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Abstract 
 
In the end of 2014 Stockholm city assigned the project “Stockholmshusen” to the three public 

housing companies Familjebostäder, Stockholmshem and Svenska bostäder. The purpose of the 

project is to build 3 500-5 000 apartments with reasonable rents during four years. In this 

project the time for developing local plans, from start to approval, is supposed to be shortened 

from 24 to 15-18 months with help from the municipal’s technical departments.   

The project was founded by the public housing companies because of the increasing housing 

shortage, high costs for construction and long processing time for developing local plans in 

Sweden. The main goal with this thesis is to examine the “Stockholmshusen” project and how 

the three companies will execute the assignment. The project is studied with the perspective 

and theory Client order decoupling point (CODP) in order to decide where in the project the 

CODP lies in the project. The result of this study is presented as a case study with empiricism 

gathered with a qualitative research method, based on a literature study and interviews with 

four representatives from the public housing companies. 

The housing companies will sign framework agreements with three to five construction 

companies in order to design and construct the houses. The houses will be combinations of the 

construction companies own building systems and the housing companies’ requirements. 

The houses will be variable in length, height and color. Three different types of houses will be 

created: lamellar, tower blocks and block houses. In the best case this will result in a catalogue 

of 15 varieties of houses, which the housing companies will choose from later on, in the 

upcoming building projects. 

To succeed with the project the housing companies together with the technical departments 

will have to develop new working methods. The initiative can however be a part of decreasing 

the shortage of housings and be a part of developing the construction industry. This project is 

an attempt to modernize and shorten the process of developing local plans and it could make it 

more profitable for the construction companies in Sweden to develop industrial construction 

methods. 

Keyword 
Public housing companies, Client order decoupling point, industrial building, 

Stockholmshusen, mass customization 
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Sammanfattning 

Projektet Stockholmshusen är ett uppdrag som de tre bostadsbolagen Familjebostäder, 

Stockholmshem och Svenska bostäder fått av Stockholms stad. Projektet går ut på att under  

4 år bygga 3 500-5 000 lägenheter med rimliga hyror. Med kommunens fackförvaltningars 

(miljöförvaltningen, stadsbyggnads- trafik- exploateringskontoret) hjälp skall tiden för 

planprocessen förkortas från 24 månader till 15-18 månader. 

Ökad bostadsbrist, höga nyproduktionskostnader och långa processtider för planprocessen är 

grunden till projektet. Mass costumization av koncepthus är bostadsbolagens lösning på detta. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad Stockholmshusen är och hur 

bostadsbolagen kommer genomföra detta projekt. Projektet studeras ur perspektivet Client 

order decoupling point/beställningspunkt för att undersöka var beställningspunkten ligger i 

projektet. Studien genomfördes med en kvalitativ metod som baserades på litteraturstudier och 

intervjuer med fyra representanter från bostadsbolagen. Studien har gjorts ur ett rent 

beställarperspektiv då det som är unikt i projektet är just beställarens roll. Resultaten 

presenteras sedan i en fallstudie. 

Bostadsbolagen vill ingå ramavtal med tre till fem byggentreprenörer för att tillsammans med 

dessa ta fram Stockholmshusen. Husen skall grundas på de upphandlade entreprenörernas 

respektive byggsystem. Dessa byggsystem ska sedan kombineras med bostadsbolagens krav och 

arkitektoniska koncept. 

Husen skall kunna variera i längd, höjd och färg, samt ha varierande takutformning. Det skall 

finnas tre olika typer av hus: lamellhus, punkthus och kvartershus. Detta kommer i bästa fall 

betyda att bostadsbolagen får en huskatalog med 15 olika typer av hus som de kan välja mellan 

vid avrop i kommande byggprojekt. 

Projektet Stockholmshusen innebär att både bostadsbolagen och fackförvaltningarna måste 

börja arbeta med nya metoder. Det är ett försök att modernisera och förkorta planarbetet. 

Initiativet kan dock minska bostadsbristen och också vara en del i utvecklingen av 

byggbranschen. Detta kan göra att det blir lättare och mer lönsamt för byggarna i Sverige att 

utveckla industriella byggmetoder.  

