there	  is	  a	  separate	  department	  of	  BIM	  managers	  who	  supervise	  and	  monitor	  the	  
production	  of	  the	  model.	  Then	  as	  a	  branch	  off	  that	  you	  have	  the	  planning	  department	  as	  well	  as	  
other	  aspects	  of	  the	  project	  who	  are	  using	  that	  model	  for	  various	  different	  reasons.	  As	  an	  example,	  
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4D	  planning,	  Commercial	  side	  of	  things,	  so	  taking	  off	  quantity	  of	  materials	  you’ll	  find	  that	  the	  
commercial	  department	  are	  using	  the	  BIM	  model	  to	  do	  that.	  	  
	  
It’s	  difficult	  to	  put	  a	  number	  on	  how	  many	  people	  are	  working	  on	  it	  but	  you	  can	  see	  there	  are	  various	  
different	  groups	  working	  on	  it	  at	  one	  time.	  
	  
…	  
	  
M:	  Do	  you	  see	  that	  the	  sub-‐contractors	  are	  willing	  to	  get	  involved	  (time	  plan	  phase	  5)?	  
	  
N:	  There	  is	  always	  an	  initial	  reluctance	  that	  could	  be	  for	  many	  reasons,	  but	  primarily	  when	  you	  speak	  
to	  trades	  about	  the	  need	  to	  meet	  them	  daily,	  the	  need	  to	  go	  through	  the	  programme	  they	  have	  
pound	  signs	  rattling	  around	  in	  their	  head.	  It’s	  not	  until	  they	  start	  to	  see	  the	  benefits	  of	  it	  that	  we	  see	  
the	  collaboration	  and	  agreement	  (from	  them).	  In	  time	  they	  start	  thinking,	  ‘yeah,	  it’s	  a	  good	  thing’.	  
And	  at	  the	  end	  of	  the	  day	  if	  we	  get	  optimum	  planning,	  programming	  and	  production	  it’s	  saving	  them	  
money	  and	  making	  them	  money	  in	  some	  cases.	  So	  they	  see	  that	  a	  bit	  of	  investments	  in	  the	  starts	  
brings	  return	  in	  the	  end.	  	  
	  
K:	  Is	  Asta	  connected	  to	  the	  database	  like	  Primavera	  is?	  
	  
N:	  No	  it’s	  not	  because	  it’s	  a	  different	  type	  of	  software.	  My	  understanding	  is	  that	  there	  is	  quite	  a	  
difference	  between	  the	  2.	  Because	  P6	  is	  a	  database,	  this	  means	  you	  can	  do	  a	  bit	  more	  with	  it	  in	  terms	  
of	  linking	  it	  with	  other	  programs,	  adding	  resources.	  A	  lot	  more	  than	  perhaps	  you	  could	  do	  with	  Asta.	  
But	  then	  Asta	  also	  has	  its	  advantages	  in	  terms	  of	  presentation	  and	  user-‐friendliness.	  It’s	  a	  close	  call	  
between	  the	  two	  but	  they	  both	  produce	  the	  same	  output	  at	  the	  end.	  
	  
M:	  Do	  you	  offer	  training	  for	  planners	  in	  different	  programs?	  
	  
N:	  Absolutely.	  The	  first	  thing	  I	  did	  when	  I	  came	  to	  Sweden	  was	  to	  get	  in	  contact	  with	  a	  consultancy	  
firm	  Cowi	  (Cowi	  Management	  AB),	  who	  provide	  training	  in	  P6	  and	  also	  provide	  resources	  on	  projects	  
if	  we’re	  in	  the	  need.	  We	  have	  Babak	  for	  example	  who	  works	  for	  us	  on	  a	  consultancy	  basis	  on	  phase	  6.	  
As	  he	  is	  very	  proficient	  in	  P6	  we	  are	  using	  him	  to	  give	  guidance	  and	  recommendations	  of	  his	  
experience	  on	  the	  project.	  	  
	  
