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Sammanfattning  

Detta examensarbete är en studie om Veidekkes satsning på visualiseringen och 

involveringsarbetet inom tidsplanering. Metoderna som har använts bygger på kvalitativa 

intervjuer med personal ur utvalda områden och enkätundersökningar för yrkesarbetarna. Den 

data som har bearbetats omfattar Veidekkes rutiner kring tidsplanering, involvering och 

visualisering. Dessutom har en litteraturstudie utförts.  

 

Syftet med rapporten var att undersöka och granska beställarens verktyg gällande 

tidsplanering, visualisering och involvering. Till detta har två fallstudier tillhandahållits från 

Veidekke Entreprenad AB.  

De fallstudier som har studerats var: 

 Projekt 1 Flemingsberg 

 Projekt 2 Kockbacka 

 

Målet med studien var att besvara följande frågor: 

 Hur kan det löpande arbetet med uppföljning och visualisering förbättras? 

 Hur hanteras tidsplanen och hur väl fungerar den? 

 Hur involveras de olika medverkande i tidsplanen? 

 

De två projekten har använt sig av olika metoder och verktyg gällande tidsplanering och 

visualisering. Ur intervjuerna framgick det att Veidekkes rutiner kring tidsplanering är väl 

inarbetade i de granskade projekten. Resultaten från enkäterna visade att yrkesarbetarna inte 

känner till involveringsarbetet i den grad som presenteras i verksamhetsrutinerna. Det har även 

framgått att visualiseringsverktygen som har använts i Projekt 2 Kockbacka är att föredra.  

Rekommendationerna som har föreslagits var att Veidekke bör utöka användningen av 

tekniska visualiseringsverktyg och tillämpa det involverande arbetssättet (Workshopen) till 

framtida projekt.  

Nyckelord: Tidsplanering, Involvering, Visualisering, Veidekke, Produktion, Anläggning 
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Abstract  

The bachelor thesis is an analysis on Veidekkes volume of investment in visualization and 

involving of all employees when viewing upon the company’s procedures concerning time 

management. 

The methods used were analyses of interviews held with personnel from assorted fields, 

employee opinion surveys and the processing of data concerning Veidekkes routines within 

time planning, involvation and visualization combined with an analysis of assorted literature. 

Its purpose was to examine Veidekkes procedures concerning time management, involvation 

and visualization.  

The two case studies provided from Veidekke Entreprenad AB to enable this were: 

 Project 1 Flemingsberg 

 Project 2 Kockbacka 

 

The aim of the study was to answer the following questions: 

 How can the current visualization and follow-up work be improved? 

 How is the time schedule being handled and how efficiently is it working? 

 To which degree are the various employees included in the making of the time 

schedule? 

 

There are different methods and tools being used in the handling of time planning and 

visualization within the two different projects. 

The results of the interviews showed that Veidekkes routines regarding time management and 

visualization were well-established within both of the two projects. The opinion survey results 

showed that the employees were not as familiar with the involving work procedures as wanted 

according to the routine standards set by Veidekke. The results also exposed that the 

visualization tools used in "Project 2 Kockbacka" were to be preferred over the ones used in 

"Project 1 Flemingsberg". 

The proposed recommendations were that Veidekke should consider expanding the use of 

technical visualization tools and apply the involving way of work procedures (the workshop) 

on future projects. 

 

Keywords: Time Planning, Involvement, Visualization, Veidekke, Production, Plant 
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Förord  

Detta examensarbete är skrivet vid Kungliga Tekniska Högskolan, som ett sista moment av 

högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design i Stockholm. Examensarbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng och har gjorts i samarbete med Veidekke Entreprenad AB under 

en 10-veckorsperiod. Rapporten är en fördjupning inom kurserna AF1722 Byggprocessen och 

HS1015 Byggstyrning, som handlar om tidsplanering. Dessa 10 veckor har varit både 

spännande och lärorika, där vi har fått möjligheten att träffa framtida kollegor och ökat vår 

förståelse av byggprocessen. Vi vill passa på och tacka Hans Perbjörs, arbetschef på Veidekke 

och Anders Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Veidekke, som lyfte fram ämnet och för bra 

handledning och stort engagemang under arbetets utförande. Vi vill även tacka vår handledare 

på KTH, Åke Tell, för stöd och vägledning under arbetes gång och även Per Roald för ett gott 

samarbete. Slutligen vill vi tacka alla som har tagit sig tiden att svara på våra frågor i 

enkätundersökningarna och intervjuerna.  

Stockholm, juni 2016.  

Teresa Allawirdi och Helen Rebecka Gunduz. 
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Ordlista 

Förkortning Förklaring Beskrivning 

MI Medarbetarinvolvering Arbetssätt som grundar sig på 

Lean-filosofin. Utgår ifrån att 

skapa förståelse och 

engagemang hos alla som 

ingår i ett projekt.  

HMS Hälsa, miljö och säkerhet Projektets arbetsmiljö 

ÄTA Ändring, Tillägg, Avgående Arbeten utöver projektets 

handlingar, skriftligt 

godkännande av beställare 

innan utförande. 

Block Ansvarsperson inom ett 

område 

Uppdelning av 

ansvarsområden 

KMA Kvalité Miljö Arbetsmiljö  

AC Arbetschef Leder och ansvarar för 

produktionen inom olika 

områden i ett projekt. 

Planerar, leder, samordnar 

och fördelar arbetet samt 

bevakar att maskiner och 

material finns på plats.  

PC Projektchef Projektchefen har ett totalt 

projektansvar. Projektchefen 

skall upprätta budget och 

genomföra prognosarbete, 

utföra korrigering, ta fram 

projektmål, handlingsplan 

och budget.  

EI Entreprenadingenjör Entreprenadingenjören 

ansvarar för att det 

administrativa arbetet på 

projektet sker på ett 

affärsmässigt och strukturerat 

sätt. 

YA Yrkesarbetare De som utför arbetet  

AL Arbetsledare Leder och ansvarar för 

produktionen inom olika 

områden i ett projekt.  



 X  
 

RC Regionchef  

Lagbas Företrädare för laget  

VDC Virtuell Design och 

konstruktion 

 

UE Underentreprenör  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Krav på tidseffektivisering ökar inom anläggningsprojekt på grund av att allt kortare 

genomförandetid leder till desto nöjdare kunder. För att få en kostnadseffektiv tidsplanering 

gäller det att kunna bli klar i tid eller till och med i förtid. Visualisering har en stor del med 

effektivisering av tidsplaneringen att göra, och har därför en stor vikt i tidsplaneringen.  

Beställaren av denna studie är Veidekke Entreprenad AB som har arbetat mycket med att 

effektivisera sin verksamhet. Sedan 2004 har de arbetat med systemet Last Planner som 

härstammar från Lean Construction. För sitt involverande arbetssätt tog de hem priset som 

Årets Leanbyggare år 2015. De har kommit långt med att implementera det involverande 

arbetssättet inom företaget, både när det gäller bygget av bostäder och anläggningsdelen. 

Däremot har anläggningsdelen inte kommit lika långt som bygget av bostäder när det gäller 

det löpande arbetet med uppföljning och visualisering av resultatet av tidsplaneringen. 

1.2 Målformulering 

Syftet med studien är att granska och undersöka Veidekkes verktyg gällande tidsplanering, 

visualisering och involvering. Utefter studiens syfte är målet att besvara frågeställningarna 

nedan. Slutligen har rekommendationer föreslagits till företaget.  

1.3 Frågeställning 

Frågeställningarna löd: 

 Hur kan det löpande arbetet med uppföljning och visualisering förbättras? 

 Hur hanteras tidsplanen och hur väl fungerar den? 

 Hur involveras de olika medverkande i tidsplanen? 
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet genomfördes under en 10-veckors period och motsvarar en mycket kort 

period av projektens tidsplanering. Studien avgränsades till två projekt, det ena i Kockbacka 

och det andra i Flemingsberg. Granskningen behandlar endast involvering och visualisering 

inom tidplaneringsarbetet.  

1.5 Genomförande/lösningsmetod 

Det beslutades att den förvalda metoden för denna studie var en kvalitativ metod varav 

intervjuer, och möten med handledare från Veidekke har utförts. Kvantitativa metoder har 

tillämpats för att komplettera och utveckla den kvalitativa analysen, dessa bestod av två 

enkätundersökningar, en på varje arbetsplats. Dessutom har Veidekkes rutiner gällande 

tidsplanering och involveringsarbete på arbetsplatserna studerats. Detta bedömdes vara det 

mest fördelaktiga sättet att få all information om hur det dagliga tidsplaneringsarbetet fungerar 

hos Veidekke.  

Intervjuer genomfördes med arbetsledningarna i Kockbacka och Flemingsberg, bland annat 

projektchefer (PC), arbetsledare (AL) och kalkylansvariga. Dessutom har intervjuer utförts 

med mättekniker efter tillkommen information från arbetsledningen. Sammanlagt har 12 

intervjuer genomförts. Dessa intervjuer gav en inblick i vad personen upplever dagligen inom 

tidplaneringsarbetet.  

Enkätundersökningarna genomfördes på de båda arbetsplatserna för alla Yrkesarbetare (YA), 

18 stycken sammanlagt, för att få YA:s uppfattning om tidsplanering och involvering. 

Enkätundersökningarnas syfte var att visa hur involverade YA är i tidplaneringsarbetet.  

Enkäterna kan konstateras som tillförlitliga då skribenterna var på plats vid frågor eller 

funderingar. Enkäterna beskrevs och förklarades innan utdelning till YA.  

Relevant material gällande tidsplaneringen och det involverande arbetssättet tillhandahölls av 

beställaren Veidekke, så som beskrivningar och rutiner. Detta material har sammanställts med 

all faktainsamling från internetsidor och publikationer. Sammanställandet analyserades för att 

sedan komplettera de muntliga källorna. 
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2. Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt innehåller en kortfattad introduktion om Veidekke och företagets rutiner kring 

involvering och visualisering inom tidsplanering.  

2.1 Om Veidekke  

Veidekke grundades officiellt den 6 februari 1936 i Norge. Företaget startade med 

vägbeläggning och utifrån det kom namnet Veidekke fram (Veidekke betyder vägbeläggning 

på Norska). Vid etableringen av företaget 1936 så bestämdes att verksamheten ska bestå av 

vägbeläggning, entreprenörverksamhet och andra aktiviteter som tillhör. Verksamheten fick ett 

avbrott vid krigsutbrottet men kom upp på fötterna några år senare. Därefter har verksamheten 

spridits till Sverige och Danmark. Veidekke grundade tillsammans med en svensk partner, 

dotterbolaget Veidekke Construction AB i Göteborg, och där vidare startades även 

verksamheter i andra svenska städer som Stockholm och Malmö.  

I nuläget är Veidekke Skandinaviens 4:e största bygg-, anläggnings- och 

bostadsutvecklingsföretag som år 2015 hade en omsättning på cirka 24,5 miljarder NOK och 

cirka 7000 anställda. I Sverige är Veidekke det 6:e största byggföretaget (Sveriges 

Byggindustrier, 2014). 

Företaget består av tre övergripande affärsområden: 

 Veidekke Anläggning 

 Veidekke Bygg 

 Veidekke Bostad 

 

Företaget tror starkt på att involvering är nyckeln till framgång och vill utmärka sig från resten 

av byggbranschen med sina medarbetare, sina värderingar och sin kultur. Det manifesteras i 

Veidekke-huset som ska framstå som en symbol för företaget och dessutom verka som en 

kompass för alla medarbetare (se figur 2.1). 
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Figur 2.1 Veidekke- huset, (Veidekke, 2015) 

 

Veidekke-huset innehåller alla verktyg som ska hjälpa till att skapa största möjliga kundnytta. 

Husets tak består av företagets vision som är ett värdeskapande samspel. Pelarna som håller 

upp taket utgörs av människorna och ska symbolisera de viktigaste resurserna. Visionen kan 

inte uppnås om det inte finns ett väl fungerande samspel mellan medarbetare, ledning, kunder 

och leverantörer. Till sist består husets grund utav Veidekkes värderingar, som ska vara 

styrmedlet i alla relationer. Med värdeorden som grund och tillsammans med alla involverade 

personer bildas ett värdeskapande samspel. 

Veidekkes värderingar på norska lyder: 

”Profesjonell – Vårt sätt att agera. Vi behandlar alla med respekt, är alltid väl förberedd och 

ser till att jag har rätt kompetens för uppgiften. Anstränger mig för att ge dem jag arbetar med 

rätt förutsättningar. 

Redelig – Ett handslag gäller, vi tummar aldrig på de ramar som lagar, regler och etiska 

riktlinjer anger. 

Entusiastisk – Vi är engagerade i det vi gör och söker aktivt vinstgivande lösningar för alla 

inblandade. 

Grensesprengende – Vi är nyfikna och utmanar. Vi vågar vara oss själva genom att vara 

nyskapande i vårt sätt att tänka och agera. Tänka utanför lådan och hitta kreativa lösningar. 

Hitta nya möjligheter.”(Veidekke, 2015) 

2.2 Veidekkes involvering 

Veidekke Entreprenad vann priset Årets Leanbyggare 2015 för deras involverande arbetssätt. I 

mer än 10 år har de systematiskt utvecklat ett eget arbetssätt inspirerat från Lean som utgår 
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från de särskilda villkor som gäller för bygg- och anläggningsproduktion. Byggandet är en 

form av projektbaserad produktion där man leder genom planläggning och planlägger 

fortlöpande genom involvering. 

Veidekkes Lean-inspirerande arbetssätt byggs upp av tre delar: 

 Involverande planering – för ökad produktivitet och minskat spill 

 VDC – för ökad förståelse och minimering av fel 

 Teamet – för ökat engagemang och delaktighet 

 

Målet med involveringen är att uppnå en effektivare produktion och ett större engagemang. 

Inom involveringen ingår det 6 obligatoriska aktiviteter: 

 Involveringsstartmöte – projekterings- och produktionsprocessen inleds med ett 

involveringsstartmöte där alla medverkande sätter upp delmål och mål för 

projektgruppen. 

 ICE-möte (Integrated Concurrent Engineering)– samtliga involverade i projekteringen 

träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Korta och effektiva 

beslutsvägar blir följden av att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen. 

 Involverande planering (IP) – innebär att alla i projektet systematiskt involveras i 

planeringsarbetet. Alla projektaktörer är medvetna om vilka aktiviteter som ska utföras 

och är med och påverkar. 

 Involveringsmöte – under detta möte ska alla på projektet ges möjligheten att påverka 

sina förutsättningar. Syftet är att alla blir delaktiga i planeringsarbetet. 

 Visualisering – är ett nyckelord inom det involverande arbetssättet. Här ska alla kunna 

se hur produktionen/projektet ligger till och förstå vad olika beslut grundar sig på. 

 Erfarenhetsåterföring – för att ständigt förbättra verksamheten har man 

erfarenhetsåterföringsmöten där erfarenheter från projektet fångas upp. 

2.3 Planeringsmöte internt 

Syftet med Veidekkes planeringsmöte internt är att internt stämma av förgående vecka samt ta 

fram ny veckotidplan, detta ansvarar projektchef (PC) för. I planeringsmötet ingår det ett 

internt möte som hålls inför involveringsmötet, där samtliga tjänstemän, lagbasar och 

skyddsombud deltar. Under mötet identifieras möjliga hinder och den rullande tidsplanen 

aktualiseras. En gång i veckan hålls mötet innan involveringsmötet, en fast tid väljs inför 

planeringsmötet som man sedan håller fast vid. När det gäller större projekt kan det vara 

passande att bjuda in representanter från viktiga underentreprenörer (UE).  

Förberedelse är väldigt viktigt inför involveringsmöte och därför behandlas följande punkter 

på de interna planeringsmötena: 

 Veckotidplan 
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 Eventuella knäckfrågor 

 Rullande tidsplan 

 Leveranser 

 Resurser kontrolleras 

 Skyddsfrågor 

 Arbetsberedning 

2.4 Produktionsstartmöte internt 

Produktionsstartsmötes interna syfte är att ge produktionspersonalen rätt förutsättningar samt 

klargöra ansvarsfördelningen. AC ansvarar för produktionsstartmöte internt. AC håller i det 

interna produktionsstartmötet, alla som berör projektet skall närvara, Regionschef (RC), AC, 

projektorganisation samt eventuellt även inköpare och verksamhetsutvecklare. På mötet går 

AC igenom projektet i stort för att säkerhetsställa att produktionspersonalen får rätt 

förutsättningar inför produktionsstart. Ansvarsfördelningen angående planering, HMS, kvalitet 

och miljö, inköp, ekonomi, arbetsplatsen, utförandeskedet och slutskedet är en viktig del av 

mötet.  

2.5 Produktionstidplan 

Grunden för ett lyckat projekt och att vara det yttersta verktyget för att styra hela projektet från 

start till mål är syftet med Veidekkes produktionstidplan, även visa hur det är tänkt att utföra 

produktionen både vad gäller eget arbete som UE:s arbete. Detta är grunden/utgångspunkten 

för alla övriga planer, veckoplaner, leveransplaner, resursbehov. PC har ansvaret för att 

produktionstidplan upprättas.  

Produktionstidplanen beskriver hur och när arbetet bör utföras och detta är ett mycket viktigt 

dokument. Utifrån de krav, milstolpar och metoder som är framställda i huvudtidplanen tas 

produktionstidplanen fram. Vid framtagande av produktionstidsplanen används 

produktionskalkylen som underlag.  

Att produktionstidplanen följs upp regelbundet och rapporteras på produktionsmöten, bygg 

möten, involveringsmöten, UE-möten etc. är väldigt viktigt för Veidekke.  

I sin tur fungerar produktionstidsplanen som underlag för arbetskraftsdiagram, inköp, 

leveranstider, betalningsplan, rullande tidplan och veckotidplan etc.  

Veidekkes tänkbara steg för att ta fram en Produktionstidplan:  

1 – Gå igenom handlingar och förutsättningar för projektet  

2 – Bestäm vilka som bör vara med och ta fram tidplanen (PC, AL, Lagbas, Kalkyl, EI etc.)  

3 – Identifiera aktiviteter 

4 – Skapa en strukturplan  

5 – Använd erfarenhetsvärden, enhetstider och kalkylunderlag för att tidsätta aktiviteter  
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6 – Resurssätt aktiviteterna  

7 – Identifiera och markera kritiska linjen  

8 – Skapa en integrerad tidplan genom att involvera UE  

9 – Stäm löpande av tidplanen under projektets gång och arbeta systematiskt med planeringen 

för den kortsiktiga tidshorisonten 

 

För att ta fram produktionstidplanen är Powerproject en lämplig programvara, Kalkylen kan 

exporteras från kalkylprogram som Bidcon eller Map in Powerproject.  

2.6 Projektorganisation 

Syftet med Veidekkes projekt organisation är att skapa bra fungerande team så att Veidekke 

kan möta de krav som ställs från kunder, samhället, certifieringsorgan, projektens komplexitet 

etc. Ansvarig för projektorganisation är RC/AC. Utifrån de krav som ställs på alla medarbetare 

i Veidekke skall varje nytt projekt analyseras. Analysen ska visa vilka behov som finns av 

ledaregenskaper, specialistkompetens samt eventuellt behov av stödpersoner.  

Personer med ledarprofil, specialistprofil samt vid komplexa projekt, även nischade 

specialister, med till exempel kunskap kring Svanen märkning eller geoteknik är med i 

Veidekkes projektteam. Det krävs att medarbetarna i organisationen i sin helhet har en 

kompetensprofil för att kunna göra en bra sammansättning.  

Ett gemensamt gruppavtal upprättas under involveringsmötet som teamet startar projektet 

med. 