Nyckelord 

Allmännyttiga bostadsbolag, beställningspunkt, industriellt byggande, Stockholmshusen, typhus, 

mass costumization
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Ordlista 

ABK Förkortning av Allmänna Bestämmelser Konsult. ABK är 

allmänt tillämpade standardavtal för konsultuppdrag. 

 

ABT 

 

Förkortning av Allmänna Bestämmelser 

Totalentreprenad. ABT är allmänt tillämpade 

standardavtal för totalentreprenad. 

 

Avropsavtal  Projektspecifika avtal skrivs, utgår från ramavtalet. 

 

CODP Client Order of Decoupling Point, d.v.s. 

beställningspunkt 

 

FFU  Förfrågningsunderlag 

 

Mervärdesmetod En ekonomisk utvärderingsmetod där underkriterier i ett 

anbud ges ett maximalt ekonomiskt mervärde. Metoden 

används när det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet 

vinner upphandlingen.  

 

Partnering 

 

Benämns även samverkan. Se beskrivning nedan. 

 

Ramavtal  Ligger till grund för kommande avropsavtal. Kan skrivas 

med flera leverantörer. 

 

Samverkan  

 

Benämns även partnering och förutsätter att man som 

beställare och entreprenörer avtalar om ett nära och tidigt 

samarbete för att allas erfarenheter och kompetenser 

används. 

 

Strategisk samverkan  

 

 

 

 

SBN 

 

Mass costumization 

 

En form av partnering där beställaren arbetar med 

entreprenörer i flera projekt där beställare tillsammans 

bl.a. arbetar med produktutformning, systematisk 

förbättringsåtgärder och ”öppna böcker”. 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

 

Industriella byggare som ger kunden att ”göra personliga 

val bland alternativa utformningar av produkter och 

tjänster till massproduktionspriser” arbetar med mass 

customization. 
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1 Introduktion 
I det här kapitlet kommer bakgrunden och syftet till rapporten att presenteras, det följs av avgränsningar för 

rapporten. 

1.1 Bakgrund till projektet Stockholmshusen 
En fortsatt ökad bostadsbrist i kombination med en lång processtid för nyproduktion av 

hyreslägenheter är grunden till att de tre allmännyttiga bostadsbolagen Familjebostäder, Svenska 

Bostäder och Stockholmshem nu utvecklar Stockholmshusen (Svenska bostäder, 2015). 

Genom standardiserade byggmetoder ska bostadsbolagen ta fram hyresrätter i hög takt till låga 

kostnader (Fjaervoll, 2015). Enligt Lidelöw et al., (2015) är standardisering en del av det 

industriella byggandet, bostadsbolagens lösning på detta uppdrag är alltså industriellt byggande. 

Stockholmshusen är koncepthus som ska byggas i stora volymer för att bland annat få ner 

hyresnivåerna i Stockholm, så att även låginkomsttagare har råd att bo i lägenheterna (Tottmar, 

2014). 

I dagens Sverige är det entreprenörerna själva som utvecklar sitt industriella husbyggande 

genom kostnadseffektiva marknadskoncept som baseras på plattformar och standardisering 

(Lidelöw et al., 2015). Vad som därför gör Stockholmshus-projektet unikt är att det är de 

allmännyttiga bostadsbolagen, som beställare, som tar initiativ till att öka det industriella 

bostadsbyggandet i Stockholm. 

1.1.1. Bostadsbrist 
Det råder idag bostadsbrist i de flesta av Stockholms kommuner (Boverket, 2015). Stockholms 

läns befolkning kommer uppskattningsvis öka med ett genomsnitt på över 37 000 personer per 

år fram till 2023. Nyproduktion av bostäder behövs och bör ligga på 16 000 nya bostäder per 

år för att tillgodose behovet av lägenheter. År 2014 ökade bostadsbeståndet (genom 

nyproduktion, ombyggnation och fritidshusomvandling) med enbart drygt 11 000 bostäder. 