On	  top	  of	  that	  we’ve	  also	  gone	  through	  a	  week’s	  training	  for	  novices	  on	  P6.	  And	  if	  the	  need	  arises	  we	  
would	  do	  exactly	  the	  same	  with	  Asta	  because	  we	  have	  some	  connections	  in	  the	  UK	  who	  would	  be	  
willing	  to	  come	  out	  and	  deliver	  some	  training.	  
	  
M:	  The	  monthly	  meetings	  you	  have	  with	  the	  phase	  planners,	  when	  are	  these	  held?	  
	  
N:	  Part	  of	  the	  feedback	  form	  last	  year	  from	  the	  phase	  planners	  was	  that	  they	  would	  like	  to	  meet	  on	  a	  
more	  regular	  basis.	  Last	  year	  we	  would	  meet	  on	  a	  quarterly	  basis,	  this	  year	  we	  are	  meeting	  on	  a	  
monthly	  basis.	  	  
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The	  agenda	  we	  go	  through	  is	  basically,	  at	  senior	  management	  level	  we	  have	  a	  monthly	  project	  
briefing	  from	  our	  construction	  director	  Paul	  Wright.	  It’s	  a	  series	  of	  slides,	  and	  it’s	  a	  snapshot	  of	  
where	  the	  project	  is	  at	  this	  current	  moment	  in	  time.	  	  He	  then	  asks	  each	  of	  the	  department	  heads	  
from	  that	  senior	  management	  team	  to	  deliver	  that	  briefing	  to	  their	  teams.	  So	  you	  get	  this	  
arrangement	  where	  you	  have	  the	  briefing	  at	  the	  top	  and	  then	  it	  is	  filtered	  out	  and	  communicated	  
across	  the	  whole	  project.	  	  
	  
So	  item	  number	  one	  on	  the	  agenda	  for	  the	  planning	  meeting	  is	  the	  monthly	  briefing.	  It	  covers	  
executive	  summary,	  design,	  procurement,	  environment,	  quality,	  and	  then	  more	  specific	  detail	  on	  
programme	  and	  progress	  on	  each	  of	  the	  individual	  phases.	  It	  will	  also	  touch	  on	  the	  commercial	  
aspect.	  For	  obvious	  reasons	  the	  commercial	  side	  is	  kept	  low	  key.	  	  
	  
What	  we	  also	  do	  for	  each	  monthly	  meeting	  is	  highlight	  key	  areas	  of	  the	  process	  that	  we	  feel	  is	  
necessary	  to	  have	  a	  discussion	  on.	  For	  example,	  discuss	  with	  Nermin	  on	  phase	  1	  about	  adapting	  
graphical	  presentation	  as	  done	  on	  phase	  5.	  We	  also	  talk	  about	  staffing	  and	  the	  need	  for	  cover	  over	  
the	  holidays.	  We	  may	  also	  go	  out	  for	  a	  bite	  together	  for	  team	  building.	  

	  

End	  of	  interview	  
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Bilaga 8. Lathund för Avstämningsinformation inom fas 1 och 2. 
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Bilaga 9. Lathund för Avstämningsinformation inom fas 4. 

	  



	  

81	  
	  

	  

Bilaga 10. Översiktskarta över NKS 
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Bilaga 11. Planning & Programming Procedures 
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Bilaga 12. Huvudtidplan fas 1 
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Bilaga 13. 3-veckorstidplan fas 2 
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Bilaga 14. Standardtidplan 
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Bilaga 15. Tidplan Last Planner Fas 5 
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Bilaga 16. Exempel på KPI 
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Bilaga 17. Fas 5 Last Planner Implementation Plan 

	  



	  

99	  
	  

	  

	  

	  



	  

100	  
	  

	  

Bilaga 18. Presentationsmaterial för Last Planner: Huvudtidplan för del av fas 5 (2013) 
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Bilaga 19. Presentationsmaterial för Last Planner: Planritningar för del av fas 5 (2013) 
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Bilaga 20. Frågor på svenska till intervjuer. 
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Bilaga 21. Frågor på engelska till intervjuer. 

	  

	  