2.7 Startmöte involvering produktion  

Syftet med Veidekkes startmöte involvering produktion är att starta upp projektet och lägga 

grunden för teamkänslan. Ansvarig är AC/PC för involveringsstartmöte. 

Oftast är det första tillfället då alla på byggarbetsplatsen samlas för en gemensam ”kick-off” är 

på involveringsstartmöte produktion. Så snabbt plastledningen känner att arbetsplatsens 

medarbetare börjar komma på plats skall mötet hållas. Grunden för teamkänslan och projektet 

presenteras och utvalda komplicerade moment i projektet analyseras och läggs på mötet. 

Arkitekten eller någon annan som kan berätta om tankarna kring projektet kan gärna bjudas in.  

Enligt Veidekke bör följande frågor tas upp på startmötet:  

 Vad ska vi bygga? 

 Hur ska vi bygga? 

 Vilka är våra gemensamma värderingar? 

 Vilka är våra gemensamma mål? 

 

Alla deltagare får en första genomgång av projektet på mötet, även en introduktion till 

arbetsmetoden involvering. Oftast avslutas mötet med någon typ av praktiskt övning där 
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deltagarna får spela värderingsspelet, titta på logistikproblematiken för projektet, analysera 

och resonera kring APD-planen, identifiera aktiviteter för ett komplicerat moment eller 

gemensamt tar fram en arbetsberedning.  

Närvarande personer vid involveringsstartmötet är; representanter från kunden, RC, AC, AL, 

PC, samtliga medarbetare på arbetsplatsen samt eventuell inbjudna talare som till exempel 

arkitekt eller konstruktör.  

2.8 Involverande planering 

Projektets tidsplanering ansvaras av projektchefen och arbetsledaren. På Veidekke arbetas det 

med fyra planeringshorisonter, som är huvudtidplan, produktionstidplan, rullande tidplan och 

veckotidplan. Med den rullande tidsplanen sker det en veckovis uppdatering av en tidsplan för 

en 3-8 veckors tidshorisont. I den rullande tidsplanen och veckotidsplanen står det beskrivet 

exakt vem som ska utföra vad. 

För att aktiviteter ska vara klara att utföras är de sju förutsättningarna ett viktigt verktyg. 

Förutsättningarna ska stämmas av i den rullande tidsplanen och fungerar som en snabb 

arbetsberedning för att enkelt kunna identifiera eventuella hinder. 

De sju förutsättningarna är: 

 rätt och tillräcklig information finns 

 rätt hjälpmedel och utrustning är tillgänglig 

 rätt material finns på rätt plats 

 rätt medarbetare är tillgängliga 

 rätt plats för aktivitet är ledig 

 föregående aktiviteter är korrekt avslutade 

 de yttre förhållandena tillåter aktiviteten. 

2.9 Veidekkes visualisering 

Enligt Veidekke är visualisering ett kraftfullt verktyg för att öka engagemang och förståelse 

för projektet och planeringsarbetet. Det snabbaste sättet att förmedla information till en grupp 

av individer är genom visualisering – alla får samma information samtidigt. 

Följande information ska enligt Veidekke uppdateras och visualiseras löpande: 

• Gruppavtal 

• Målbild 

• Tidplaner - Huvudtidplan, Produktionstidplan, Rullande tidplan, Veckotidplan 

• Leveranstidplan 

• PPU (Procent Plan Utfört) 

• APD-plan (arbetsplatsdisposition) 

• Knäckfrågor 

• HMS 

• Ekonomi 
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• Ritningar 

 

För att få en väl fungerande involvering anser Veidekke att det är viktigt att det finns ett forum 

där alla kan samlas. Därav ska en stor matsal finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel ger ett teoretiskt ramverk och allmän fakta om tidsplaner och dess syfte samt de 

olika momenten som ingår i framtagandet av en tidsplan. För att ge en teoretisk grund har 

tidigare kunskaper inhämtats från kurserna AF1722 Byggprocessen och HS1015 

Byggstyrning.  

3.1 Tidsplanering 

Tidplanen lägger grunden för en kostnadseffektiv produktionsledning. I stora drag visar 

tidsplanen projektet start och slutdatum (Persson M, 2012).  

Figur 3.1 beskrivning av planeringsprocessen, (Veidekke, 2016) 

3.2 Skedestidsplan 

Skedestidsplan byggs upp baserat på areor och volymer, den visualiseras med hjälp av en 

zonbaserad 3D-modell. Utöver detta anger den de grundläggande arbetsmomenten med 

geografisk position, beroenden, tillgänglighet och grundläggande byggplatsplanering. 

Skedestidsplanen möjliggör simulering och visualisering av alternativa lösningar.  
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3.3 Huvudtidsplan 

Startpunkten för all samordning och planering är huvudtidsplanen. En mycket viktig aspekt är 

att alla parter har möjlighet att påverka och ta del av den vid behov. Huvudtidsplanen förhåller 

sig på två olika sätt, det ena är att den görs så detaljerad som möjligt med utgångspunkt att det 

ska följas och det andra är att fastlägga endast de grova strukturerna med kritiska punkter och 

deadlines.  

Figur 3.2 urklipp av huvudtidsplan, (Veidekke, 2016) 

3.4 Veckotidsplan 

Det är AL:s uppgift att informera YA om veckotidsplanen. Kommande vecka skall gås igenom 

i detalj och vad som har gjorts veckan innan. Det som följs upp i veckotidsplaneringen är 

produktionen i detalj, analys av maskiner och resurser (Nordstrand U, 2008). 

3.5 Kritiska linjen 

Tillsammans med aktiviteter, beroenden och deltider i ett projekt bildas den kritiska linjen som 

utgör genomförandetiden. En eller flera kedjor av aktiviteter och beroenden ingår i den 

kritiska linjen och dessa bestämmer tillsammans den kortaste genomförandetiden för projektet.  

Med en kritisk aktivitet menar man att man saknar glapp och är låst till start och sluttid för att 

inte påverka projektets sluttid. Om en aktivitet har några dagars glapp skall detta kunna flyttas 

några dagar utan att någon aktivitet påverkas. Uppstår det en försening på en aktivitet på den 

kritiska linjen blir projektet försenat (Revai E, 2012).  
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Figur 3.3 Kritiska linjen, (Veidekke, 2016) 

3.6 Produktionstidsplan 

Produktionstidsplanen planerar den tidsplan för entreprenörens intressenter som 

huvudsakligen berör produktionen och återkopplas till huvudtidplanen. I produktionstidplanen 

växer detaljnivån och ligger som grund för uppföljning och styrning av projektet samt att satta 

delmål och leveransdatum verifieras.  

Figur 3.4 urklipp från produktionstidsplan, (Veidekke, 2016) 

3.7 Powerproject 

Powerproject är ett effektivt produktionsplaneringsprogram mot uppsatta ekonomiska mål. 

Programmet hjälper att effektivt skapa proffsiga tidsplaner som styr projektet. Genom detta 

skall analyser och uträknade kalkyler se till att det på bästa sätt fördelas resurser och tillgångar 

till en ny period eller inför ett nytt projekt. Veidekkes mål och syfte med programmet är att se 

fördelarna med arbetssättet och att vilja använda Powerproject i planerings- och 

avstämningsarbete (Elecosoft, 2016). 
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3.8 Visualisering  

För att uppnå uppsatta mål är visualisering en praktisk metod, detta genom att använda tankar 

samt visualisera bilder. Virtuellt byggande går ut på att man använder sig utav en 3D-modell 

under byggprocesstiden. Dessa modeller kan innehålla mycket mer än endast en 3D-modell, 

exempelvis information om byggnadsdelar/materiel, volymen av olika byggnader, golv areor 

m.m. Denna modell med all tilläggsinfo kallas för BIM. Med hjälp av virtuellt byggande 

sparas tid, det blir färre missförstånd och tydligare kommunikation. Utöver detta är 

revideringsprocesserna kortare och av högre kvalité. Felsteg och framsteg i projekteringen 

syns tydligt och direkt med virtuellt byggande (SBUF, 2008). 

Drönare, eller UAV:er (Unmanned Aerial Vehicle) är ett luftfartyg utan någon pilot ombord 

som flygs genom fjärrstyrning. Detta luftfartyg har blivit allt mer populärt inom 

byggnadsbranschen då den främst används för att skapa 3D-modeller av terräng och kartlägga 

den planerade byggarbetsplatsen (Mättekniker/mätchef bilaga 13, 2016). Med hjälp av drönare 

kan jobbet göras på 30 minuter till max en dag som annars tar upp till två veckor manuellt. 

Tekniken har blivit så pass enkel att vem som helst kan använda den som har lite fingerkänsla 

och självklart intresse (Nyteknik, 2015). 

3.9 Last Planner 

Last Planner är ett produktionsplaneringssystem som är utvecklat av Glenn Ballard och Greg 

Howell. Syftet är att effektivisera planeringen genom att uppnå större kontroll och 

förutsägbarhet i produktionen. I tillvägagångssättet ingår det att olika arbetsroller tillsammans 

förbereder arbetsplanerna som då genomförs med en hög grad av tillförlitlighet som i sin 

förbättrar arbetets stabilitet. Metoden ska bidra till en förbättring av samverkan och 

samordning vid projektgenomförandet genom en veckovis planering (Bengt Toolanen, 2008). 

Systemet är ”pull”-baserat vilket innebär att innan en aktivitet får starta ska alla förutsättningar 

vara uppfyllda (SBUF, 2009).  

Förutsättningarna för att en aktivitet får genomföras lyder: 

 Det ska finnas godkända beskrivningar och ritningar. 

 Det ska finnas nödvändigt material och komponenter. 

 Det ska finnas personal som innehar rätt kompetens. 

 Förgående utförd aktivitet har gjorts fullständig. 

 Det ska finnas arbetsutrymme för aktivitetens utförande. 

 Yttre förutsättningar, exempelvis väder tillåter aktiviteten. 
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4. Fallstudie 

Fallstudien beskriver de granskade projekten och redogör visualiseringen i etableringen.  

4.1 Projekt 1 Flemingsberg  

Veidekke har i uppdrag av Trafikverket fått uppgiften att utföra två nya järnvägsspår vid 

Flemingsbergs station genom schakt och terrassering. Trafikplatsen är belägen mellan 

Södertörnshögskola och Flemingsbergs station. Kontraktssumman ligger på cirka 70 miljoner 

kronor och är en utförandeentreprenad (Veidekke, 2015).  

 

Objektet avser utförandet av att schakta 80 000 m. jord och 15 000 m. berg och terrassering för 

de nya spåren. I uppdraget skall Veidekke även förlänga regulatorbron som går över befintligt 

spårområde med 1 spann över de nya spåren och bygga en ny gång och cykelbro över de två 

nya spåren samt rivning av brodel under väg 226 med anpassning av gång och cykelvägnät. 

Även en sidoförflyttning sker av befintlig väg 226 söder om Flemingsbergs station (Veidekke, 

2015).  

 

Trafikverket tillhandahöll projektet till Veidekke för att tågresenärer ska kunna byta pendeltåg 

och därefter åka vidare till Stockholm via Citybanan. Trafiksituationen skall förbättras i infart 

Riksten och trafikplats Högskolan (Trafikverket, 2016).  

 

Tidsplaneringen i Flemingsberg har projektchefen sammanställt utifrån arbetsledaren från 

mark och arbetsledaren från betong och schaktentreprenören. I stort sett tittar de igenom 

tidskritiska delar och sedan lägger projektchefen in det i en strukturplan som sedan bryts ner 

till en tre veckors tidplan med hjälp av arbetsledarna.  

 
Figur 4.1 APD-plan över Projekt 1 Flemingsberg, (Veidekke, 2016) 



 16  
 

 

 

4.2 Visualisering projekt 1 Flemingsberg  

Nedanstående bilder visar visualiseringen i projektets etablering; 

 
Figur 4.2 Entré Projekt 1 Flemingsberg 

 

 
Figur 4.2 Matsalen Projekt 1 Flemingsberg 
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4.3 Projekt 2 Kockbacka 

Veidekke Entreprenad AB bygger, i uppdrag av Trafikverket, en ny trafikplats på E18 mellan 

Kungsängen och Bro och ska även förlänga Kockbackavägen upp till E18.  Trafikplatsen är 

lokaliserad mellan trafikplats Brunna och trafikplats Bro väster om Stockholm. Det som ska 

göras är fyllning för sammanlagt fyra nya av- och påfartsramper till E18, en ny bro som går 

över E18 och som kopplas ihop med kockbackavägen och sedan en bro och ramp över 

åkermark ner mot södra delen av Upplands-Bro (Veidekke 2015).  

 

Bygget av den nya trafikplatsen kockbacka har pågått sedan början av 2016 och är planerad att 

vara klar till sommaren 2018. Omfattningen på entreprenaden beräknas ligga på cirka 90 

miljoner kronor och är en totalentreprenad (Trafikverket, 2016). 

 

Den nya trafikplatsen kommer leda till en avlastning av Enköpingsvägen och en förbättring av 

den nuvarande trafiksituationen och dessutom bidra till den regionala utvecklingen. 

Syftet med den nya trafikplatsen Kockbacka är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten 

för alla trafikanter och även göra kockbackatrakten mer tillgängligt. 

 

 
Figur 4.3 Illustrationsbild över Projekt 2 Kockbacka, (Trafikverket, 2016) 
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4.4 Visualisering projekt 2 Kockbacka  

Nedanstående bilder visar visualiseringen i projektets etablering; 

 
Figur 4.4 Entré Projekt 2 Kockbacka 

 

 
Figur 4.4 Produktionstidsplan i matsalen Projekt 2 Kockbacka 
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Figur 4.5 Drönarbilder på arbetsområdet i matsalen Projekt 2 Kockbacka 

 

 

  



 20  
 

  



 21  
 

5. Resultat  

Resultaten från enkätundersökningar och intervjuer redovisas i detta kapitel.  

5.1 Projekt 1 Flemingsberg 

Utifrån intervjuerna och enkäterna från Flemingsberg har ett resultat tagits fram. Som svar på 

frågan om tidsplaneringens syfte antydde majoriteten att syftet med tidsplaneringen är att allt 

skall göras i tid. Däremot var projektchefens huvudsvar att ha kontroll över ekonomin och 

anläggningen.  

Projektchefen tittar igenom de tidskritiska delarna i betong och lägger in det i huvudtidsplanen 

som sedan bryts ner till en 3-veckors tidsplan. Alla var enade om att det finns veckomöten 

varje tisdag då projektchefen, arbetsledarna, utsättare och lagbas är närvarande. Utöver detta 

möte finns det morgonmöten som arbetsledarna håller i för YA, där går de igenom vad som 

skall göras under dagen. Kommunikationen mellan tjänstemännen görs genom veckomötena 

och mellan YA görs de genom morgonmötena. Enkätundersökningen visade att 27,3 % inte 

hade fasta möten och att 72,7 % hade fasta möten. Av dessa 27,3 % tyckte 75 % att fasta 

möten inte var nödvändiga och resterande 25 % tyckte att fasta tidsplaneringsmöten var 

nödvändiga. 

Tjänstemännen i Flemingsberg uppgav att alla på arbetsplatsen känner till involveringsarbetet. 

Detta genom att alla sitter tillsammans i en gemensam matsal och via kontinuerlig 

kommunikation under arbetet och på raster. Från enkätundersökningen var det dock 9,1 % som 

inte kände till involveringsarbetet.  

Förseningen som har skett i detta projekt var inte på grund av Veidekke utan förseningen har 

berott på projektören. Det tog dem två månader att ta tag i förseningen som orsakades på 

grund av berget som inte var planerat (se bilaga 15). 

Visualiseringen i projektet hanteras med bilder på huvudtidsplan och 3-veckorstidsplan som 

visas i matsalen (se figur 4.2).  

Kommunikationen på arbetsplatsen ansågs kontinuerlig enligt alla tjänstemännen på 

Flemingsberg. Detta tycker YA fungerar mycket bra, däremot är det 9,1 % som inte har 

förberetts väl inför sina arbetsuppgifter. 

Huvuddelen av intervjupersonerna i Flemingsberg uppfattade att tidsplaneringen fungerar bra 

och att en förbättring är svår då tiden inte räcker till. Däremot var det 27,3 % från 

enkätundersökningen som tyckte att tidsplaneringen var dålig och cirka 70 % som tyckte att 

den var bra/mycket bra.  
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Däremot önskas visualiseringen att förbättras genom bättre teknik och då behövs det även mer 

engagemang från YA. Nästan 2/3 av intervjupersonerna tyckte att en ny planeringsmetod var 

onödig medan resten tyckte att nya planeringsmetoder betyder utveckling. På frågan om hinder 

och möjligheter svarade majoriteten att Veidekke kommer att utvecklas och att tidsplaneringen 

kommer succesivt bli bättre. Visualiseringen tros förbättras och att det digitala kommer att ta 

över enligt majoriteten av intervjupersonerna. 
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5.1.1 Enkätundersökning Projekt 1 Flemingsberg;  
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5.2 Projekt 2 Kockbacka 

När det gäller tidplaneringsarbetet arbetar de intervjuade på det sätt som står beskrivet i 

Veidekkes rutiner. Alla var eniga om att det till en början upprättas en huvudtidsplan som 

därefter bryts ner i 3-8 veckors rullande tidsplan och vidare till en-veckors tidsplan som i sin 

tur visualiseras ut till YA. Dock har de inte kommit så långt i tidsplanearbetet utan ligger i 

fasen där de vill börja jobba med den rullande tidsplanen som de ska bryta ut från 

huvudtidsplanen. Anledningen till att de inte hade kommit så långt i tidsplanearbetet berodde 

på att det inte fanns godkända bygghandlingar vid den tidpunkten. Enligt de medverkande 

beror det på okunskap och ovana kring entreprenadformen totalentreprenad.  

Det har utförts en workshop för alla tjänstemän i Kockbacka och det är inget som har utförts 

på samma sätt tidigare. Workshopen pågick under två dagar och under den fick alla 

medverkande tillsammans upprätta grunden till strukturplanen, vilka moment som ingår i 

projektet och hur de ska kopplas ihop. Dessutom blev tjänstemännen utbildade i ett nytt 

planeringssystem, Powerproject. Tjänstemännen som medverkade i workshopen var PC, AL 

för betong, AL för mark, EI, projekteringsledaren och VDC-ingenjören (AC från projekten, 

2016). Utifrån intervjuerna var responsen på workshopen mycket positiv, de medverkande ser 

bara fördelar med ett sådant arbetssätt. De stora förhoppningarna för arbetssättet är att det ska 

visa styrkan med att lägga ner tid på tidsplaneringen och följa upp den.  

Intervjuerna visade att alla tillfrågade tyckte att visualiseringen i Kockbacka var 

tillfredställande. Projektet har köpt in en drönare som ska medverka som ett 

visualiseringsverktyg och även kunna tillhandahålla information. Det är en kostnadseffektiv 

lösning på det sättet att det sparar en hel del tid. Flera ansåg att drönare var ett fantastiskt 

redskap som fler kunde få användning av. Med hjälp av drönaren kan medarbetare få en bättre 

förståelse av projektet vilket leder till bättre resultat. Med drönarens hjälp kan man backa 

tillbaka i tiden och se projektets historik och även framtidsplanera på ett tydligare sätt. Detta 

visar YA vad de har åstadkommit i projektet och på så sätt känner YA en yrkesstolthet i sitt 

arbete (mättekniker/mätchef, bilaga 13). Inga av intervjupersonerna såg några nackdelar med 

användandet av drönare. Redskapet har inte använts i tidigare projekt men många vill fortsätta 

använda det i framtida projekt. I intervjun från bilaga 7 nämns det att platsledningen såg 

drönaren som en investeringskostnad, i efterhand räknades detta ut och förlusten låg på 1,8 

miljoner kronor i mängdreglering i ett projekt utan drönare.  