Samtidigt har bostadsbyggandet ökat de senaste två åren. (Länsstyrelsen Stockholm, 2015) 

Efterfrågan på bostäder är stor och framför allt är hyresrätter den mest eftertraktade 

upplåtelseformen i Stockholmsregionen (Boverket, 2015). Samtidigt har andelen hyresrätter 

minskat sedan 2000 då dessa har ombildats till bostadsrätter, enligt Länsstyrelsen Stockholm 

(2015). Hyresrätten var den dominerande upplåtelseformen i länet i början av 1990-talet men 

numera är bostadsrätten den vanligaste (Länsstyrelsen Stockholm, 2015). I Stockholms stad har 

det dock beslutats om att inga ytterligare omvandlingar får ske under mandatperioden, enligt 

Länsstyrelsen (2015).  

Byggindustrin i Sverige har länge kritiserats för att vara konservativ och i behov av förnyelse. 

Branschen anses inte vara tillräckligt innovativ vilket leder till låg produktion och höga 

kostnader. (Ingemansson, 2015) 



 

2 

 

Hansson (2014) skriver i Boverkets Marknadsrapport att ”för balans på bostadsmarknaden krävs 

både en ändamålsenlig planprocess, en fungerande bostadsproduktion…” och betonar att en viktig del i 

lösningen är en ökning av bostadsbyggandet men inte hela lösningen. 

1.1.2. Höga kostnader för nyproduktion 
Höga produktionskostnader anses vara ett stort hinder för bostadsbyggande i många kommuner 

i Sverige (Boverket, 2014). I Stockholm låg nyproduktionskostnaden på nästan 45 000 

kr/m2lägenhetsarea år 2013 se Tabell 1 (Statistiska centralbyrån, 2014). 

Nyproduktionskostnaden för ett projekt är den sammanlagda kostnaden för mark och 

byggnation. 

År Markkostnad 

[Kr/m2lägenhetsarea] 

Byggkostnad 

[Kr/m2lägenhetsarea] 

Nyproduktionskostnad 

[Kr/m2lägenhetsarea] 

2008 8 530 27 465 35 995 

2011 11 129 28 871 40 000 

2013 10 960 33 776 44 735  

Tabell 1. Kostnader för mark, bygg och nyproduktion mellan 2008-2013. (Statistiska centralbyrån, 2014) 

 (Statistiska centralbyrån, 2011) 

Byggkostnaden i Stor-Stockholm ökade mellan 2011 och 2013 med nästan 5 000 kr, se Tabell 

1. Dessa år låg markpriset på ungefär samma nivå vilket betyder att även 

nyproduktionskostnaden ökade med ca 5000 kr. (Statistiska centralbyrån, 2014) 

Byggkostnaderna låg 2008 på 27 465 kr/m2 lägenhet, se Tabell 1, vilket betyder att den på 5 år 

ökade med 6 311 kr, detta är en ökning med 23 %. Markkostnaderna var lägre under 2008 så 

skillnaden på produktionskostnaden mellan 2008 och 2013 är därför större, den ligger på  

8 740 kr/ m2 lägenhetsarea. (Statistiska centralbyrån, 2011) 

Hyran för nyproducerade hyresrätter i Stor-Stockholm låg 2014 på 1 704 kr/ m2 år (Statistiska 

centralbyrån, 2015). 

1.1.3. Detaljplaneprocess 
Detaljplaneprocessen i Stockholms innerstad tar i snitt 5,5 år och i ytterstaden 2,5 år. Att 

processen i innerstaden tar längre tid beror på att projekten ofta byggs i tätbebyggda områden, 

vilket gör processen mer komplicerad. Planprocessen tar lång tid på grund av att det är många 

parter som skall enas om en och samma plan. Det beror också på att det krävs många 

utredningar så som riskanalys, solstudie, bullerutredningar med mera för att kunna ta ett 

välgrundat beslut och det tar tid att göra dessa utredningar. Oenighet mellan de inblandade 

parterna leder ofta till fler utredningar. (Graner, 2005) 

Problematik för industriella byggare 
Många kommuner är positiva till industriellt byggande men kommunernas arbetssätt och 

rutiner komplicerar arbetet för de företag som använder sig av denna teknik. Detaljplaner idag 

är ofta väldigt detaljstyrda, dessa detaljer stämmer ofta inte med byggföretagens byggsystem. 