Samtliga av tjänstemännen i Kockbacka ansåg att involveringsarbetet fungerar väldigt bra. 

Involveringen sker främst genom aktiviteter som morgonmöten och veckomöten. Flertalet av 

de tillfrågade ansåg även att den sker utanför de bestämda mötena som ex. på fikaraster, i 

korridoren, ute på fält etc. Att det finns en öppen kommunikation och dialog på arbetsplatsen 

är alla överens om. En annan involveringsaktivitet som ingår i Veidekkes rutiner är 

Medarbetar Involverings-startmöten. I MI-startmöten medverkar alla arbetsroller och man går 

igenom projektet som ska genomföras. I Kockbacka har man inte haft det mötet ännu. 
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I en av intervjuerna framkom det att arbetsledningen är ”mindre bra på att kanalisera ut den 

rullande tidsplanen till yrkesarbetarna” (PC Projekt 2 Kockbacka). Den brukar sättas upp på en 

vägg i matsalen och detta är ”på grund av att yrkesarbetarna inte är intresserade av vad som 

händer så långt fram, de ser bara en vecka i taget” (PC Projekt 2 Kockbacka). En annan kände 

att engagemanget hos yrkesarbetarna växte när man gjorde mötena mer intressanta och 

dessutom gav de arbetande mer ansvar. Det framkom även att yrkesarbetarna inte är så 

engagerade i själva tidsarbetet. 

I intervjufrågan om alla känner till involveringsarbetet svarade majoriteten att alla känner till 

det. En av de tillfrågade svarade nej på frågan och motiveringen löd: för att projektet knappt 

har börjat. En annan svarade ja på frågan men tror inte att alla känner till själva benämningen 

involvering. 

Slutligen framkom det av intervjuerna att alla medarbetare var engagerade och 

förutsättningarna för projektet var väldigt bra när det gäller involvering. De ansåg att de olika 

personerna på projektet var mycket utåtriktade, kunde kommunicera väl och ville dela med sig 

av sin information. 

Ur enkätundersökningen kan man se att hälften av de tillfrågade känner att de inte har fasta 

tidplaneringsmöten. En orsak till det kan vara att projektet inte riktigt kommit igång på grund 

av att det inte fanns godkända handlingar vid det tillfället. 

Samtliga av personerna kände till involveringsarbetet och ansåg dessutom att det fungerade 

bra/mycket bra och detsamma gällde kommunikationen. 

I frågan om det har skett några förseningar svarade 60 % ja och 40 % nej. Där angav några att 

förseningen berodde på dålig planering och att tidplanen inte fungerar och en annan skrev att 

det var på grund av ”specur som inte blev godkända”. Det sistnämnda svaret menar troligtvis 

att bygghandlingarna inte blev godkända vilket även framkommit från intervjuerna. 

En annan fråga som bör uppmärksammas ur enkätundersökningen är hur tidsplaneringen kan 

förbättras. Där har två svarat att man ska vara mer realistisk och mer realistisk angående tider. 

En tredje har angett att det märks när jobbet kommer igång riktigt. 
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5.2.1Enkätundersökning Projekt 2 Kockbacka; 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel ska studiens resultat och frågeställningar diskuteras och besvaras.  

Frågeställningarna löd: 

 Hur kan det löpande arbetet med uppföljning och visualisering förbättras? 

 Hur hanteras tidsplanen och hur väl fungerar den? 

 Hur involveras de olika medverkande i tidsplanen? 

 

Efter utförd studie har resultatet från fallstudien visat att Veidekke har två 

tidplaneringsmetoder som skiljer sig. I Veidekke Entreprenad AB:s uppdrag ingick det att 

granska tidsplaneringen och visualiseringen mellan två anläggningsprojekt. För att kunna göra 

en rättvis bedömning och jämförelse av de två granskade projekten som använder sig av olika 

metoder krävs det att projekten ligger i samma fas. Svårigheterna i den här studien har varit att 

det ena projektet är i full produktion, medan det andra projektet bara är i uppstart. På så sätt 

blir det svårt att fastställa vilken metod som är mest effektiv för slutprodukten. Med detta sagt 

har en granskning fortfarande utförts och en analys har genomförts.  

6.1 Projekt 1 Flemingsberg 

Här besvaras frågeställningarna kring Projekt 1 Flemingsberg:  

Det har framgått i intervjuerna från Flemingsberg att alla känner till involveringsarbetet. Dock 

visar enkäterna en tydlig skillnad mellan tjänstemännens ord och YA:s ord. Att det upplevs 

som ett större problem för YA än för tjänstemännen kan bero på att YA inte är involverade i 

den mån som tjänstemännen uppfattar att de är. I enkätundersökningen framkom det att alla 

YA inte får ta del av tidplaneringsarbetet och uppfattar därför att det inte fungerar bra. Detta 

kan antingen bero på att alla YA inte deltar i de fasta planeringsmötena, och inte tar del av 

tidsplaneringen, eller så får de helt enkelt inte den informationen de behöver från 

tjänstemännen. Förbättringspotential finns skapligt, det svåra är att ansvariga skall ta sig tiden 

att planera och även involvera för att planera. Viljan att följa upp en tidsplan kan försvinna när 

alla inte fått vara delaktiga. Flemingsbergsprojekteringen skapades av PC, AL kom med 

åsikter kring kritiska aktiviteter och sedan fastställde PC strukturplanen. Under 

strukturplansplaneringen var endast PC involverad, AL kunde vara till hjälp, men PC hade 

fullaste ansvaret. Här fanns ingen involvering av resterande medarbetare kring 

tidsplaneringen. Bristande involveringsarbete leder i sin tur till bristande kommunikation. I 

denna bransch kommunicerar tjänstemännen med YA genom deras fasta tidsplaneringsmöten 

(AL Projekt 1 Flemingsberg). Därför är det av yttersta vikt att alla är närvarande under dessa. 

Genom att involvera fullt ut, kan detta förbättras. Det kan nås genom inbjudning av 

leverantörer inför planering, skyddsombud och lagbasar/arbetsledare till tidplaneringsmöten.  

 

Under intervjuerna nämndes det att de förseningarna som skett i projektet berodde på 

beställaren. Utifrån enkätundersökningen har ca 70 % besvarat att förseningarna inte beror på 
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yttre faktorer utan snarare på dålig planering, okunnighet, fel i information (och en individ 

visste inte). 

 

Dessa stora skillnader i åsikter och svar kan bero på olika omständigheter, exempelvis att de 

inte varit insatta i det specifika arbetsmomentet och att de kan ha bristande självinsikt 

beträffande det egna arbetet.  

6.2 Projekt 2 Kockbacka 

Här besvaras frågeställningarna kring Projekt 2 Kockbacka: 

Resultaten från Kockbacka visar att både YA och tjänstemännen känner till 

involveringsarbetet och även anser att det fungerar bra. Man kan nå samma slutsats gällande 

kommunikationen i projektet. Förklaringen till detta kan bero på två saker, antingen är det för 

tidigt att kunna påstå detta på grund av att projektet knappt kommit igång eller så stämmer det. 

För att kunna fastslå vad det faktiskt beror på behöver man undersöka den frågan längre fram i 

tiden när projektet är i full produktion. 

 

Däremot har det framkommit att projektet är försenat på grund av bygghandlingar som inte är 

godkända. Enligt intervjupersonerna beror det på okunskap och ovana kring 

entreprenadformen. Resultaten visar att det saknas nödvändig kunskap och erfarenhet av 

totalentreprenad. I sin tur får detta konsekvensen att styrning och planering påverkas, då 

erforderliga handlingar inte är fullständiga eller korrekta. Bygghandlingar med brister behöver 

inte endast bero på okunnighet, utan bristande erfarenhet av projektering kan vara en av 

anledningarna, även underbemanning i projekteringsavdelningen som även nämnts i intervjun 

med AL mark Projekt 2 Kockbacka (se bilaga 10).  

6.3 Visualisering Projekt 1 och Projekt 2  

Visualiseringen av tidsplanen är snarlik på de två projekten. Båda projekten har en 

produktionstidsplan uppsatt i matsalen. Utifrån Veidekkes rutiner över vad som skall 

visualiseras löpande under produktionen ansågs visualiseringen bristfällig. I rutinerna ingår 

bland annat gruppavtal, målbild, alla olika tidsplaner, PPU och ritningar. Platsbesöket i 

Flemingsberg visade att majoriteten av visualiseringsverktygen inte fanns tillgängliga. Även 

Kockbacka hade brister i detta. I Kockbacka har man satt upp bilder på arbetsområdet, vilket 

ger en ökad syn och förståelse för projektet. Dessa bilder har man kunnat ta fram med hjälp av 

drönare och utifrån intervjuerna finns det en påtalad fördel med detta. Det är även planerat att 

3D-modeller ska användas i detta projekt. Efter platsbesök på de båda projekten var 

uppfattningen om Kockbackas slutmål tydligare och mer förståeligt, detta på grund av de 

tydliga drönarbilderna (se figur 4.5). Det som har varit bra i Flemingsberg för visualisering är 

att gruppavtalen för projektet är uppsatta på flera placeringar på etableringen (se bilaga 14). På 

så sätt görs det synligt för alla medarbetare. Dessutom visar det vikten av gruppavtalen. 
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Visualiseringen i Flemingsberg framstår som bristfällig i jämförelse med Kockbacka på grund 

av att det gav en annan förståelse av projektets helhet när man fick se drönarbilderna.  

6.4 Tidsplanering och involvering Projekt 1 och Projekt 2  

Det är svårt i nuläget att påvisa att det nya arbetssättet i Kockbacka är en bättre arbetsmetod 

när det gäller upprättande av strukturplanen (workshopen). Dock kan det konstateras att alla 

intervjupersoner är positiva och optimistiska inför detta. De olika arbetsrollerna finner detta 

nyttigt eftersom dom får en inblick i varandras arbetsuppgifter och får därmed ett bättre 

samspel som leder till ett bättre resultat. Arbetssättet ger dessutom en erfarenhetsåterföring 

bland medarbetarna. På detta sätt kan alla medarbetare resonera sig fram till en lösning som 

blir till en fördel för projektet och alla inblandade. Bedömningen som gjordes efter 

platsbesöken är att Kockbacka har en plattare organisation i jämförelse med Flemingsberg där 

personalgrupperna inte involveras på samma sätt.  
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7. Rekommendationer 

7.1 Rekommendationer till Veidekke  

Efter granskningen som har utförts framställs följande rekommendationer till företaget: 

 Tidsplanering/involvering 

Vi finner att företaget kommit långt med involveringsarbetet men att det kan stärkas 

ytterligare, genom att tillämpa workshopen som har utförts för tjänstemännen i 

Kockbacka i framtida projekt, även att praktisera en bredare involvering för YA. Det 

bör läggas mer fokus på YA:s involvering genom att låta de ta del av den rullande 

tidsplanens nedbrytning till en-veckors tidsplaner, där de får möjlighet att framföra 

synpunkter. Då morgonmöten inte är ett obligatoriskt arbetsmoment anser vi att det bör 

vara det, där YA och AL ska dela med sig av sina fram- och motgångar och inte endast 

ta upp vad som skall utföras under dagen. Detta bidrar till en ökad förståelse för 

projekten vilket förhoppningsvis leder till ett förbättrat resultat.  

Eftersom att resultaten visade att det finns en bristande kunskap och ovana kring 

entreprenadformen totalentreprenad bör man titta närmare på detta.  

 Visualisering 

När det gäller visualisering rekommenderas företaget att fortsätta med 3D-modeller 

inför framtida projekt och även rekommendera möjligheterna att ta det vidare till 4D-

modeller. Skillnaden i 4D-modellen är att tiden är inräknad. Användningen av 

visualiseringsverktyg som drönare bör utökas till resten av verksamheten, för en 

förbättring av den visuella planeringen. Även ge YA en chans att se deras 

arbetsframgång genom drönaren, för ökat engagemang.  

7.2 Vidare studier 

Förslag på vidare studier: 

 Workshopens kostnadsutfall när produktionen i Kockbacka är avslutad.  

 Huruvida 4D-modeller ska implementeras i verksamheten. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Intervju med Projektchef Flemingsberg 

1. Berätta lite om dig själv?  

Arbetat på Skanska i 18 år innan i olika roller, började som mätare, arbetsledare, 

produktions chef. I nuläget på Veidekke i rollen Projektchef. Har arbetat på Veidekke 

sedan 2009 och med Flemingsberg från augusti 2015.  

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Alldeles för dåligt tycker jag, detta pga. för lite tid. Där av kockbacka vet jag har gjort 

ett helt annat upplägg.  

2.1 Vilka är med och planerar? 

Projektchef och arbetsledare 

2.2 Varför just dom?  

Vi kan det mesta om vad som skall göras. Jag kan det mesta om vad som ingår i 

kontraktet, sen för jag över det till arbetsledarna.  

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Övergripande styra det så att jobbet görs inom de ekonomiska ramarna som ingår i 

kontraktet.  

2.4 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  

Jag tittar igenom vad som ska göras nästkommande vecka och går igenom det på 

mötena. 

2.5 Hur tas tidsplanen fram?  

Jag har sammanställt allt utifrån arbetsledaren från mark och arbetsledaren från betong 

och schaktentreprenör. I stort så börjar vi redan före semester titta igenom tidskritiska 

delar i betong och la in de i en huvud tidplan som sedan bryts ner till en 3v tidplan. 

Näst kommande veckan är den mest detaljerade veckan. Den diskuteras varje ons. 

2.6 Har ni någon rutin för hur det ska se ut? 

Genom våra möten. 

2.7 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Veckomöten varje onsdag morgonen, vi bryter ner huvudtidplan till tre veckors 

tidsplan. 

2.8 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

Vi går igenom det som skall göras den veckan som är väldigt detaljerad och vad som 

ska ske nästkommande vecka. I grova drag i v 2 och ännu grövre plan v 3. Vi går även 

igenom den torsdagsmorgon till YA om vad som skall göras nästkommande vecka. 

2.9 Vilka är med på mötena? 

Projektchef, arbetsledarna, representanter av projektentreprenör och 

leveransentreprenör. 

2.10  Hur engagerade är de i tidsplansarbetet?  

De är mest engagerade i veckotidsplanen än huvudtidplanen. 

2.11 Vad är syftet med tidsplaneringen? 
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Ett sätt att ha kontroll över anläggningen och kontroll på ekonomin. Hjälpmedel om 

det blir försening så kan jag avisera till beställaren. Stora redskapet är att styra och ha 

kontroll.  

2.12  Hur följs tidplanen upp? 

Det sker ändringar hela tiden i veckotidplanen. I detta projekt kom ett berg som inte 

var planerat. Genom veckoplaneringsmötena  

2.13 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  

Tre v tidplan uppdateras varje vecka och lägger in det sedan i SharePoint och sedan 

delar vidare till trafikverkets SharePoint. Huvudtidplan finns på ett dokument på 

SharePoint som är uppsatt nere framför alla även treveckorstidplan.  

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Alla sitter tillsammans, alla är anslutande till fikarasten. Få alla känna sig engagerade 

och involverade, men alla vill inte vara med och ta engagemang, de vill helt enkelt bara 

bli ledde. Men det vi jobbar med är att vara öppna. MI, medarbetar involverings möte, 

hur och vad ska vi göra för att göra kunden nöjd, våga säga vad man tycker och tänker 

i projektet. Involvering och engagemang är samma sak för mig.  

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Det tror jag nog att alla gör, vi har ju sånt fokus på det. Det hoppas jag 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Alla sitter tillsammans och kan kommunicera. 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Genom morgonmötena där arbetsledarna pratar med sina grupper. Detta är möten som 

får ta hur lång tid för min del för att få ut allt viktigt.  

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Dagligen, men den viktigaste är nog morgon mötet och sitter varje dag och går igenom. 

Arbetsberedningar som görs vi varje nytt moment.  

5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Nej inte pga. Oss utan från handlingar från kund. Förändring i berg.  

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

Vi har några bilder, men vi vill ha mer ute i projektet. Det borde bli bättre. Det hade 

varit skönt att ha det i telefon eller minipadda. 

 

Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Här fungerar den bra.  

8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Jag skulle vilja att vi blir bättre, drönare är nog något som skulle vara bra. Det är så 

man kan visa framdrift på bilder. Ta in mer teknik 

9. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 



 43  
 

Bra, jag är supernöjd med vårt sätt att jobba. Jag brinner för att dela med mig och få 

alla att känna sig värdefulla det är därför jag jobbar på Veidekke.  

10. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Jag skulle gärna vilja se arbetsledarna jobba mer aktivt med huvudtidplanen, men de är 

duktiga på 3v tidplanen. Svårt att se större förbättringar, jag tkr det är bra som vi gör.  

11. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Jag har jobbat med andra planeringsmetoder men tycker det vi gör nu känns helt rätt. 

12. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Hinder=bra tidplan då kan ett hinder fixas tidigt, och möjligt att styra om saker i tid 

13. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Jag tror att vi kommer vara betydligt mer digitaliserade, ha en padda ute i projektet 

levande. 
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Bilaga 2. Intervju med Arbetsledare mark Flemingsberg. 

1. Berätta lite om dig själv?  

Yrkesutbildning, 5-6 år jobbat som arbetsledare. Startar upp med morgonmöte som man 

går igenom om vad som skall göra under dagen och gå igenom säkerhetsarbetet.  

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Morgonen mötet håller vi i till YA. Sen finns det alltid möten under rasterna, vilket det 

egentligen inte borde vara.  

2.1 Vilka är med och planerar? 

Vi och YA. 

2.2 Varför just dom?  

Vi driver jobbet.  

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Se till att allt görs i tid. 

2.4 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  

Gå igenom om vad som hänt under dagen och se till vad som skall göras nästkommande 

dag och kolla bokningar och se till att allt är klart till deras arbete.  

2.5 Hur tas tidsplanen fram?  

Först har man en långtidsplan, sen ett möte som är en gång i veckan där den bryts ner till 

3v tidplan. Alla som har en ledande roll är med där.  

2.6 Har ni någon rutin för hur det ska se ut? 

2.7 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Veckomöten varje vecka och morgonmöten med YA varje morgon. 

2.8 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

Förbereder YAs jobb för dagen och ser till att de kan utföra jobbet.  

2.9 Vilka är med på mötena? 

På morgonmötena är det jag och YA 

2.10 Hur engagerade är de i tidsplansarbetet?  

Alla ledande roller är engagerade 

2.11 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Att det inte skall bli stopp och att det görs i rätt ordning 

2.12 Hur följs tidplanen upp? 

Alla möten, ser till att görs i tid. Förändringar sker alltid men det tas igen. 

2.13 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  

Långa tidplanen finns upplagd hela tiden. 3v tidplan läggs upp varje vecka. Ingen 

dokumentation sker på morgonen mötena. 

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

        Inför varje arbetsmoment har vi en arbetsberedning, de som är med är de som skall utföra 

arbetet där vi går igenom handling och på vilket sett vi skall göra det. Hur vi ska göra ett 

säkert sätt och hur vi ska utföra det och att de som ska utföra det får säga vad de tycker.  

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  
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Det är jag helt övertygad om. 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Genom kontinuerlig kommunikation 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Varje dag på morgonmötena.  

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Morgonmöte med YA. Sen så sitter alla på kontoret tillsammans. Så det är 

kommunikation hela tiden. Sen är vi ute på arbetsplatsen dagligen. 

5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Förändringar på bristfällande handlingar som beror på projektören. Som blir en diskussion 

mot beställaren.  

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

Info tavla som sättsupp hela tiden, 3 v tidplan och huvudtidplanen. 

Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Det fungerar bra. 

8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Den är bra, tyvärr så är väl inte byggarna så engagerade i det. 

9. Finns det utrymme för förbättring? 

Bättre om man visualiserar under byggets gång så YA får se hur det ser ut. 

10. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Fungerar jätte bra 

11. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Som jag upplever själv är bygghandlingarna bristfälliga. Det hade gått lättare med riktiga 

bygghandlingar.  

12. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Ja utveckla det ytligare och få en tydligare bild hur bygget växer fram 

13. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Hinder=Det går inte att göra något åt men vi får arbeta med dem 

Möjligheter=ser inte så mkt möjligheter utom att hålla sig till tidplanen 

14. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Visuell tidsplanering gör det mycket lättare, för att se lättare vad man har missat. Detta 

kommer nog förbättras om fem år.  
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Bilaga 3. Intervju med Arbetsledare betong Flemingsberg 

1. Berätta lite om dig själv?  

Jobbat i Veidekke 16 år och är äldst anställd på Veidekke. Arbetsledare på betong. 

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Börjar med huvudtidplan och sedan gör jag en tre veckors tidplan som man följer upp. 

Mycket är att man pratar igenom tidsplaneringen muntligt med YA.  

        2.1Vilka är med och planerar? 

På veckomöten; Arbetsledarna, projektchef, mätteknikerna. 

2.2 Varför just dom?  

Mer ekonomisk fråga, YA behövs i produktionen.  

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Att allt går i sin ordning genom att följa tidplanen.  

2.4 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  

Min egen hjärna funderar ut hur ordningen ska se ut tillsammans med arbetsledarna och 

YA. Min rutin är 40 års erfarenhet.  

2.5 Hur tas tidsplanen fram?  

Min hjärna fixar det 

2.6 Har ni någon rutin för hur det ska se ut? 

Flera års erfarenhet. 

2.7 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Fasta möten har vi. Veckomöten, morgonmöten med YA varje morgon. 

2.8 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

Att vägleda YA till vad som ska göras för dagen 

2.9 Vilka är med på mötena? 

Jag och YA 

2.10 Hur engagerade är YA i tidsplansarbetet?  

De är ett bra gäng, eftersom att de jobbar genom ackord så arbetar de så effektivt som 

möjligt. Jag förordar ackord, för då jobbar de effektivast. Det är de vi är vana med. De 

(YA) vill ha reda på hur är hur produktionen går och vill göra det så effektivt som möjligt, 

och hur vi ska arbeta under dagen. 

2.11 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Att göra klart jobbet i tid 

2.12 Hur följs tidplanen upp? 

Kolla upp hur den följs, och kolla upp vad som inte funkar. Detta kollas upp på 

veckomötena. 

2.13 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Kontinuerlig kommunikation 

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Ja alla känner till involveringsarbetet. 
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3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Alla får säga sin åsikt på mötena vi har varje dag, alla sitter även med varandra 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

På varje morgonmöte 

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Genom alla möten vi har, veckomöten och morgonmöten 

5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Nej inte Veidekkes fel. Man gräver fram och då är det mer berg än vad man har räknat 

med, tappar 5 veckor pga. det. Det är för att det hittades under en väg, man kan inte ta 

prover under vägar. 

5.1 Vad beror förseningar oftast på? 

Dålig planering 

5.2 Hur löser ni dessa i så fall? 

Spränga berget. 

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

Det vet jag faktiskt inte, jag är inte i den generationen. Är imponerad av tekniken men 

behärskar den inte 

Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Betyg mellan 1-10 1 mindre bra 10 mycket bra. 7, detta pga. kompetensförmåga 

8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Kunde varit lite bättre, men information är jätte svårt.  

9. Finns det utrymme för förbättring? 

Nej, det handlar om personligt intresse 

10. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Det fungerar bra, jag kan inte bli tydligare än vad jag är 

11. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Det är en tidsfaktor att hinna med och sitta med det. Det är så pressade tider, det blir 

mycket släcka bränder. Det behövs mer tid och bättre personalresurser 

12. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Nej jag har full koll, jag har inget behov av tabeller och program, det finns redan för 

mycket av det. 

13. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Tiden räcker inte till för tidsplanering men jag önskar inte mer tid för det heller för jag har 

koll på läget, behöver inget stöd av en tidplan. Jag tycker inte om att det mesta blir digitalt 

men är inte emot det. Det blir problem för oss från den äldre generationen. 

14. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Inte så stor skillnad, utvecklingen går inte så fort framåt.  



 48  
 

Bilaga 4. Intervju med Lagbas Flemingsberg  

1. Berätta lite om dig själv?  

40 år har jag jobbat, snickare och lagbas på Veidekke. 

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Varje vecka har vi en karta i varje rum, som ska göras under veckan. 

2.1 Vilka är med och planerar? 

Detta görs på veckomötena, som jag, projektchef, utsättare, arbetsledare är med i. 

2.2 Varför just dom?  

YA är inte med för då blir vi för många. 

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Ackord kör vi på, och vi vill att det ska gå fort och då försöker jag påverka. Det tycker jag 

det fungerar bra. 

2.4 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  

Platschefen har hand om tiden på bygget som vi ska försöka uppfylla 

2.5 Hur tas tidsplanen fram?  

Jag är inte involverad 

2.6 Hur engagerade är YA i tidsplansarbetet?  

Jag kan påverka, vi måste följa tidplanen och anpassa YA efter det. De är inte mkt 

engagerade i tidsplaneringen. 

2.7 Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Genom veckoplanering och förmedlar YA sedan 

2.8 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Göra klart jobbet i tid 

2.9 Hur följs tidplanen upp? 

På våra morgonmöten 

2.10 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  

Är inte insatt i det 

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Ett möte där alla får yttra sig och säga vad de tycker 

3.1 Hur gör ni för att involvera alla? 

Ja, i alla fall i Veidekke de är tydliga med det. Alla är mer lika värda här. Alla sitter 

tillsammans.  

3.2 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Ute på arbetsplatsen 

4. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Nej, endast berget som är i vägen 

4.1 Hur löser ni dessa i så fall? 

Det bästa av situationen. 

5. Hur arbetar ni med visualisering? 
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Jag vet inte, vi gör inte så mycket.  

Åsikter: 

6. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Bra för det mesta, det finns alltid utrymme för förbättring. Bästa hade varit om det fanns 

uppföljning av något. 

7. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Kan alltid göras bättre 

8. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Bra i den här firman, alla ska kännas sig delaktiga 

9. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Jag vet inte vart gränsen skall gå. Så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt 

10. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Ja det kan vara bra. 

11. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Hinder är att vi inte kommer fram på jobbet, men vi kan inte rå för det. Men det blir en stor 

störning för oss.  

12. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Inte sämre i alla fall men den kommer bli bättre i alla fall.  
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Bilaga 5. Intervju med Entreprenadingenjör Flemingsberg 

1. Berätta lite om dig själv?  

Projektingenjör, ekonomi ansvarig, se till att det faktureras rätt 

2. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Väldigt bra, man ska ha veckomöte, MI en gång per projekt, då det är beställare, kunder 

Veidekke, UE då man går igenom syftet, vad har hänt på projektet, de fyra frågorna, 

involvering, hur vi kan göra kunden glada samt feedback.  

2.1 Hur gör ni för att involvera alla? 

Ja alla känner till involveringsarbetet 

2.2 Hur fungerar implementeringen av nyanställda? 

Bra tycker jag, jag ska på en introduktions utbildning om en månad 

2.3 Har ni introduktion/utbildning för dem? 

Man fick mail på vad man skulle kunna och inloggning osv. Trotts omständigheterna 

tycker jag att jag fick det jag behövde. 

3. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Nej inte på detta projekt, jag fick det överlämnat med bra struktur 

 

Åsikter: 

4. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Jag är inte så insatt men fått intrycket att det fungerar bra 

5. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Jag tycker om att gå ut och titta 

6. Finns det utrymme för förbättring? 

Jag är inte så insatt, men ja det finns det alltid 

7. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Det fungerar jätte bra 

8. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Ja det kan det, men jag tycker det fungerar riktigt bra. Att man kör olika teman, att man 

ska bry sig och säkerhet. 

9. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Jag tycker det fungerar bra här som det är. 

10. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Svårt att säga men jag tror att det blir bra, jag är positiv för framtiden.  
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Bilaga 6. Intervju med inköpssamordnare Flemingsberg och Kockbacka 

1. Berätta lite om dig själv?  

Jag jobbar i den arbetschefsgrupp som heter infra, vi är ett antal olika arbetschefs grupper. 

Jag har arbetat här i fem år om en månad som inköpare.  

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Vi lägger upp en inköpstidplan som är baserad på kalkyl, från den tittar vi på när vi ska 

beställa. 

2.1 Vilka är med och planerar? 

Jag lägger upp den från början och sen är det i regel projektchefen. Så jag och 

projektchefen planerar.  

2.2 Varför just dom?  

För att vi är de som är ansvariga. Om det är större projekt på över fem miljoner så måste 

inköpschefen också närvara för att skriva under och regionschefen. 

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

2.4 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  

Vi skickar ut en förfrågan, minst tre stycken till potentiella leverantörer och UE. Då 

lämnar de sedan in ett anbud och så gör vi en utvärdering på pris och kvalité. Sedan 

diskuterar vi med de om deras offerter och kommer vi överens så utför vi ett avtal. Jag 

och projektet är med under denna process. Efter avtalet är mitt jobb att avsluta projektet, 

och avstämningsmöten sker under resans gång.  

2.5 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Avstämningsmötena kan vara när som helst. Inga fasta möten.  

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

När vi startar upp från börjar så har vi en organisation, alla har sin roll klar och det gör det 

lättare för alla att prata.  

3.1 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Genom våra möten, sen kan det även vars telefonkontakter eller mail.  

4. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Asfalteringen i Flemingsberg har blivit försenat, man har varit missnöjd med den som har 

tänkt från början. Tidsplaneringen har förskjutit sen i januari då ingen har tagit tag i det 

även om man vetat om det, men prioriterat annat. Man är inte van att jobba med saker 

direkt, tidsplaneringen har inte varit i fokus i den här branschen.  

4.1 Vad beror förseningar oftast på? 

Dålig planering. Mycket är det beställaren orsakar, sen kan det vara vårt fel när vi har en 

dålig planering. 

4.2  Hur löser ni dessa i så fall? 

Ska det vara så svårt att planera? Det måste bli bättre planering. Det finns utbildningar 

men jag har inte sett så mycket större skillnad. Men kockbacka är på förbättringsväg nu 
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med planering. Man måste förstå och bli medveten om att det kostar pengar, projekten 

borde visa bättre siffror.  

 

Åsikter: 

5. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Det fungerar inte bra. I kockback är man väldigt duktig, man har koll på läget. De har 

väldigt duktiga genom andra erfarenheter då det kanske har gått mindre bra. De som har 

varit med i andra anläggningsprojekt vet att exempelvis att beställning av träd skall göra i 

tidigt skede eftersom att det blivit försenat i tidigare projekt och har därför beställt de nu i 

tid i Kockbacka. Flemingsberg har dålig planering som beror på arbetsledningen då de 

inte har koll på läget. Vissa arbetare är äldre och arbetar för stunden och är inte vana med 

att ta med sig av gamla erfarenheter från tidigare projekt, och produktionsledningen kan 

vara ny och kanske inte har den erfarenheten. 

6. Finns det utrymme för förbättring? 

Gör den ännu mer transparant, vi har ju avstämning varje månad.  

7. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Ja det är nog inte fel, man ska aldrig binda upp sig för det man har idag.  

8. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Hinder= är de som är ovilliga att se förnyelser. 

Möjligheter= är de som vill göra och se.  

9. Vad är skillnaden på kockbacka och Flemingsberg? 

Kockbacka har en väldigt rak linje i tidsplaneringen medan Flemingsberg är mer kurvig, 

detta beror på ansvarig och hur de delegerar inom projektet. Kockbackas tidsplanering och 

uppföljning följs upp bättre än i Flemingsberg. I kockbacka har arbetsledarna en större 

roll än in Flemingsberg och detta beror på ledningen.   

10. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Får vi ordning på tidsplanering så tror jag nog vi blir med kostnadseffektiva, vi sparar tid 

och pengar. Jag är väldigt positiv för utvecklingen.  

 

 

  



 53  
 

Bilaga 7. Intervju med Projektingenjör och VDC-ansvarig 

1. Berätta lite om dig själv? Din arbetsroll, hur länge du har arbetat på Veidekke? 

Jag har jobbat på Veidekke sedan 200, började som timmerman/lagbas, sen 

lagbas/arbetsledare. Vidare in på kalkyl. För att till sist hamna i produktion igen.  

Jag har i hela livet haft ett stort teknikintresse och varit innovativt driven, Det gjorde att 

jag fick förtroende att vara med på en av de första utbildningarna i VDC som Veidekke 

höll.  

Där fick jag även chansen att certifiera mig i VDC för Stanford. Nu jobbar jag som 

projektingenjör, men hjälper till som kalkylerare, inköpare, VDC ingenjör, 

datasamordnare, och KMA. Är nu inblandad i flera projekt och baserar mina svar på det. 

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

2.1 Vilka är med och planerar? 

Vilka som är med och planerar varierar stort från projekt till projekt, det vanligaste är att 

det är någon person med ansvar för produktionen t.ex. PC eller BC 

2.2 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Jag brukar vara den som rattat programmen och funkar som en Failsafe.  

När planeringen börjar gå helt överstyr får man ifrågasätta hur relevant planeringen 

verkligen är, och föreslå lösningar och metoder som faktiskt går att genomföra. 

2.3 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika 

planeringsmötena? 

Ofta men inte alltid kallar någon ansvarig till ett planeringsmöte helt och hållet baserat på 

en lucka i kalendern, eller ett krav från Beställaren att en tidplan måste levereras NU.  

Då är förberedelserna i stort obefintliga. Andra gånger är kravet från beställaren lite 

tydligare, och man får tid på sig att läsa in handlingar och krav innan man sätter sig för att 

planera. Det kan variera oerhört mycket beroende på förutsättningar och projekt.  

2.4 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

I de flesta projekt försöker man att lägga regelbundna planeringsmöten, men när det är ont 

om tid är det ett av de första möten som ironiskt nog får stryka på foten. 

2.5 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

Kallelse. Möte. Klart… I många projekt är det en punkt på agendan som helt enkelt måste 

klaras av. I andra projekt tar man sig tid att skriva ihop punkter som ska stämmas av, 

problem som i planeringen har dykt upp och behöver justeras, mm. Stor variation..   

2.6 Vilka är med på mötena? 

Vilka som är med och planerar varierar stort från projekt till projekt, det vanligaste är att 

det är någon person med ansvar för produktionen t.ex. PC eller BC 

2.7 Hur engagerade är du i tidsplansarbetet?  

Jag personligen är besatt av att få till en plan som verkligen fungerar, som har resurser 

och pengar, fasta eller variabla mängder. Hålltider och mål. Försöker i möjligaste mån 

få med alla i samma tänk, med blandat resultat. Försöker även involvera Lagbasar och 



 54  
 

arbetsledare i processen. Oftast får man dock stryka på foten för att tiden är knapp och 

tidplanen ”duger”.  

2.8 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Ska man vara elak så är den i många projekt bara ett uppfyllande av ett kontraktskrav eller 

påbud. Men i andra projekt är den et faktiskt verktyg för att förutse händelser och 

korrigera. Styra inköp. Bygga lyftplaner.  

2.9 Hur följs tidplanen upp? 

I en del projekt inte alls, i andra projekt veckovis eller månadsvis beroende på komplexitet.  

Där det sker, följer man upp på förbrukade timmar mot planerade timmar. Förbrukade 

pengar mot budget. Färdiga aktiviteter och försenade aktiviteter. I andra projekt 

konstaterar man att tidplanen är fel, och går vidare med livet. 

2.10 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna? 

Samma som ovan ibland inte alls. Och ibland finns en logg. Oftast förlitar man sig på 

spareade basprojekt och skuggplaner.  

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Ja vid det här laget är involveringsarbetet välkänt bland alla. Det har ju funnits i Veidekke 

sedan 2005. 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Kan bara stå för mitt eget arbete då jag blir involverad. 

De projekt där jag har någon form av mandat eller uppdrag involverar jag så många jag 

orkar för att få till ett så bra resultat som möjligt. Jag drar mig inte för att involvera utanför 

regionen (jag bjöd in Sam Ngo för att visa drönarna för projektet). 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Tyvärr har jag inte så stor kontakt med YA längre men försöker när tillfälle ges att inhämta 

så mycket feedback som möjligt om planering och projekthantering generellt. 

Jag vet att PC och Arbetsledare håller morgon eller veckomöten för att sprida information. 

Jag uppmuntrar till att Arbetsledare gör arbetsberedningar tillsammans med YA. 

Vi uppmuntrar till att få PC att bjuda in skyddsombud och lagbasar till 

riskhanteringsmöten. 

4. Hur arbetar ni med visualisering? 

Ju mera man visar styrkan med visualisering för medarbetare ju mer intresse får man. Att 

förklara fördelarna är snudd på bortkastad tid då man faktiskt inte kan ta in fördelarna. Så 

redan här är det viktigt att visa. Vi bygger modeller av objekt som används som underlag 

för diskussion och planering. Försöker uppmuntra till att använda datorn för att visa arbetet 

man gör för andra. Uppmuntrar till att använda Sharepoint till nått annat än en filserver. 

4.1 Hur skiljer sig visualiseringen om man jämför projekt som har använt sig av 

drönare och som inte har använt sig av drönare? 

Det finns en förståelse för styrkan i visualiseringen och massor av möjligheter dyker upp 

även på oväntade områden. Man gör kopplingar mot säkerhet och HMS. Planering och 



 55  
 

mängdreglering. Allmänt höjer man nivån och viljan till utveckling med 100 % jämfört 

med andra projekt.   

 

Åsikter: 

5. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Generellt funkar planeringen skapligt med förbättringspotential. Det är svårt att få dem 

som verkligen är ansvariga för planeringen att ta sig tid att planera, eller ens involvera för 

att planera. Många verkar vara rädda för att det blir för definitivt om man gör en tidplan. 

Ofta får någon som inte är ansvarig för själva produktionen göra tidplanen, och då 

försvinner lite av viljan att följa den.     

6. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Detta med drönare är toppen av ett isberg, en bråkdel av den riktiga potentialen med VDC. 

Men det är en bra början  

7. Finns det utrymme för förbättring? 

Drönare är ett bra exempel på möjligheterna som finns, men som sagt är det toppen av ett 

isberg. Möjligheterna är oändliga och i jämförelse med t.ex. bilindustrin är detta en 

lekstuga.  Ska man ta några exempel så har vi inom räckhåll AR (Augmented reality). Eller 

VR (virtual reality). Men för att få i gång det behövs investeringar och att visa nyttan 

precis som med drönarna. 

8. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Olika bra på olika nivå. En del personer tycker att involvering är att informera och stannar 

där. 

9. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Genom att involvera på riktigt. Bjud in leverantörer till planering. Bjud in skyddsombud 

och lagbasar/arbetsledare till planeringsmöten. 

I bästa fall dela upp planderingen på olika nivåer där PC står för mål och skedesplanering. 

Arbetsledare står för 8-4 veckors planering och lagbasarna står för veckoplanering. 