Byggsystemen har vid de flesta tillfällen samma funktioner som de komponenter och lösningar 
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som kommunen föreslagit men eftersom de inte valt samma lösningar strider de ändå mot 

detaljplanen. Det vore därför en fördel för de industriella byggarna om kommunerna kunde 

lämna produkten och de tekniska lösningarna öppna i detaljplanerna och bara beskriva den 

funktion de vill att byggnaderna ska ha. (Viking & Lidelöw, 2015) 

Det är också svårt för de industriella byggarna att anpassa sig till kommunernas krav då dessa 

ändras från projekt till projekt, meningen med industriellt byggande är att skapa effektivitet 

genom repetition vilket inte blir möjlig om kraven ständigt ändras. De tolkningsbara kraven 

gör även att efterfrågan blir väldigt oförutsägbar vilket inte lämpar sig bra för en industriell 

byggare. (Viking & Lidelöw, 2015)  

Även offentliga upphandlingar är problematiska för industriella byggare eftersom kommunen 

oftast anlitar någon som ritar på projektet redan innan upphandlingen och då bestämmer både 

design och tekniska system. Att detta redan är låst gör att de industriella byggarna har svårt att 

anpassa produkten efter sina egna byggsystem. (Viking & Lidelöw, 2015)   

1.1.4. Projekt med samma mål som Stockholmshusen 
SABO är en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsbolag och är en 

förkortning av Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. Idag ingår 300 bolag i organisationen, 

som har i uppdrag att ge stöd och service i bostadsbolagens dagliga arbete samt hjälpa dem att 

vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. (SABO, 2015a)   

2010 kom SABO fram till en idé om hur de skulle sänka nyproduktionspriserna, de ville sänka 

dessa genom att få entreprenörerna att ta fram ett mindre kompletteringshus som kunde 

standardiseras och byggas om och om igen. Entreprenörerna i byggbranschen bjöds in till en 

tävling för att ta fram detta hus. Kraven som ställdes på huset initialt var att det skulle ha 2 plan, 

inrymma 6-8 lägenheter och kunna byggas vart som helst i Sverige till ett fast pris på 12000 

kr/m2 utan markarbeten. Det skulle även ha en högsta energianvändning på 60 kWh/m2 och 

år i klimatzon 3. Det företag som vann tävlingen var JSB AB från Asarum. Prognosen i första 

ramavtalet var att man skulle bygga 500 bostäder. När ramavtalet gick ut i slutet av 2014 hade 

prognosen förändrats ganska drastisk och låg på 3000 nya bostäder som var fördelade på 60 

kommuner. (SABO, 2015a) 

Tävlingen resulterade i Kombohus Bas, en kompletteringsbyggnad, som kan byggas med 2-4 

våningsplan. SABO hade fram till 2014 ett ramavtal med JSB där medlemsföretagen kunde 

avropa Kombohusen. Detta har nu ersatts med en avsiktsförklaring för att JSB skall kunna 

fortsätta producera husen åt medlemsföretagen trots att kontraktet gått ut. (SABO, 2015b) 

Idag finns två andra typer av kombohus. För de som vill beställa ett större hus finns punkthuset 

Kombohus Plus som går att bygga i upp till 8 våningar. Det andra alternativet Kombohus Mini 

är ett lägenhetshus med bara små 1:or och 2:or, de ligger på 35-45 m2. I dessa tre projekt har 

allmännyttan haft som mål att pressa priserna utan att sänka kvalitén genom bygga stora 

volymer. (SABO, 2015a) 
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1.2 Miljonprogrammet 
Massproduktion av byggnader har länge kritiserats på grund av miljonprogrammet. Under 

denna period byggdes 100 000 hus/år och detta mycket som dåtidens industriella byggande. 