10. Hur känner du att workshopen i Kockbacka har påverkat tidplaneringsarbetet?  

Jag tror att flera av deltagarna såg vikten av att planera tillsammans samtidigt som man såg 

fördelarna med att verkligen kunna använda mjukvaran. Flera blev förvånade av att det 

fans flera lösningar/varianter på ett problem. Man fick resonera sig fram till en lösning 

som var fördelaktig för alla, i stället för att tänka på sitt eget facks framdrift i förstahand. 

11. Vad är dina åsikter kring användningen av drönare, för- och nackdelar? 

Fördelarna med drönarna är otaliga. Jag har tjatat i 4 år på att vi ska satsa på egna drönare. 

Jag försökte i Furuvik att få till det med drönare men misslyckades för att 

implementeringsmetoden var fel. Jag trodde att jag kunde förklara fördelarna för 

platsledningen men de såg bara en investeringskostnad. Jag har i efterhand räknat ut att vi 

förlorat ca 1,8miljoner i mängdreglering som vi har kunnat vända till vinst i stället. På 

Kockbacka vände jag på implementeringsmetoden och visade i stället fördelarna genom att 

bjuda in Sam Ngo och få Mikael Wenzel intresserad. Det resulterade i en snöbollseffekt 

som gjorde att platsledningen såg fördelarna på riktigt. Nackdelarna så här långt har varit 
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att Geodesi vilka mätarna tillhör tar avstånd från användandet av drönare i projekt för att 

det inte är ett mätinstrument. Det har resulterat i interna konflikter.   

12. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Om fem år kommer alla projekt att planera på ett eller annat sätt. På de projekt som har 

turen att få en duktig och driven VDC ingenjör kommer det att vara 4D. De projekt som 

har en intresserad AC kommer att bevilja investeringar i teknik som underlättar planering 

och visualisering.  

Tyvärr styrs detta i dag av personintresse och inte av en företagsstrategi. Så därför kommer 

det att skilja sig mellan projekten. AC grupper som focuserar på rekrytering med 

kompettens i området kommer troligen att uppnå bättre resultat på planeringsfronten.  

Lika så ligger inversteringskravet på projektnivå/AC nivå vilket också kommer att göra att 

det inte är jämn utveckling. 
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Bilaga 8. Intervju med Projektchef Kockbacka 

1. Berätta lite om dig själv?  

Jag är Projektchef, har jobbat på Veidekke i 10 år. Innan så jobbade jag på Skanska i 18 år. 

Har en gymnasial utbildning 4 år teknisk. 

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Här i kockbacka så har vi inte riktigt kommit igång med hela cykeln med tidsplanering. Vi har 

haft en workshop där vi var 5 stycken, allt ifrån KMA, AL för betong och mark, 

entreprenadingenjör och PC. Tillsammans gjorde vi en strukturplan på alla de momenten som 

vi såg skulle kunna bli aktuella i det här projektet och det satt vi med i 2 dagar och sen så gick 

vi hem och jobbade vidare med den och la in tiderna som vi har i vår kalkyl, så att vi fick hur 

långa aktiviteterna skulle vara i förhållandevis till det som finns i kalkylen. Och ifrån det så 

har vi då jobbat i mindre grupper. AL betong har tagit sin del och mark har tagit sin del. Så att 

nu ligger vi i spannet att vi ska påbörja vårt byggande som man säger, och rent krasst nu så ska 

vi börja jobba med 4-5 veckors tidplaner som vi ska bryta ut ifrån huvudtidplanen.  

2. 1 Varför just dom?  

Det är de som berörs och som ska involveras. 

2.2 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Min roll är att ha ordning på huvudtidplanen och sen ska den vara ett hjälpmedel till AL. Och 

då kan jag och AL göra ihop en 3-8 veckors tidplan och sen 1-veckors tidplan ska AL sköta, 

som de har och styra mot. 

2.3 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  

Förberedelserna är att titta på huvudtidplanen, vilka moment som man måste styra mot och 

vad som är viktigast och det gäller både att man ska se till att det finns handlingar framtaget, 

att det ska finnas material, inköp, risker måste kontrolleras, om det behövs tillstånd för 

någonting. Det är jag som PC som ansvarar för de förberedelserna.  

2.4 Hur tas tidsplanen fram?  

Efter att huvudtidplanen är upprättat går man vidare och bryter ner den i 3-8 veckors tidplan. 

Sedan när man har gjort den här 3-8 veckors, beroende på vilket sorts arbete som ska göras, då 

sätter man sig med AL. Oftast gör jag ett utkast och de har synpunkter på det och vi justerar 

tillsammans. det är de som ska se till att det blir utfört där ute, men då får man hjälpa till och 

ha de här styrande tiderna. Sedan har man då veckoplaneringen där de får resurs sätta varje 

delaktivitet så att det funkar. En 3-8 veckors tidplan ska också resurs sättas så att man vet att 

det finns resurser på plats. 

2.5 Har ni någon rutin för hur det ska se ut? 

Ja, det har vi. 

2.6 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Vi har veckomöten på torsdagar, som vi tar fram nästa veckas arbete och bryter ner den här 4-

5 veckors tidsplan till 1 veckors. Det här mötet på torsdagar har vi inte kommit igång med än. 

Så jag kan inte säga att vi jobbar så men vi ska jobba så och vi är vana och jobba så. På de här 



 58  
 

veckomötena går man igenom nästa veckas, allt ifrån risker, riskhanteringen, man tar upp 

leveranser, HMS. 

2.7 Vilka är med på mötena? 

Det är jag PC, AL för betong och mark, bas från mark och bas från betong ska vara med på de 

mötena, involveras.  

2.8 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

Det är förberedande dagen innan och sen sitter man och då ska man ha klart för sig hur veckan 

efter ska se ut så att man kan sammanställa det och involvera olika blocken så att man inte 

krockar och man kan skjuta på saker och ting. 

2.9  Hur engagerade är lagbasen och YA i tidsplansarbetet?  

Han ska vara engagerad i en-veckors tidsplan och den som kommer ovanför. Han ska kunna se 

framför sig, ha ett hum om att den här bron ska vara klar där och den andra ska börja där. Det 

är de två parametrarna han behöver veta om vi nu pratar om betong. Sen så kan han vara 

involverad i 3-8 veckors tidsplan och en veckors definitivt. För YA har vi måndagsmötena 

som tidplanen ska gås igenom så att de vet veckans arbete och det jag kan känna att vi har 

varit lite sämre på att kanalisera ut, det är den här 3-8 veckors tidsplan och det brukar vi oftast 

bara sätta upp på väggen för att de är inte intresserade av vad som händer om 8 veckor utan de 

ser liksom en vecka i taget, 2 veckor inget mer. Det räcker för de, nu tar vi en sak i taget. Men 

det finns uppsatta sådana, inte nu men det ska finnas. 

2.10 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Syftet med tidsplaneringen är att se att vi får en hint om vi skenar i tid och pengar och om vi 

måste göra en åtgärd. Samtidigt som syftet är att kunna involvera personal så att vi vet vad det 

är som gäller. Ett enkelt sätt för alla att ta del av den. 

2. 11 Hur följs tidplanen upp? 

Genom veckomötena. 

2. 12 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  

De har vi på vårat SharePoint, vi har på första sidan en tidsaxel där vi har skrivit in kritiska 

moment och kunnat synliggöra på ett enkelt sätt vissa headlights som kommer, huvudstolpar 

liksom. Huvudtidplanen ska vara uppe på väggen, det har vi inte fått upp än för vi håller på att 

ändra den. 

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Det har jag nämnt lite med det här veckomötet med basarna och sen har vi kommunikation om 

den då på måndagsmötena. Och så månadsmöte ska vi ha också, en i månaden som vi ska 

kanalisera ut lite mer ekonomiskt hur vi ligger till och tidsmässigt, lite tyngre. 

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Alla som jobbar på Veidekke har blivit itutad medarbetarinvolvering nu men det är ändå olika 

från arbetsplats till arbetsplats. Det är inte exakt stöpt efter en form ändå hur alla jobbar 

beroende på hur stort/litet jobbet är, hur mycket folk det är, hur stor bemanning man är. Utan 

det som är lika är att man vill försöka kommunicera ut informationen så att alla har samma 

mål. Men för Kockbacka känner inte alla det nu, vi har knappt börjat. Om 2-3 veckor ska vi ha 

ett nytt startmöte som heter MI-startmöte där alla är med på projektet och vi går igenom 
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planering och kritiska moment, vi går igenom projektet helt och hållet och alla, allt ifrån AL, 

mätare, YA, EI är med. Vi har haft ett vanligt startmöte men det är i princip för oss som har 

jobbat inför det här, så nu ska vi ta ett omtag och börja om igen. 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Kan inte säga i nuläget. 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Kan inte säga i nuläget, för tidigt att säga. 

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen mellan arbetsledningen och YA? 

Det är med de här morgonmötena, månadsmöte och sen är det en öppen kommunikation ändå, 

vi pratar med varandra hela dagarna. 

5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Det är projekteringen som vi inte får godkända bygghandlingar på som gör att saker och ting 

släpar. 

5.1 Vad beror förseningen på? 

Förseningen beror på granskning som går fram och tillbaka. 

Det hamnar på oss, det är vi som har ansvaret för att det är vi som har handlat upp projektörer 

som ska utföra jobbet till oss. Men det är vi som har ansvaret gentemot kunden. 

5.2 Hur löser ni dessa i så fall? 

Ja det vet jag inte ännu för det är pågående. 

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

Där är vi kanske inte så jättebra men här har vi en KMA kille som är fantastiskt duktig på 

VDC så här kommer vi ha andra förutsättningar för att kunna visualisera det på ett roligt och 

enkelt sätt. 

 

Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Det är svårt och säga i och med att vi inte har börjat än. Men jag tycker att början är bra, sen så 

återstår det väldigt mycket kvar. Jag är positiv framförallt att vi träffades och gjorde 

strukturplanen. Det gör att alla blir engagerade i tidplanen. Annars kan en tidsplan bli 

övermäktig när man ser en huvudtidplan med 300 rader. Man tittar på den och tänker oj vad 

mycket. Men nu har man ändå varit med från början och vet ex. att jag kan gå fram och titta på 

kockbackavägen, den här lilla delen och så kan jag följa den. Man ser inte det här men man 

kan faktiskt gå närmare och ta ut delar. 

Det är första gången vi gör något sådant. Och jag tycker det är Jättebra och jätteroligt, har fått 

respons från alla att de tycker det har varit roligt. Och nu spelar det ingen roll vem man pratar 

med för att alla är medvetna om hur saker och ting hänger ihop, att vi inte kan börja med ett 

moment förens det innan är klart. Om en person sitter och funderar blir det kanske inte bra, 

sitter fler och funderar ja då är det bättre. De som var med är projekteringsledaren, PC, EI, AL 

mark o betong, KMA och AC. Jag skulle absolut rekommendera det här för framtida projekt, 

utan tvekan. 
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8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Just nu så har vi inte så mycket. Men jag vet att VDC-ingenjören har väldigt mycket idéer på 

hur han kan visualisera saker. Så det här kommer lösas på ett jättebra sätt. 

9. Finns det utrymme för förbättring? 

Det finns det alltid. Inget specifikt jag har tänkt på. Vi alla tjänstemännen har gått väldigt 

mycket kurser nu för tidplan planeringar etc. men när det gäller att sitta och jobba ofta med en 

tidplan så är jag för dålig på programmet ändå för det blir så pass komplicerat med alla länkar 

och så. Jag är tacksam att vi har VDC killen för det är han som chef över själva programmet. 

Börjar flera och pillra i det, då blir det skit, det är bara att man sparar fel och så är det borta 

sen. Det är lite problem när man sparar i SharePoint för ibland så tar den inte och då är det 

borta och då får man panik. Jag hinner inte sitta och titta på tidplaneprogram två dagar i 

veckan, jag är för dålig. Det tar för lång tid och jag blir frustrerad och jag ska göra massa saker 

samtidigt. Jag behöver hjälp med stöttning av det. Jag skulle vilja ha en tidplanerare på 

vartenda projekt men det går kanske inte. 

10. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

            Jag tycker det funkar bra, väldigt bra. Men det är mycket beroende på hur man kanske 

är som person och vilka personer man har runt omkring sig och hur kommunikativa, 

utåtriktade alla är. Alla personer är olika och jobbar olika. Jag tror att förutsättningarna för det 

här projektet är jättebra rent om man ser till involvering för att alla är väldigt utåtriktade och 

kan kommunicera och vill dela med sig av sin information. 

11. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Svårt att säga nu med tanke på att vi inte riktigt är igång än. 

12. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Jag är så insnöad på det sättet som vi jobbar så nej. 

13. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Hinder har vi, vi har en kritisk linje i vår huvudtidplan och den är i princip så att det är broarna 

som styr det eftersom vi ska göra 2 broar. Det som är styrande tidsmässigt för att vi ska hinna 

med det här är själva cykeln för broarna. Det är mycket folk och det gäller att de kan haka på 

nästa bro efter så att det blir ett bra flöde för de och sen får markarbetarna anpassa sig efter det 

så gott det går. För det kommer bli omläggningar på trafiken på E18 därför att vi måste flytta 

trafiken på en sida och tillbaka för halva bron i taget och det är lite sådana planeringssaker. Så 

just nu så har vi startat grundläggningen för bron, det är det som är det kritiska. Vi får inte 

starta på vägen upp men den är inte kritisk. Den blir dock fördröjd så det är ett litet hinder men 

det är inte något som i det stora hela är bekymmersamt för vi har tid på oss tills slutdatumet. 

Vi ser inte att detta hinder skjuter på detta datum men däremot så är det så att grundläggningen 

till bron hade skjutit på datumet för att det ligger på den kritiska linjen. 

Möjligheter har varit i projekteringen när vi har sett att det har varit bättre markförutsättningar 

än vad det skulle ha varit.  

14. Hur tror du att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Jag tror inte att det kommer att vara så revolutionerande annorlunda, för det är fortfarande 

resurser och YA och sådana saker som vi måste ta hänsyn till. Det är möjligt att det finns 
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något jätteenkelt program som tänker åt oss och stoppar i allting. Jag tror ungefär att det 

kommer vara samma sak som nu. 
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Bilaga 9. Intervju med Arbetschef Flemingsberg och Kockbacka 

1. Berätta lite om dig själv?  

Jag är arbetschef för både Kockbacka och Flemingsberg, jobbat i Veidekke i 6 år. Och den 

rollen innebär allt ifrån att se till att vi är räknar på jobb och tar hem order på de då. Men 

också att se till att det finns personal som genomför de här projekten och att vara delaktig på 

byggmöten med det kan också vara spontanmöten som i morse i kockbacka till att vara interna 

möten om. 

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

De år som jag har varit här så har det varit olika, det har inte varit någon speciell planerings 

resurs så. 

I Flemingsberg där har PC mer ansvar för tidsplanen, och gjort mycket utav den och 

visualisering av mark och betong på olika sätt i planeringen. Men eftersom vi har känt genom 

åren att vi behöver höja statusen på planeringsarbetet för att det är där vi lägger grunden för 

vårt resultat i vår verksamhet och förhoppningsvis få ett positivt resultat då valde vi att vi 

måste ta något steg framåt och bestämde att vi gör en workshop så att alla i projektteamet får 

vara delaktiga när vi upprättar grunden till tidsplanen/strukturplanen. Exempelvis vilka 

aktiviteter som ingår och hur ska de kopplas ihop. Och sen när man jobbar på ett professionellt 

sätt med verktyg som Powerproject att man också jobbar aktivt i projektet och ha så många 

som möjligt inblandade i det. Vi körde den workshopen och då valde vi också att parallellt 

köra vissa utbildningar i programvaran men också i grunder och utvecklingssteg i 

planeringsskedet. I den här workshopen fick vi en blandning av workshop och utbildning så vi 

tog dit två lärare för att utbilda samtidigt. På så sätt har vi verkligen försökt snäppa upp oss 

mer professionellt. Det är planeringsarbetet att man får med alla på ett bra sätt i projektet. 

2.1 Vilka var med och planerade? 

De som var med på workshopen var PC, AL för betong och mark, entreprenadingenjör, VDC-

ingenjör, projekteringsledaren. 

2.2 Varför just dom?  

Det var just de som var utvalda att jobba i det här projektet. Projektchefen är ansvarig för hela 

bygget, arbetsledarna är betong och markansvarig. Entreprenadingenjören jobbar med 

prognoser och det är mycket kopplat till projektet, projekteringsledaren jobbar med 

projektering och det ingår projekteringstidplan och den måste utgå från produktionstidplanen. 

Så det var lite så vi valde de personerna. 

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Min roll i tidsplaneringen är att se till att t.ex. den här workshopen blev av och sen att vi 

verkligen utvecklar oss i ämnet, men också att följa upp och se hur resultatet blev i den. Och 

kanske i samband med prognosen eller spontana möten eller andra möten följa upp att vi 

använder en tidsplanering och är konsekventa. Men projektteamet, oavsett vilket projekt vi 

väljer, ska vara insatta i sin planering och professionella nog att kunna göra en adekvat 

bedömning av läget. Så jag sitter inte handgripligen och drar strecken och säger att det är rätt 

eller fel. 
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2.4 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Vi har fasta möten varje månad, det ska finnas fasta möten med jämna mellanrum.  

2.5 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

På de flesta projekten när man jobbar använder man produktionstidplan. Och den är det rätt 

mycket aktiviteter i. Den tittar jag på. Sedan händer det också när man är på ett projekt att man 

tittar på planeringen och vilka aktiviteter som sker, det man hinner med att titta på 

produktionstidplanen. I Flemingsberg har jag tittat på produktionstidplanen, har inte hunnit 

titta på veckotidplanen där. 

2.6 Vilka är med på mötena? 

På byggmötena är jag nästan alltid med, sen är även PC alltid med.  

Om man tittar på Kockbacka så träffas bara jag och PC. Det är för att vi kände att det inte 

behöver vara fler. Sedan har man en diskussion med kunden också. På Flemingsberg har det 

varit jag PC och EI.  

2.7 Hur engagerade är de i tidsplansarbetet?  

Om vi börjar i Kockbacka:  

PC är jätteengagerad, och har sedan tidigare jobbat med veckoplanering och sen ligger det på 

hennes roll också. AL för betong är också väldigt engagerad i planeringen och 

planeringsarbetet både på lång och kort sikt. AL för mark tillhör inte min grupp egentligen 

men känslan jag har är att han är väldigt engagerad i veckoplaneringsarbetet och involvering 

av YA. Sedan i det långsiktiga är det mer engagemang i den rullande tidsplanen än i det 

dagliga arbetet om man skulle generalisera. VDC-ingenjören är väldigt engagerad i alla frågor 

han jobbar med och väldigt noggrann. Han jobbar väldigt mycket med analyser och att visa 

hur man kan påverka andra, informera andra, han har gått utbildningar i VDC. 

I Flemingsberg: 

PC är väldigt lik PC i Kockbacka, dels är det i rollen att man har ett ansvar för planering men 

också att man är engagerad i planeringen. Sen kanske han är rätt mycket själv i 

produktionsplaneringen. Tittar man under honom så är det AL för mark och han är nog lite 

som AL för mark i Kockbacka. Det kanske inte blir så långsiktig planering så utan mer 

rullande 3-5 veckors tidsplan, veckoplanering och det dagliga arbetet och morgonmöten osv. 

Där är de väldigt lika och engagerade. På betongsidan är AL väldigt engagerad, inte så mycket 

i planering ex. i att rita och berätta så men mer att fundera runt planeringen och engagera YA. 

Han är en väldigt social person som fångar upp hur människor mår och hur de är, man kan 

säga medmänsklig på det planet. Men naturligtvis om det är ett arbete som ska göras ex. 

gjutning, att veta vilka moment som ska göras, vilka personer som ska vara engagerade, vilka 

verktyg och utrustning de ska ha, det har han väldigt koll på och erfarenhet på.  