Husen som byggdes under rekordåren hade hög teknisk kvalitét men utformningen var alltför 

monoton. (Ahlfort, 2012) 

Miljonprogrammet tog fart under början av 1960-talet, då var det stor bostadsbrist i Sverige 

och kostnaderna för nyproduktion av byggnader steg kraftigt. Detta gjorde att svenska staten 

tillsatte en Byggindustrialiseringsutredning för att utveckla byggandet i Sverige. (Vidén, 

Lundahl, & Monastra, 1992) 

15 % av allt som byggdes mellan 1965 och 1973 var byggt med industriella metoder. Under 

denna period byggdes stora områden som oftast låg på mer än 1000 lägenheter per område. 

Sverige gav stöd till dem som byggde med element, system för platsgjutning och byggserier 

eftersom detta gynnade den höga byggtakten. (Nylander, 2013)  

De allmännyttiga bostadsbolagen fick en stor del i bostadsbyggandet och stod för den största 

delen av produktionen av flerbostadshus. Det viktiga under denna tid var att bygga mycket på 

kort tid till rimliga priser. För att detta skulle gå behövdes lättexploaterad mark vilket gjorde att 

många bostadsområden byggdes utanför tätorterna på jord- och skogsbruksmark. Mer än 

hälften av alla lägenheter som byggdes under denna tid finns i tre- och fyravånings lamellhus. 

(Vidén et al., 1992) 

Under miljonprogrammet ansågs inte skönhet vara något som hörde till byggandet, byggandet 

var i stället en social, teknisk och ekonomisk organisation. Arkitekter med estetiska ambitioner 

förbjöds därför från byggplatsen. Man ansåg att de flesta människor hade samma behov vilket 

gjorde variation på byggnaderna gällande planlösningar, fasader, form och så vidare till ett 

slöseri och därför onödigt. Det var de konkreta behoven tillsammans med tekniska och 

ekonomiska förutsättningar som skulle utforma husen. (Arnstberg, 2000) 

Enkelhet och upprepning var något som eftersträvades och var uttrycksmedlet. Arkitekturen 

styrdes av ekonomi och teknik. Detta resulterade i att hustypen ofta begränsades till bara en typ 

per område och de byggdes ofta runt stora bilfria gårdar. Husen fick ofta enkla geometriska 

former och släta odekorerade fasader. (Vidén et al., 1992) 

Man ville ofta visa materialens naturliga kulörer och därför gav inte det heller någon variation, 

hela områden kunde därför vara gråa eller bruna. Entréerna är ofta svårdefinierade, otydliga och 

saknar skydd mot regn och blåst. Detta gör områdena svåra att orientera sig i och entréerna är 

inte heller välkomnande för de boende i husen. (Vidén et al., 1992) 

1.2.1. Industriellt byggande då och nu 
De industriella byggarna under miljonprogrammet lät alltså ekonomi och teknik utforma husen 

som byggdes, till skillnad från idag då de industriella byggarna sätter de boende, d.v.s. kundens 

önskemål i fokus. Fokus har flyttats från massproduktion till mass customisation, vilket gör det 
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möjligt för kunden att ”göra personliga val bland alternativa utformningar av produkter och 

tjänster till massproduktionspriser”. (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015) 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med examensarbetet är att få en övergripande förståelse för hur projektet 

”Stockholmshusen” ska bidra till att förkorta planprocessen, bidra till att det byggs många 

bostäder på kort tid och sänka kostnaderna för nyproduktion. Projektet är intressant eftersom 

det är kommunala bostadsbolag som tar fram koncept för industriellt husbyggande. 

Stockholmshusen studeras utifrån fyra forskningsfrågor som besvaras i slutsatsen. 

* Vad är projektet Stockholmshusen? 

* Hur standardiserar man byggandet utan att begränsa den arkitektoniska flexibiliteten eller 

kvalitén? 

* Hur skiljer sig beställarens roll från ett traditionellt byggprojekt och hur påverkar det 

byggentreprenörerna? 

* Hur påverkas Stockholmshusen av att det genomförs av en offentlig beställare och inte av en 

privat beställare? 