2.8 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Syftet med planeringen att veta att den kalkyl eller budget man har kommer att innehållas eller 

överträffas. För mig är en tidsplanering ett schema över de aktiviteter i kalkylen tex. när de ska 

ske och hur lång tid de ska ske och med vilka aktiviteter de ska ske. Det blir på något vis en 

bild av kalkylen och man kan få en bild på helheten innan man börjar. Och då ta och göra de 

åtgärder som behövs för att få det att fungera och sedan att fokusera på dagen och då få ett 
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lugn. Jag tror att många stressar upp sig för att man försöker blicka på allt istället för att sätta 

sig ner och verkligen analysera och visa att de här åtgärderna på det här sättet, här är 

överenskommelsen som kommer att fungera och sen att man tar tag på de här sakerna. 

2. 9 Hur följs tidplanen upp? 

Det blir nog på byggmötena som är 1 gång i månaden, där jag verkligen får på papper se 

aktuellt avstämningsläge i tidsplaneringen. 

2. 10 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  

Det kan vara lite olika, en del gör de för hand fortfarande, och det är inget fel med det men en 

del jobbar med det digitalt också på olika sätt t.ex. i Excel eller också i rikt iga 

planeringsverktyg som Powerproject eller liknande. Det är beroende på vilken metod man har. 

En digital tidplan sparas på projektrummet där alla kan komma åt. I värsta fall så sparas den på 

hårddisken och då hoppas man att alla har sparat den på ett gemensamt projekt, det är ändå 

vitsen att man ska kunna gå in och titta. Men även om man kör en för hand då är det viktigt att 

man kanske kopierar och även sparar eller sätter in den i en pärm. Framförallt att de anslås på 

lämpligt sätt. För det kan man också ha synpunkter på, hur och vad man anslår. Man ska anslå 

sådant som de som kommer att se det här kommer att förstå. Sen sätter vi upp en 

produktionstidplan i matrummet med massa kopplingar.  

I Kockbacka blev det ett fullskaligt projekt enligt konstens alla regler, så det är en digital 

tidsplan i Powerproject. Och där har vi sagt att vi ska följa de med riktig strukturplan och 

tillsätta/resurssätta från kalkylen osv. 

I Flemingsberg har vi inte bestämt att vi ska följa det som i Kockbacka, där har vi gjort som 

vanligt att PC gör en tidsplan som han upprättar och har ansvar för. Inte att man ska göra den i 

ett exakt sätt eller system, och det var därför vi tog det här steget att nu ska vi försöka jobba på 

ett mer riktigt sätt i Kockbacka. 

3.  Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Från grund och botten är det när vi räknar på jobb så försöker vi ta in personer ifrån projekten 

för att ge information. Det kan vara allt ifrån erfarenhets värden på kapacitet, det kan vara 

olika byggsystem eller arbetssätt som kommer in osv. Sen när vi väl har fått ett jobb då startar 

vi med att vi har ett startmöte och då är projektteamet och organisationen med och där har vi 

sagt att vi ska ha en stor del, upp till 70 % bestämt innan vi lämnar det mötet. Då är alla roller 

med på startmötet. Vi berättar kort om projektet som vi ska genomföra, vi gör checklistor som 

vi fyller i, sen har vi provat och kört nu att vid varje befattningsbeskrivning så finns det ett 

antal arbetsinsatser inlagda, aktiviteter som var och en ska göra. Så istället att det är 

förutbestämt att jag har de här momenten och PC de här och projektingenjören de här, så har 

vi gjort som ett kortspel där alla aktiviteter finns på ett eget kort och sen får alla personer välja 

ut vad för aktiviteter de vill ta hand om ex. jag gillar att göra kontrollplan då väljer jag den, 

byggmöte är en Arbetschefs roll och då får jag ett kort. På det viset har man fått en möjlighet 

att tillsammans dela upp arbetsuppgifterna på ett sätt så att inte alla kort hamnar på någon. 

Dessutom kan man få välja ett kort som man känner är ens starka sida. 

När produktionen är i rörelse drar man igång med veckomöten och morgonmöten. Och det 

som jag kan tycka har varit bra och framgångsrikt är korta koncisa morgonmöten där man får 
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chans att ge information om dagens moment men också att de andra grupperna vet vad de 

andra ska göra. Man vet ifrån veckoplaneringarna att olika aktiviteter bygger på varandra så 

man får också en feedback mellan grupperna och återkoppling, alla vet vad som ska göras, vad 

kompisen gör, jag får mina krav ställda till att de här momenten ska göras, den möjligheten har 

man, så det tycker jag är ett bra redskap. 

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Jag hoppas att alla gör det. 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Det är på startmöten, veckomöten, morgonmöten som vi informerar det här med involvering. 

Sedan har vi även medarbetarenkäter som vi fyller i varje år, och där är det ofta frågor om det 

här också. Är man tjänsteman, lagbas eller skyddsombud så har man lite mer möjlighet att 

komma åt dokument som finns i systemet och kan själv också läsa på vad det innebär. 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Det är främst genom alla möten.  

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Dels är det allmän information som går genom mejlkedja eller mejl korrespondens att man 

bifogar i gruppmejl eller att man lägger ut saker på projektrummet eller att man centralt lägger 

ut saker på Anläggning Öst:s startsida eller Veidekke ASA:s hemsida. Sedan har vi AC-

gruppsmöten, t.ex. har jag ett nu på torsdag där jag har kallat in alla tjänstemän i min grupp 

(alltså inte bara för ett projekt) där vi går igenom ekonomi, inköp osv. Sedan har de ansvar att 

föra vidare den informationen till projektet. Den kommunikation jag har med YA är dels 

genom startmöten, MI- möten till att man ute i projekten, när jag deltar på ett möte, har man en 

kommunikation med de men också har jag som vana att gå ut och prata med de, kolla lite hur 

det går, vad de håller på med just nu etc. 

5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Det har det, i Kockbacka har vi även hand om projekteringen och vi har saker att uppfylla i 

kontraktet, vilka saker som ska finnas innan det kan starta och vi har fått vissa påstötningar 

från kund att vi inte har levererat de saker vi har lovat att göra i kontraktet.  

I Flemingsberg kan jag inte känna att det är någonting som vi har gjort som har påverkat vårt 

projekt negativt, utan de saker som har varit där har nog mer berott på kunden, tex. berget.  

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

Det är väldigt olika. I Flemingsberg så gjorde VDC-ingenjören en Sketchup modell på den nya 

stora vägbron som vi använde dels för eget bruk men också gentemot kunden för att visa hur 

det skulle se ut. Gillar man 3D och tror att det är framtidsmelodin som jag själv tror så ser man 

vilken effekt det har. Alla ser samma bild och alla förstår ganska snabbt vad som ska göras 

och hur det kommer att se ut. En ritning är egentligen svår att förstå och att kunna inse vad alla 

streck och linjer betyder för något. Det har vi gjort där. 

Sedan i Kockbacka är jag inte helt säker på exakt vad men eftersom VDC-ingenjören är 

inblandad i projektet där så kommer det dyka upp en och annan 3D-modell där också. Det är 

inget som jag har tittat på som han har visat för mig. Däremot så gör vi en terrängmodell på 
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Kockbacka och det är den som mätarna använder. Mätarna bygger upp en terrängmodell även 

fast vi har vanliga ritningar, vilket man har gjort i Flemingsberg också. Sedan har vi köpt den 

här drönaren som vi har testat uppe i Kockbacka och den blir också en form av 

visualiseringsverktyg plus att den kan ge oss mätinformation utan att fysiskt vara i 

trafikmiljön. Det är en väldigt kostnadseffektiv lösning för att man vinner massa tid. Om man i 

vanliga fall skulle mäta, så behöver man gå runt med sin mätstation i flera timmar medan med 

en drönare så tar det 5 min och flyga över ett område och ta bilder. 

 

Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Hittills i Kockbacka efter att vi har gjort den här workshopen och jobbat vidare på den så är 

jag glad och den feedback som jag fick från de som deltog var väldigt positivt. Så det har jag 

stora förhoppningar om. Jag har ingen information än hur det verkliga utfallet blir och nytta av 

den osv, utan det ska bli spännande att se. 

Om man ser på Flemingsberg där man mer har jobbat med att man har gjort en vanlig 

produktionstidplan, så är känslan att att den inte blir i detalj ett verktyg som blir en förlängning 

av kalkylen utan det kan bli någon blandning av kalkylen och lite känsla och så, och kanske 

inte lika noggrant uppföljt heller. 

Jag har stora förhoppningar att det här experimentet vi gör i Kockbacka ska visa styrkan med 

att lägga ner tid på planeringen och följa upp den osv, och vara till hjälp för de som jobbar i 

projektet. 

8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Min önskan och förhoppning är att det ska bli bättre eftersom att jag har sett effekten när man 

har jobbat med modeller dels när det gäller att planera, så som vi har gjort i Kockbacka, men 

också för att alla som ser det kan se samma sak och dra samma slutsatser snabbt. Det blir som 

att se verkligheten fast innan den har hänt och dra snabba slutsatser.  

9. Finns det utrymme för förbättring? 

Det finns det absolut, och det är som jag tidigare sa med ex. modeller. 

10. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Jag tycker det är jättebra, och är nöjd med hur det ser ut. 

11. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Förbättring i tidsplaneringen är att vi kommer att jobba framöver som vi jobbar i Kockbacka, 

på ett systematiskt sätt och som bygger på planering i konstens alla regler plus att man har 

använt de resurser, timmar och kapaciteter som var i kalkylen och det blir en bild av den 

kalkyl vi har.  

12. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

När vi har kört den gamla/vanliga planeringen så har vi haft ett planeringsverktyg i vårt 

verksamhetssystem där man har ett Excel verktyg som bygger på Lean Construction, där man 

har de 7 förutsättningarna, och det tycker jag är ett bra arbetssätt att använda. Nu är det sagt att 

vi ska jobba med Powerproject delen som i Kockbacka. Det sättet att visa/illustrera eller 

involvera är ett bra sätt. 
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13. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Kockbacka: 

Hinder är att man som personer i projektet känner att den här utvecklingen som vi har försökt 

använda i Kockbacka är för mycket nytt och mycket att lära sig. Att man känner att det är en 

övermäktig uppgift och då inte vilja göra på det sättet, för jag tror ändå det är det som är 

framtiden. Det som är lyckat i historien har fungerat på det sättet, så metoden är testad, men 

det kräver en del arbete. 

Möjligheten är precis den motsatta, att man får känslan av att det här leder mig i mitt jobb och 

jag kan få det här lugn och ro i mitt arbete, att jag har gjort en plan för hela projektet, jag har 

använt kalkylvärden, jag har intervjuat människor och allt är kopplat, det fungerar och att man 

kan lägga krutet på det dagliga arbetet. 

Flemingsberg: 

Hinder kan vara att man kanske inte lika systematiskt har gjort produktionstidplan, och då kan 

det bli att man kanske inte ser direkt kopplingen till den del som ska göras men också få 

tillbaka en känsla för att vi ska göra så här mycket idag och den här veckan. Och att man inte 

får den återkopplingen, det blir ett hinder. Att man inte får en känsla för hur saker kommer att 

gå. Naturligtvis gör man prognoser och då upptäcker man det, och det är minst varje 3:e 

månad men om man i det här tidsplaneringsarbetet hela tiden jobbar med planen så kommer 

man i princip varannan dag att känna att den här aktiviteten gick bättre, den här gick sämre. 

Möjligheterna i den skulle vara att det är, mot all förmodan, för mycket arbete och insats med 

det här arbetssättet som vi har gjort i Kockbacka. Det visar sig att det skulle stjäla tid från 

personalen för att det är för omfattande. Det kanske är en för optimistisk tro om vår 

verksamhet om att kunna ha en sådan planering. Då kanske man kunde ha lagt den tiden på 

annat. Men jag hoppas mycket på Kockbackas sätt. 

14. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Jag hoppas den ser ut som i Kockbacka, i den största dröm världen så tror jag också att det 

skulle kunna komma så långt att vi jobbar med 3D-modeller och att tidsplanen är en 4D-

modell, där man även har fått in tiden, så att man kan tänka sig att såhär kommer det att se ut. 

Sen kan 5 år gå rätt fort också så realistiskt sett kanske 4D-modeller kommer att finnas på ett 

antal projekt men inte alla. Men förhoppningsvis ska det här planeringssättet som vi har börjat 

testa nu finnas på alla projekt, i alla fall i den projektvolymen vi pratar om. 
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Bilaga 10. Intervju med Arbetsledare mark Kockbacka 

1. Berätta lite om dig själv?  

AL mark, jobbat nästan 30 år med det här, jobbat i Veidekke i 6-7 år. Jag styr maskinerna där 

de effektivast ska vara, och sen att vi är rätt i processen, rätt i tidsplan.  

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Det är jättesvårt att säga just nu för att en tidsplan är utifrån en gällande handling och eftersom 

vi inte har en gällande handling så är det svårt att göra en bra tidsplan. Man kan göra någon 

struktur på hur vi ska utföra arbetet i tidplansperspektiv.  

2.1 Vilka är med och planerar? 

Det gör vi tillsammans men det är PC som sätter linjerna emellan aktiviteterna och VDC-

ingenjören. Utsättarna vill vi också ha med på planeringen för de har mycket saker och ting 

som vi är beroende av, men oftast så får vi den inputen innan. Att vi har en dialog vart och när 

vi behöver ha ett arbete utfört. De är med i beräkningen från början. 

2.2 Varför just dom?  

På grund av det som är nämnt ovan. 

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Min roll är att jag ska tidsätta olika objekt eller olika projekt i vårt projekt, ex. hur mycket VA 

vi ska sätta, hur mycket avtäckning vi ska göra. Sedan i det här projektet så köper vi in 

material, vilket gör att vi har tagit in en UE, och då ska det finnas en dialog om tidsplanen 

mellan oss och de. 

2.4 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  

Förberedelserna är egentligen för min del att jag prickar av det som händer i verksamheten och 

stämmer av med den tidsplanen vi har och sen får man se vad som är rätt och fel i det. 

2.5 Hur tas tidsplanen fram?  

Vi ska ha en tidsplanering för hela projektet som vi bryter ner i beståndsdelar. Från 

huvudtidplanen ner till rullande tidsplan och sedan vidare till veckotidsplaner. Men vi har inte 

kommit igång med det ännu. 

2.6 Har ni någon rutin för hur det ska se ut? 

Ja, det finns rutiner. 

2.7 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Vi har byggmöten, ett möte varje 14:e dag så går vi igenom med beställaren om vad som 

händer, perspektiv, vad som händer till nästa 14 dagar.  

Sedan har vi produktionsmöten.  

2.8 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

Om man tittar på förgående projekt från det här så har vi haft tidplanemöte i princip varje 

vecka, för man stämmer av en tidsplan, men på det här projektet är det svårt att ha en tidsplan 

när vi inte har gällande handlingar. Jag känner att motivationen och tiden här har varit bra men 

svårt att tidsätta något vi inte har en färdig handling på. 

2.9 Vilka är med på mötena? 
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På byggmötena är jag med, AL för betong PC och trafikverket. På produktionsmöten är PC 

och trafikverket med, vi AL är inte i behov att vara med på de. 

2.10 Hur engagerade är YA och lagbasen i tidsplansarbetet?  

Jättesvårt att säga nu, jag fick mina YA i måndags, men det är en dialog. De här YA har jag 

inte jobbat med tidigare men av det jag har sett redan nu så är de jätteintresserade. För att ett 

projekt ska kunna gå bra, och det är det viktigaste, så ska inte tidsplanen vara ett dokument för 

att visa för någon annan, utan det är för att visa för alla. Det ska vara från YA ända upp så 

långt det går, till vår Regionchef. Jag tror de kommer vara jätteengagerade för av det jag har 

sett av de nu så tar de egna initiativ att göra saker och ting, och det ser jag positivt och hur 

engagerad de kommer vara i det är egentligen ett bevis på hur engagerad jag är på att få de att 

vara med på resan. 

2. 11 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Det är både en ekonomisk, en arbetsmiljö sak att prioritera. Om du jobbar efter tidsplaneringen 

då håller du rätt på HMS:et, på säkerheten, på ekonomin, och du kan styra projektet efter den 

illa gång du har, och det handlar om planering, beställning, material, det är hela ledet. Det är 

själva tråden i hela arbetet, det är den röda tråden i planeringen 

2. 12 Hur följs tidplanen upp? 

Nu är den för mig som ett levande dokument, jag kan inte tidsätta den, jag kan bara skjuta den 

egentligen, den tidsplanen vi har i grunden. Så varje moment som vi inte har fått klart i, måste 

vi skjuta. Så fort vi har fått gällande handlingar då knyter vi ihop säcken vad det gäller 

tidsplanen och sen får man resurs sätta den. 

2. 13 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  

Vår tidsplan görs och läggs upp på Sharepoint som vi har, och sen kan jag gå in på Sharepoint 

och bryta ner den tidsplanen för den är helt enorm. Det är från dag 1 till sista dagen, 

slutbesiktningen. Sen kan man ta ut de här bitarna i småbitar. Jag har gått kursen men jag är 

inte så himla duktig men när man får en bra rutin i det. Det är inte som rinnande vatten utan 

man kan fastna i dem. Jag tycker det är jättebra när man väl får fram den för då kan man ta ut 

det som är aktuellt för mig här och nu och sen kan man få se den röda tråden i den också. 

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Det gör vi genom att vi är väldigt tydliga med vad vi håller på med. Det är viktigt att vi har en 

öppen miljö om vad vi gör med våra YA.  

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Alla YA ja 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Vi har morgonmöten med alla anställda, varje morgon.  

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Genom öppna dialoger och möten. 

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Den kör vi genom morgonmöten och konstant under dagen, jag är ute med YA hela tiden, jag 

sitter inte på kontoret. 
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5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Ja. 

5.1 Vad beror förseningen på? 

Det är pga. att vi inte har några gällande bygghandlingar. Det är väl Veidekkes fel anser jag 

för det är en totalentreprenad. 

5. 2 Hur löser ni dessa i så fall? 

Kanske att förstudierna och så borde ha varit bättre och det lämnande underlaget från 

trafikverket borde varit bättre 

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

För det första genom att visualisera jobbet. Vi har använt oss av drönare för att flyga och ta 

bilder, och mäta in det.  

 

Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Svårt att säga nu, jag har bara förberedande arbeten här i Kockbacka.  

8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Om vi tar drönaren som exempel så är det ett fantastiskt redskap och det är ett redskap som 

jag, mättekniker och utsättarna kan använda. Jag kan visa till våra anställda vilket gör att de 

får en bättre förståelse, och sen massbalans. Det vi gör med flygfotografering och flygmätning 

och visualiseringar genom att använda våra flygdrönare är ett otroligt bra redskap. Vi har inte 

använt det i tidigare projekt däremot har jag alltid använt dokumentation genom att använda 

kort. Drönare funkar självklart bättre och jag vill absolut fortsätta med det. 

9. Finns det utrymme för förbättring för planering? 

Ja det gör det, och det är mer personal, vi är underbemannade. Vi har vår planerare, han sitter i 

Gävle och vi kör mycket på Lync. Lync är bra men jag tror att det är sånt som blir stopp i 

produktionen. (Lync är ett digitalt verktyg som de använder sig av för att kommunicera med 

varandra, jämför Skype) 

10. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

När det fungerar så fungerar det jättebra, det är ett bra arbetssätt att jobba på och jag menar att 

alla ska vara involverade. Än så länge tycker jag det går jättebra men som sagt vi har inte ens 

startat. 

11. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

För tidigt att säga, kom igen om ett år. Allting går att förbättras. 

12. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Det beror på vilken metod man vill ge mig, men jag är öppen för förslag. 

13. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Hindret är att vi inte har gällande bygghandlingar, det är största hindret. 

Jag ser inte riktigt möjligheterna än. Men får jag det här skeppet att rulla på bra så kommer vi 

även få en bra ekonomi i det. Det jag ser nu är att man måste ha stöttning i personal känner 

jag. Om jag skulle bli sjuk så stannar lite av produktionen, jag vill inte vara unik på en 
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arbetsplats, det är otroligt viktigt, det har och göra med involvering. Är man själv och för sig 

själv då blir det väldigt svårt för någon annan att komma in. Det är väldigt viktigt att vara 

öppen att om jag vet att jag ska vara borta någon dag då kan jag ringa ex. mätteknikern och 

säga imorgon så ska de göra det här och det här och då förutsätter jag att vi gör det för att vi 

hjälper varandra och vice versa men det är en dialog vi hela tiden har. 

Vinningen/förutsättningen är en bra involvering, en bra involvering ger bra ekonomi. 

Möjligheterna är att vi har väldigt bra involverade personer. 

14. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år 

Jag tror att det kommer att gå på det sättet som vi arbetar med mer och mer, alla kommer att 

utbildas inom det och många kommer få tänka om men samtidigt är det så.  

 

 

 

 

  



 72  
 

Bilaga 11. Intervju med Arbetsledare Betong Kockbacka 

1. Berätta lite om dig själv?  

Arbetsledare betong, 50 år, jobbat som tjänsteman i Veidekke i 9 år. Började som arbetsledare 

men ganska snabbt upp som en blockchef, jobbat på stora projekt i Veidekke helatiden och 

varit samordnare i betongproduktion. 

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

Vi har inte kommit igång med riktig produktion ordentligt men vi har en vision om hur vi vill 

göra den. Den brukar bestå utav att vi upprättar en huvudtidplan. Vi har börjat jobba med ett 

nytt tidplaneprogram som heter Powerproject och i den ska vi nu lära oss ta ut 3 veckors eller 

5 veckors tidplan. Vad man menar med det är att man förstorar upp de 5 veckorna och tittar 

vad det är som händer, så plockar man ut de veckorna och visualiserar de till YA.  Vi 

tjänstemän och projekteringsledaren har suttit tillsammans och upprättat en strukturplan och 

det är ett nytt arbetssätt. I det här Powerproject programmet för att bygga tidplanen så måste 

man verifiera de här olika momenten i projektet och koppla de. Och då tillsammans så får man 

en länkning mellan alla moment så att man ser att det inte kolliderar så därför måste man 

verifiera de. Så man börjar faktiskt baklänges, och bara skriver rakt upp och ner kanske 30 

olika moment och sen när man har skrivit alla de går man in och kopplar upp de, sedan börjar 

man sätta detaljer under de och kopplar ihop och då ser man att ex. maskiner inte kan vara på 

2 ställen eller vi måste ha fler maskiner, vi kan inte spränga samtidigt, vi har inte två filmer, då 

måste vi flytta på de här momenten. Tillslut så hittar man en väldigt fin tråd. 

2.1 Vilka är med och planerar? 

Huvudtidplanen har vi planerat tillsammans på olika sätt, projektledningen har varit borta på 

en två dagars utbildning där vi har fått lära oss programmet. Då har vi verifierat de olika 

momenten i hela projektet eftersom det är många olika moment som ska göras. På 

utbildningen var PC, projekteringsledare, AL för betong och mark, entreprenadingenjör, 

KMA-ansvarig med. 

Det har blivit en organisationsförändring här, och då har det kommit in en ny kille som 

kommer ifrån ett annat projekt som har varit duktig på att jobba med tidplanering och han ska 

vi prova om vi kan sätta honom som spindeln i nätet och äga den frågan och då kommer hans 

huvuduppgift att vara en del i att äga logistiken, huvudtidplan och leda veckomötena, 

planeringsmötena med de här småbitarna som vi bryter ner huvudtidplanen i. 

2.2 Varför just dom?  

Det är dom vi känner är relevanta för uppgifterna. 

2.3 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Min roll kommer att bli att stämma av tidsplanen inför byggmöten och fortlöpande veckovis. 

För det är ändå det instrumentet som talar om hur projektet går, håller man tiden så brukar ofta 

ekonomin följa med, det är väldigt viktigt. 

2.4 Kan du beskriva hur förberedelserna ser ut inför de olika planeringsmötena?  
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En tidsplanerare som är sammankallande och sköter alltihopa sen får respektive block ha läst 

på till veckomötet. Innan det mötet är slut så har man redan tittat på horisont 3 veckor och på 

det viset så vet man vad som komma skall. 

2.5 Hur tas tidsplanen fram?  

Efter upprättandet av huvudtidplanen ska den brytas ner i rullande veckotidplaner. Förslaget 

här är att man ska ta ut i 3-veckors tidplaner och sen bryter man ner det i 1-veckors på 

veckomötena och tittar på vad som händer nästa vecka. Huvudtidplanen är bara för att ha en 

lång horisont och följa, stämma av på byggmöten och vår egen planering tas ut från den. 

2.6 Har ni någon rutin för hur det ska se ut? 

Inte mer än det som tidigare är nämnt. 

2.7 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

På måndag morgon har vi ett veckomöte, Sedan har vi morgonmöten som kan ta allt från 5-10 

minuter till en halvtimme. Jag har inte haft morgonmöte varje morgon med YA men många 

arbetsplatser har det och vi har sagt att vi ska ha det här en snabbgenomgång på 5 min.   

Vi har också med byggplatsuppföljaren ett möte var 14:e dag, det kallas för planeringsmöte. 

2.8 Hur ser upplägget ut för mötena inför tidsplaneringen? 

På veckomötet då går man igenom de viktiga händelserna i veckan. På morgonmötet går man 

igenom dagens aktiviteter. Och på planeringsmötena där verifierar vi vad självaste 

produktionen ska göra och vad som behövs runtomkring, sen ska han få en bild av vårt tänk 

fortlöpande både på säkerhet och på vad som ska komma längre fram. 

2.9 Vilka är med på mötena? 

På veckomötena är alla medarbetare med både tjänstemän, maskinister och YA. Morgonmöten 

sker mellan AL och YA. På planeringsmötet är AL och projektansvarig med. 

2.10 Hur engagerade är YA och lagbas i tidsplansarbetet?  

Jag tycker inte att de är så jätteengagerade i självaste tidsarbetet, lagbasarna brukar förstå 

vikten utav att vi ska vara färdiga om 3 månader och gjuta då men de fokuserar inte just på det 

gjutdatumet. För är det inte färdigt så kan man inte gjuta. Ofta brukar man ha det 

resonemanget. Men de ställer upp och lyssnar och tittar och så litar de väldigt mycket på vad 

vi säger. 

2.11 Vad är syftet med tidsplaneringen? 

Jag tror att tidsplaneringen är något som alla kan ta del av och fungerar den så får alla en lik 

bild av hur vi ska ta fram projektet och jag tror det är syftet. Det blir en lättare produktion för 

alla för det handlar om kommunikation och förståelse, och alla har inte det om man inte får 

sitta med och lyssna och se. Och kan man visualisera och stämma av och titta hur vi ligger till 

då är det bra men det är inte alltid lätt att bygga den rätt. Det behövs inte mycket så skjuter det 

iväg på vissa saker, så det är ett levande dokument som måste justeras.  

2.12 Hur följs tidplanen upp? 

Det gör man på veckomötena, man går igenom vad man gjorde föregående vecka och så 

prickar man av och det finns en mäta mall på det. På de stora projekten så brukar det finnas 

någon som tar hand om detta, och det skulle jag även vilja se här. 

2.13 Hur funkar dokumentationen av tidsplanerna?  
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Den tycker jag fungerar bra, för när man planerar och gör en ny veckoplanering så lägger man 

in en vecka för vecka och då får man historia tillbaka i projektet. Det blir lite som en dagbok, 

att man ser vad vi planerar eller vad vi gjorde. Vi använder oss av Sharepoint och lägger in det 

i projektmappen. 

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

På veckomötena så får YA all info, på betong har jag varit väldigt noga med att tala om vad 

som händer inom en tid och då brukar jag säga sug på karamellen och fundera. Sedan kan det 

bli så att när man är ute och hälsar på de så talar de om att varför gör vi inte såhär istället, på 

det sättet blir de involverade. Gör man mötena intressanta och inte bara rabblar igenom de så 

blir de väldigt engagerade och vi har också varit noga med att när man planerar en produktion 

med en lagbas att han ser till och hålla en tråd så att en YA känner att han äger ett område och 

då blir det mycket mer intressant att jobba också. När vi jobbar så då går det väldigt bra. 

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Ja, det är jag övertygad om att de gör. 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Arbetsberedningar och att vi delar upp jobben. Tar in de aktuella som ska utföra jobbet, pratar 

med de om vad som ska göras under en tid framåt och det är de som bestämmer hur det ska se 

ut runt deras miljö men de ska inte heller avvika från det vi vill. 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Vi når ut med våra morgonmöten, vi går ut och pratar med de, de kommer in på 

arbetsberedningar och några kan ringa oss med snabba frågor. 

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Som sagt tidigare genom möten etc. det är en levande process där man pratar mycket och 

diskuterar. 

5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  

Ja det har blivit förseningar på vår egen kompetens. 

5.1 Vad beror förseningar oftast på? 

Kunskap och kompetens. För att det är en totalentreprenad och vi är lite ovana hur vi 

projekterar fram jobbet. Det är ett jättearbete och det krävs att fler personer läser på. Och vi 

har en väldigt hårt granskande beställare så vi är lite tagna på sängen faktiskt. 

5. 2 Hur löser ni dessa i så fall? 

Genom en lång projekteringstid så har vi hittat möjligheter att förbättra vår anläggning som vi 

ska bygga. Vi har fått ändrade förutsättningar till det bättre i produktionen som har gjort att vi 

kan ta bort moment och sparat tid. Så hittills ser vi ingen kris i detta, nästan bara en fördel att 

det har dragit ut på tiden. 

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

Vi försöker jobba fram en 3D-modell och vi ska försöka och se om vi kan ha den på TV och 

titta på den. Framförallt på konstruktionen men även för maskinisterna, det blir mycket lättare 

att stå och prata om man kan peka på väglinje eller en rondell för då ser alla mycket tydligare.  
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Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Den fungerar och den kan fungera mycket bättre. 

Jag tycker dock att det är väldigt bra att vi har en specifik person som har hand om 

tidsplanearbetet. Jag hoppas vi sitter på det här rummet och under skrivande fot och diskuterar 

igenom vad som händer och det är väldigt enkelt, det brukar flyta på väldigt bra när man har 

sådana killar med sig. Det är inte alla projekt vi får ha sådan specifik tidplanekille och då när 

vi har mindre tjänstemän då ligger det alltid på någon blockchef eller något och äger den 

frågar tillsammans med PC. För det är så att man måste lära sig och jobba efter tidplan för att 

det ändå är det som styr totalekonomin och det har vi lärt oss efter många år, det går inte att 

fuska med det för då kostar det ofta mycket pengar. 

8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Det sättet vi ska jobba med är jag väldigt optimistisk inför. Bilder säger mer än 1000 ord och 

det är ett jättekul och spännande sätt att jobba. Det är inget vi har gjort på samma sätt tidigare. 

9. Finns det utrymme för förbättring? 

Det finns det säkert men det är inget jag kan påtala i nuläget. 

10. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Här uppe tycker jag att det funkar väldigt bra mellan oss människor här. Även med YA tycker 

jag det fungerar väldigt bra, med de jag har nu och de som ska komma. 

11. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Att man fångar upp helhetsbilden så att alla får den väldigt tidigt. Om man är snabb och får 

upp strukturen på hur projektet ska tas fram då tror jag det klarnar för varje blockansvarig, hur 

mycket han ska bränna av i tid på de olika sakerna och få ett bra flyt på sina moment. 

Ett involveringsarbete kan alltid förbättras, alla vill framåt. 

12. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Nej det känner jag inte. 

13. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 

Jag tror väldigt mycket på det nya systemet som vi har fått lära oss. 

Det här med att vi inte har godkända bygghandlingar skulle kunna vara ett hinder, men 

samtidigt är det inget jag känner oro inför, för jag känner att vi har god tid på oss. 

14. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

alla som har varit med och utbildat har påtalat att det här arbetssättet är bra, och jag tror som 

sagt mycket på det. Så jag hoppas att det är så det kommer se ut längre fram. 
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Bilaga 12. Intervju med Entreprenadingenjör Kockbacka 

1. Berätta lite om dig själv?  

Jag är Entreprenadingenjör, jobbat på Veidekke i 10 år, och på flera projekt. Jobbar med 

diverse saker främst ekonomiuppföljning, ekonomisk planering, kontrakt frågor osv. 

2. Skulle du kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

2.1 Vilken är din roll i tidsplaneringen? 

Jag var med från början när vi strukturerade upp tidplanen i huvudtidplanen, det arbetet har jag 

varit med i och sen arbetat med en kalkyl där vi utgår från tider och resurser och jag ansvarar 

för den biten. Annars i det dagliga planeringsarbetet är jag inte med i. 

2.2 Berätta om det första mötet. 

På det första mötet var PC, AL betong och mark, projekteringsansvarig och jag med på. Det 

var två dagar då vi satt och strukturerade upp vad vi skulle göra för något, vilka moment och 

sen hur de bygger på varandra. Det ena måste vara färdigt innan det andra kan ta vid. Slutligen 

kom vi fram till att det är den här ordningen som det måste gå. Det var i stort sett det vi hann 

med då. Sen har man ju fått tidsätta de olika momenten i efterhand utifrån den kalkylen som vi 

också har och sen så är det alltid småjusteringar som görs i efterhand men själva 

huvudstrukturen lades upp då. Sen är det så att när man projekterar så kommer man kanske på 

nya saker att man ska göra, då måste man ju ändra i tidplanen. 

2.3 Vad har du för åsikter om det mötet? 

Det är väldigt bra, man får en överblick av projektet. Dessutom var det bra att man tog tiden 

att faktiskt sätta sig ner och bara göra det och inte någonting annat. Vi har inte jobbat ihop 

tidigare och man ska ha någon typ av gemensam vision för projektet och det tyckte jag vart 

väldigt tydligt där. Att man ser att det är det här vi ska bygga, det här är det vi vill. Sedan så 

tror jag att vi alla hade olika åsikter om hur det ska göras men jag tror att vi fick en väldigt bra 

gemensam målbild och väg att ta oss dit. Så i min uppfattning var det väldigt bra och jag tror 

att det är bra i de flesta projekt att man gör det. Sedan finns det svårigheter i vissa projekt, att 

man kanske inte har den tiden. Men om man har möjlighet att ta sig den tiden så tror jag att 

man får tillbaka det i det långa loppet definitivt. 

2.4 Är det något ni har gjort tidigare? 

Nej inte på det viset, självklart så sitter vi och planerar men inte på ett så uttalat forum när det 

är det vi ska göra och det är någon moderator som driver processen utan då sitter man själv i 

projekten och jobbar med tidplanen. Det är ingenting man gör en person utan det är oftast ett 

gäng som sitter men det ör ofta med avbrott, det händer saker runtom kring men här var det att 

nu gör vi bara det här. Och det är bra. 

2.5 Hur är det med fasta möten, speciella tider? 

Vi har inte kommit så långt, det här projektet har bara börjat, produktionsmässigt så att säga. 

Det är projekteringsmöten som vi har haft och sen så är det bygguppföljningsmöten som de 

har haft tidsatt men inget uttalat tidplaneringsmöte eller vi har ingen mötesstruktur som sitter i 

sten riktigt ännu. Jag tycker inte de har haft så mycket möten men de har informella möten. 

Det är klart att man sitter och jobbar med tidplanen fortfarande, det har man gjort hela tiden. 
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Arbetsledarna gör en planering kontinuerligt, det går i deras huvud hela tiden men inga 

uttalade möten. 

2.6 Kommer du vara med på framtida veckomöten: 

Är jag här så kommer jag vara med men det är inte så att jag kommer planera in det. Jag har 

för många projekt i övrigt som jag är med på så jag kan inte riktigt. 

2.7 Hur engagerad är du i tidplansarbetet?  

Inte mer än att ta del av det för det påverkar de delarna som jag mest ansvarar för här som är 

den ekonomiska uppföljningen och planeringen och i och med det så är det en del. Det blir 

integrerat men det är mer att jag tar ut den informationen ex. okej hur vill vi göra nu? hur blir 

det? Kommer det här att ske i den här ordningen? Kommer vi göra på det här viset istället? 

Det är inte så att jag planerar arbetet, det gör övriga på plats här. 

3. Hur arbetar ni med involveringsarbetet?  

Dels finns det uttalade saker på Veidekke, att så här gör vi. Och en av dem är veckomöte eller 

morgonmöte. Men rent krasst så tycker jag att involveringsarbetet är den dagliga dialogen som 

vi har på plats, det är högt i tak, folk får ta upp saker hejvilt, man får ha en diskussion eller 

dialog och man kommer fram till ett beslut. Sedan betyder inte involvering att alla ska 

bestämma utan det betyder att man ska få alla att förstå vad vi gör och vad vi har för 

gemensamt mål och sedan finns det de som bestämmer och de måste få bestämma. Men just 

den här dagliga dialogen tror jag är den absolut viktigaste delen i involveringsarbetet. 

3.1 Känner alla till involveringsarbetet?  

Jag vet inte om de känner till själva benämningen men vi har kört en kampanj för det och man 

har satt som agenda att det är de här typerna av aktiviteter som är involvering men sen tror jag 

inte att YA ute på plats riktigt reflekterar över ex. nu när vi har stått här och haft 5 minuter och 

diskuterat hur vi ska göra och vad vi gör att det faktiskt är en typ av involvering. 

3.2 Hur gör ni för att involvera alla? 

Med aktiviteter som morgonmöten, veckomöten, gemensamma matsalar, att man tidplanerar 

efter personer och under veckan vad det är man ska göra, uppsätta mål osv. man plockar det 

man känner passar projektet, vissa saker kanske man gör redan och vissa kanske inte är 

relevanta för detta projekt, för att man redan har ett involverande sätt i övrigt så att man 

behöver inte använda sig av de här aktiviteterna. Men det finns hjälpmedel om man säger så, 

en struktur som har tagits fram av Veidekke. 

3.3 Hur når ni ut till de som genomför arbetet? 

Genom mötena. 

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen? 

Det har väldigt mycket med de man jobbar att göra. Jag tycker vi har en väldigt rak 

kommunikation och vi har varit väldigt öppna här. Vi behöver inte många uppstyrda möten, vi 

sköter det på fikarasten, vi sköter det i korridoren. Det är inte bakom stängda dörrar, det är 

högt i tak och väldigt öppet, så jag tycker det fungerar bra men det finns säkert de som inte 

trivs i samma miljöer heller. 

5. Har det skett förseningar som inte beror på yttre faktorer (så som 

väderförändringar, kunder eller leverantörer)?  
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 Produktionen har inte riktigt kommit igång än så det går inte att säga nu. Men det tog ganska 

lång tid att komma igång med projektet, komma igång med upphandling, och projektörer och 

det är väl inte yttre förutsättningar utan det är mer internt att man ska sätta rätt folk och att 

man har rätt möjligheter att göra jobbet också. Det är för tidigt att säga. Men just det här 

igångsättandet av projektering kanske kunde ha gått lite snabbare och det berodde inte på 

någon annan än Veidekke. 

5.1 Vad kunde ha gjorts istället? 

Alla var i andra projekt och höll på att avsluta saker på något annat ställe och det är svårt att gå 

över och ta tag i någonting nytt när man inte är klar med sitt gamla. Man kunde ha gett tiden 

att faktiskt fokusera med detta bara. Men det är den där gyllene medelvägen man ska hitta 

annars har man vid ett annat tillfälle ett glapp istället och det tycker vi inte heller om. 

5.2 Hur löste ni detta i så fall? 

Vi gjorde klart det vi hade innan och så tog vi det här när vi var illa tvungna i stort sätt, det 

sköts iväg på igångsättandet och att läsa in sig i handlingar osv. Men det här projektet har så 

pass lång produktionstid i själva projektet att det inte var stressat. Det kändes tidigt som att vi 

kommer hinna iallafall, det finns ingen anledning att stressa nu när vi faktiskt har massa annat 

att göra och vi kommer ändå att hinna med det här inom ramarna. 

6. Hur arbetar ni med visualisering? 

Nu är det jätte flashigt här med drönare som åker runt och tar kort och grejer. Det handlar inte 

bara om det här projektet, men att man har bilder som man lägger filer/ritningar över och visar 

skeenden och mycket sådant som man jobbar med visualisering. Sen har man ofta tidplaner 

där man planerar men nu är det inte så mycket som händer ännu, men då kan man visualisera 

ex. att ser ni att nu är de här på de här olika områdena.  

På ett annat projekt på Lidingöbanan så satte de upp bilder, de hade hela Lidingöbanan på en 

stor karta och så satte de upp alla foton: här är de här idag och här är de här liksom. Så man 

visste vart folk var någonstans och att man får en överblick eller bara att man markerar att nu 

är det här området klart, nu har vi gjort det här. Det tycker jag visualiseringen är.  

Här har de inte gjort så ännu, vi har inte kommit så långt men jag tror definit ivt att det finns 

planer för det. Det är ett ganska stort arbetsområde här och man är dessutom på olika sidor av 

en motorväg och även på motorvägen så det är bra att man har en överblick. Där man kan se 

att de här lagen jobbar där och nu är de här här osv. sen så det här hela historien med att 

visualisera, så här ser det ut nu och det här är bilden av området och här kommer, man lägger 

ut linjerna på framtida vägarna/broarna och sådär.  

 

Åsikter: 

7. Hur tycker du planeringen fungerar? 

Nu är det inte så jätteskarpt läge än utan det är startgropen. Så än så länge så tycker jag det 

fungerar alldeles utmärkt sedan är det lite utmaning att få det och fungera hela vägen. För som 

jag tidigare sa är det ett stort arbetsområde, det kommer vara många lag som jobbar med olika 

saker och att inte få krockar på det viset. Sedan är jag övertygad om att arbetsledarna kommer 

ha en bra dialog emellan och då så kommer det mesta lösa sig. Jag tror inte att det kommer 
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vara så att man kan följa planen klockrent utan det kommer vara kompromissar på vägen. Men 

vi har inte riktigt testat det ännu i och med att det inte är så skarpt läge än. 

8. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

Det är svårt att säga redan nu, men med de hjälpmedel vi har i det här projektet så tror jag att 

visualiseringen kommer att vara väldigt bra. 

         Jag tycker att använda drönaren är lysande, mycket sådant är ett hjälpmedel att kunna 

visualisera och det blir lättare att se. Jag har varit på andra projekt också och där har vi väldigt 

mycket krockar i: de har inte tagit med allting som finns i marken, brunnar och kantsten m.m. 

Och sen när man har de här faktiska bilderna så lägger man bara över att det här ska vi göra då 

ser man väldigt tydligt att här krockar det, där krockar det, nej vänta det här ska inte finnas och 

det gör att man ligger några steg före. Inte att man kommer och bara nu krockar det här utan 

man hinner se det kanske en två veckor tidigare eller ännu längre tidigare och då kan man 

förbereda sig på det och vi kan få en smidigare arbetsgång och inte lika mycket avbrott.  

Nu är det inte lika mycket kantsten som är i vägen här men man mäter in berget och t.ex. ser 

att nu är de här träden i vägen, eller här ligger det ledningar och hur jobbar vi runt det? Så det 

är klart att det är ett hjälpmedel. 

9. Finns det utrymme för förbättring? 

Det finns det alltid, annars vore det jättetråkigt om det inte kunde bli bättre. AL för betong och 

mark är två olika personer, även om vi har ett gemensamt mål så ser AL för betong broarna 

och AL för mark ser marken och det finns någon typ att man är ännu mer samkör att man har 

större förståelse för varandras moment osv. men det handlar mindre om hur man lägger upp 

olika möten och vilka verktyg och mer om själva kommunikationen, att man pratar med 

varandra och att man får förståelse för vad de andra gör. 

10. Hur tycker du involveringsarbetet fungerar? 

Jag är nöjd med hur det fungerar nu. 

11. Hur kan tidsplanen/involveringsarbetet förbättras? 

Jag tycker det är ganska bra faktiskt, men det är som allting annat att det kan alltid bli bättre. 

Man kan alltid kommunicera ut mer och ta in mer synpunkter. Men det är som en gyllene 

medelväg där också, det kan bli för mycket information. Jag tycker det ligger på en bra nivå 

men sen gäller det att hålla den också. Nu är det ganska få som är här och då är det ganska lätt 

att hålla nivån så det gäller att fortsätta med det, fortsätta ha högt i tak men ändå ge utrymme 

för folk att få fundera och få göra sitt. 

12. Tycker du det är nödvändigt att titta på andra planerings metoder? 

Nödvändigt vet jag inte, det är nyttigt tror jag. Man blir väldigt inkörd i sitt eget: såhär har vi 

alltid gjort, och det är ingenting som säger att det är bäst utan det kan vara nyttigt att titta på 

andra planeringsprocesser. Men man måste hitta läge för det också för att i alla projekt är inte 

det lämpligt. Ibland är det bättre att falla tillbaka på sådant som man känner sig trygg i. Men 

jag tror det är nyttigt i det långa loppet att man försöker utvecklas och försöker titta från ett 

annat håll och se och tänka lite annorlunda. Jag tror det ger en bredd och olika processer 

passar för olika projekt. 

13. Vad har du för åsikter om hinder och möjligheter för tidsplanering i nuläget? 
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Det hänger väldigt mycket på att man får beslut och att man har handlingar som är gällande, så 

det är mycket på projekteringen det hänger på. Att den processen i trafikverket blir så smidig 

som möjligt för det kan bli lite struligt emellanåt.  

Ute på plats så löser de det, där finns det bara möjligheter. Det är bara den här dialogen och 

upplägget med trafikverket som är det viktigaste, största risken och största möjligheten. 

14. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

Jag tror på det här systemet som de har tagit fram nu med större möten, jag tror inte man kan 

göra det på alla projekt men på större projekt definitivt. Och jag gillar sättet/tänket att man 

med den här metoden tar fram de delarna vi ska göra, vilken ordning vi måste ha, det här 

måste vara klart, det här kan vi göra när vi har gjort hälften. Det upplägget, att man bygger 

fram tidplanen, det tror jag definitivt på, det tror jag är ett vinnande koncept. Sedan så hoppas 

jag att vi har ett integrerat system, jag är väldigt intresserad av den här ekonomiska 

planeringen, att vi har integrerade system emellan våra ekonomistyrningsprogram och våra 

tidplaneprogram. Också att vi kan plocka ut delar, att det blir lättare att visualisera osv 
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Bilaga 13. Intervju med mättekniker/mätchef S. N och J.H 

1. Berätta lite om dig själv? Din arbetsroll, hur länge du har arbetat på Veidekke? 

S: Jag har jobbat i Veidekke cirka 3 år, började som mättekniker och under de senaste två åren 

har jag arbetat med att utveckla drönare och drönaranvändningen plus olika metoder för att ta 

fram olika slag av material till olika roller. 

J: Jag har varit på Veidekke i snart 7 år. Jag började som mängdreglerare och har varit mätchef 

de senaste 2 åren. Det var Sam som introducerade hela det här med drönare och sen så fick jag 

lära mig att använda det på mina projekt. 

2. Skulle ni kunna beskriva hur ni arbetar med tidsplanering? 

J: Det beror på vilket skede man är i. I projekteringsskedet då har man kalkylplanen och när 

det kommer till produktionsplanen då har vi oftast mark modeller som är från flygscanningar.  

S: Oftast har vi en stor tidplan för hela projektet sen har vi delat upp den i 3-8 veckors tidsplan 

som sedan bryts i mindre skalor som en-veckotidsplan. Samma tidsplan som är nerskalad i 

mindre bitar. Så man har ett mål att utgå ifrån.  

2.1 Vilka är med och planerar? 

S: Det beror på storleken på projekten. Är det ett husbygge då sitter AL och PC och planerar 

plus ledaren och montören för arbetslagen. På anläggningssidan är det oftast samma men 

mätare är också involverad.  

2.2 Vilken är er roll i tidsplaneringen? 

S: Eftersom vi är involverade i planeringsarbetet så vet vi vad vi ska göra och vad vi ska ta 

fram innan det här momentet sker. Oftast innebär det ganska mycket och vi ska förbereda för 

det här momentet, alla filer ska vara redo och klart. Oftast är det så att innan ett moment börjar 

måste vi gå in, mäta ytan och jämföra med efter vi har färdigställt, så vi är där först och sist. 

2.3 Hur engagerade är ni i tidsplansarbetet?  

J: Vi måste vara alltid vara ett steg före och från början till slut är vi alltid med i tidsplanen. 

2.4 Hur följs tidplanen upp? 

J: När man börjar, då är det som sagt den stora planen sen under produktionen är man 

beroende av de här kortare 3-veckorstidsplanerna och då är det veckovis avstämning genom 

möten. 

S: Uppföljningen dokumenteras oftast genom dagböcker. AL skriver dagbok varje dag. Men 

senare under året har vi använt drönare för att dokumentera det också. Vi dokumenterar början 

av veckan, slutet av veckan, vilka moment det gäller och då kan vi backa och se varför det har 

tagit längre tid än det behövts osv. 

2.5 Vad har drönaren för roll i tidplaneringen? 

J: Drönaren har i nuläget inte den roll som den kan ha i framtiden men vi håller på att 

utvecklar detta. Oftast när man har en tidsplan och 2D-ritningar som bara består av 

geometrilinjer och siffror men drönare lyckas med visualiseringsbiten mycket enklare än 

någonsin. Alla har samma bild. När vi gör 3D-bilder med drönare som visar före, efter och 

under tiden, och just masshanteringar och flyttningar då har man bättre koll på tiden. Man kan 

ändra tidsplanen på ett annat sätt än vad man har gjort innan. 
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S: Samtidigt är en bra fördel att man kan backa i tiden med hjälp av drönare. Titta på varför 

det blivit missbedömt av tidplanen. Man kan backa månadsvis/veckovis och kolla respektive 

områden, det kanske kommer fram att det är dålig väg den dagen och då får man åtgärda en 

bra transportväg, det kanske beror på dålig logistik eller dåligt väder. Vad det än är kan man 

backa tillbaka i tiden och se det. 

Många brukar inte känna igen sig efter en vecka eller en månad, man vet inte riktigt vad som 

var där tidigare. Eller även att titta framåt i tiden, ex. nu planerar vi för ett område, vad finns 

under det området, är det överfyllt då kan man lätt planera, om det är berg under då ska vi ha 

maskin som ska schakta, borrvagn som ska borra. I den aspekten kan backa och planera 

framåt. Det tycker jag vi kollar mycket på. 

2.6 Vad var anledningen till att ni använde er av en drönare i Riksväg 40? 

S: Det började med att en firma visade ett miniatyrplan och flög runt och kraschade på en bil, 

så det var ingen lyckad demonstration vi fick, sen fick jag funderingar på varför man inte tar 

bilder bara. På första försöket tog jag en vanlig digitalkamera och fotograferade och visade 

cheferna att vi borde ta in en drönare. Då fick vi testa olika drönare och hittade en som var bra 

och funkade för oss. Och vi började köra där. Vi är inte de första som använder oss av sådana 

verktyg, företag som Skanska, NCC och Peab ligger också i den utvecklingen/fronten. 

2.7 Vad har resultatet blivit av att använda drönare i Riksväg 40? 

S: Mycket ÄTA:or som vi har fått till och svårkomliga områden. Vi kunde med den 

dokumentationen påvisa beställaren att under alla moment som vi skulle utföra blev det si eller 

så. Vi kunde flytta hela tidsplanen framåt i alla tidsaspekter på grund av saker och ting som 

stod i vägen, saker och ting som inte var förutspådda. Med dessa bilder blir det lättare att visa 

beställaren att vi inte kan utföra ett visst arbete i den beräknade tiden på grund av deras 

missbedömningar. 

Med hjälp av drönare kan man förkorta mätningstiden avsevärt. Utan drönare kan mätningen 

ta 1-2 veckor att utföra medan med en drönare tog det kanske 2 timmar. Man vinner mycket 

tid med hjälp av drönare och tid är pengar. 

2.8 Vad har ni för framtida planer kring användningen av drönare? 

S: Vårt mål är att vi kan starta en landningsnivå, automatisera att den flyger själv, gå den 

slinga som behövs och landa, och ge info till den som ska behandla den. Så har man gjort 

jobbet för början av dagen och det är samma automatik för slutet av dagen. Då kan man 

dokumentera under dagens lopp vad som har hänt. Det är målet men vi har bit kvar till dess 

men det är inte så långt. 

2.9 Hur har medarbetare reagerat på användandet av drönare inom projektet?  

J: Självklart så uppskattar alla det om vi pratar om involvering. Alla arbetsroller kan se samma 

bild och har en djupare förståelse för projektet. 

S: Fördelen för YA är att när de har utfört ett jobb, någon vecka senare kanske de inte kommer 

ihåg vad de har gjort. Bilderna visar här har vi jobbat, det här gör vi nu och det här ska göras. 

Så man ser resultaten hela tiden. När de får se sitt utförda arbete då blir det yrkesstolthet för 

de, och de blir mer involverade också. 

2.10 Hur mycket tid krävs det för att kunna använda en drönare? 
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S: Bra fråga, vi är lite självlärda alla så att när vi började kunde vi ingenting, men 4 timmar i 

min åsikt. 

2.11 Hur lång tid tar användningen av drönaren? 

S: Det beror på vad man ska göra med den. Kockbacka, där projektet är gigantiskt stort och 

brett, det tog ungefär en timma och flyga. Det beror på storleken på projektet. Vi har ett 

projekt i Göteborg som är 20 hektar stort, det tog ungefär en halvtimme att flyga, så 

tidsmässigt är det väldigt kort om man jämför med traditionell metod. I det projektet har vi 

gjort mycket tidsplanering utifrån bilderna, t.ex. var de ska spränga bergen, var de ska schakta, 

var de ska disponera materialet och vidare uppföljning av allt material som vart någonstans det 

går. 

3. Hur arbetar ni med visualisering? 

S: Oftast är min uppgift att ta fram underlaget för visualiseringen. Ex i ett husbygge så tar vi 

fram 3D-modeller med hjälp av bilderna och då är det mycket enklare för YA att tolka den här 

informationen istället för en planritning. Bara den 3D-visualiseringen förklarar för arbetare hur 

de ska utföra jobbet. Det är betydligt enklare att se på 3D och visualisera den.  

3.1 Hur skiljer sig visualiseringen om man jämför projekt som har använt sig av drönare 

och som inte har använt sig av drönare? 

J: Drönaren bidrar till visualiseringen i högsta grad. 

S: Med drönare är en stor fördel att man kan förutspå en hel del arbete för att sedan visualisera 

i 3D. Skulle man visualisera i 3D i en professionell GPS-inmätning då skulle det ta väldigt 

mycket tid till beställaren och till vår ledning. Med drönare kan vi komplettera med 3D i en 

kortare tidsaspekt och lösa den här visualiseringsdelen och kunna se att här kommer vi stöta på 

problem, det här kommer vi inte klara, det här är för tajt osv. Man får större förståelse för hur 

man ska planera jobbet. 

3.2 Vem får användning av bilderna? 

J: Mättekniker, AL, PC, beställare, YA. På mitt projekt, hängs bilderna upp månadsvis i 

matsalen där alla vistas 

4. Hur fungerar och genomförs kommunikationen mellan dig och tjänstemännen? 

J: Dels på mötena men som mätare har jag löpande kontakt med dem. 

 

Åsikter: 

5. Hur tycker du planeringen fungerar? 

J: Jag tycker att man behöver lägga mer tid på planering, sedan blir det mycket enklare att 

följa planeringen. Om man lägger ner för lite tid på planering så kan det under produktionen 

behöva planeras om. Då ligger man illa till och oftast är det så. 

6. Vad tycker du om den aktuella visualiseringsmetoden? 

J: Fattig och kan utvecklas mer. Det är det jag och Sam jobbar med. 

S: I aktuella visualiseringsmetoder tar det först och främst tid att ta fram materialet, sedan det 

andra är okunskap och det kan vara från AL upp till projektören. En bättre visualisering gör 

det möjligt för alla att bättre se projektet och förstå på ett annat sätt som i sin tur hjälper andra 

delar av projektet, som produktionen, tidsplaneringen. Ser man rätt från början då slipper man 
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göra om saker, och man vinner mycket tid och pengar på det. Många har uppfattningen att det 

tar för mycket tid med de här nya metoderna och att vi inte har den tiden. Men det jag kan 

tycka är att visualisering går hand i hand med planeringen, så länge alla ser samma bild så 

brukar det lösa sig ganska bra. 

7. Hur känner ni att drönaren i Riksväg 40 har påverkat tidplaneringsarbetet?  

S: Det är saker som har kommit i efterhand med planering. Anläggningen på Riksväg 40 

handlar mycket om logistik och transport. Många gånger bygger man massa vägar för att ta sig 

runt arbetsområdet så att man kan utföra alla de jobb som krävs, har man i tidigt skede tittat på 

terrängen med hjälp av drönare så kan man visualisera upp och planera alla vägar osv. så att 

man inte behöver göra det jobbet 2,3,4 gånger. 

Nu det senaste året har vi planerat om logistiken på grund av bilderna som t.ex.  uppslags 

platser. Med den logistiken har vi sparat väldigt mycket tid och peng. 

8. Vad är dina åsikter kring användningen av drönare, för- och nackdelar? 

S: Fördelen är att man snabbt får information om terrängen, det är en väldigt stor fördel. 

Nackdelen är att det tar en viss tid att få fram en stor modell, själva dataarbetet. Samtidig 

lagring av materialet, jag lagrar alla projekt i 2 TB minne. Annars just nu ser jag bara fördelar. 

9. Hur tror ni att tidsplaneringen på Veidekke kommer att se ut om fem år? 

S: Veidekke har ett mål att inte göra saker och ting två gånger, att effektivisera jobbet. Men på 

fem år borde det ha förbättrats lite grann och det är på grund av att bygg- och 

anläggningsbranschen är väldigt traditionell så det tar en lång process för ändringar. 

Om fem år borde man kunna förutspå saker som kommer att hända 3-4 veckor framåt i tiden 

med en visualisering och noggrannhet. 
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Bilaga 14. Gruppavtal Flemingsberg  

 

Figur 14 Matsalen Projekt 1 Flemingsberg 
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Bilaga 15. Orsak till hinder i produktion Projekt 1 Flemingsberg 

 

 

Figur 15 oväntat berg under mark, rödmarkerat 
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Bilaga 16. Enkätfrågor  
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