1.4 Avgränsningar 
Det teoretiska fokuset ligger på att undersöka forskningsfrågorna ur perspektivet Client Order 

Decoupling Point, d.v.s. beställningspunkt. Studien har gjorts ur ett rent beställarperspektiv då 

det som är unikt i projektet är just beställarens roll. Arbetet är avgränsat till att bara gälla 

projektet Stockholmshusen. Intervjuer och undersökningar innefattar personer som är 

inblandade i detta projekt. Intervjuer genomfördes inte med politiker som tagit beslutet om 

uppdraget utan enbart med representanter från de tre bostadsbolag som jobbar med uppdraget. 

Inte heller konsulter, entreprenörer eller slutkunder (hyresgäster) tillfrågades. Detta för att 

projektet är i ett så pass tidigt stadie så att de som arbetar med projektet idag endast är 

bostadsbolagen och fackförvaltningarna.  
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2. Metod 
I den här delen av rapporten kommer metodval presenteras, hur datainsamling har skett och hur den 

presenteras samt analyseras. Även ansvarsfördelningen mellan författarna beskrivs och rapportens reliabilitet 

och validitet diskuteras. 

2.1 Val av metod 
En kvalitativ forskningsmetod valdes för detta arbete då en sådan enligt Flick (2014) utgår ifrån 

uppfattningar och tolkningar av en specifik händelse vilket i detta examensarbete görs i studien 

av projektet ”Stockholmshuset”. Alternativet hade varit att göra en kvantitativ metod där 

materialet baseras på mätbara resultat som mäts på stora kvantiteter genom laboratorieförsök 

eller enkätundersökningar (Bryman, 2008). Eftersom projektet Stockholmshusen är ett enskilt 

projekt med ett begränsat antal inblandade personer skulle det inte vara möjligt att använda en 

kvantitativ metod för undersökningen. En kvalitativ metod kan innebära datainsamling genom 

observationer av en händelse eller intervjuer med berörda personer (Flick, 2014). Därför 

gjordes denna undersökning med hjälp av intervjuer med representanter från bostadsbolagen.  

Examensarbetet går ut på att få en djupare förståelse för vad konceptet "Stockholmshuset” är 

och hur de tre kommunala bostadsbolagen arbetar med detta. Arbetet presenteras därför som 

en fallstudie då detta, enligt Yin (2009), är en djupgående undersökning av en verklig händelse 

där man behöver förståelse för kringliggande relevanta faktorer som påverkar sammanhanget 

som händelsen är placerad i.  

Definitionen av en fallstudie är att det är en empirisk undersökning av en organisation, en 

process eller en specifik händelse (Yin, 2009). Fallstudien i den här rapporten är resultatet av en 

empirisk undersökning av en process att ta fram en produkt. Vi har undersökt vilka beslut som 

tagits i projektet, varför man tar dem och vad det förväntade resultatet blir av detta, i enlighet 

med (Yin, 2009), som menar att undersökningen i en fallstudie omfattar varför en eller flera 

beslut har tagits, hur de implementerats och vad resultatet av detta är. 

2.2 Datainsamling 
Källtypen för datainsamling till en fallstudie bör vara varierande (Yin, 2009) och vi har valt att 

innefatta dokumentation om projektet i form av pressmeddelanden, tjänstutlåtanden, 

förfrågningsunderlag samt via intervjuer. 

Datainsamlingen hade också kunnat genomföras genom observationer. Att sitta med på möten 

bostadsbolagen haft inom projektet är ett sätt att observera projektet. Att det blev just 

intervjuer, var för att det ansågs mer tidseffektivt och tydligt att låta bostadsbolagen få 

presentera arbetet i sin helhet istället för att iaktta och tolka vad projektet gick ut på under 

möten. Begränsningarna med att genomföra intervjuer är att svaren som fås i intervjuerna är 

personernas egna upplevelser och ska därför inte tolkas som exakta sanningar. Att presentera 

resultatet i en fallstudie föll sig naturligt eftersom författarna behövde samla in information från 

både dokumentation och intervjuer för att förstå projektet i sin helhet. 
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2.2.1. Litteraturstudier 
Innan intervjuerna genomfördes en litteraturstudie för att ha relevant kunskap inom 

ämnesområdet för att kunna ställa relevanta frågor vid intervjun. Efter intervjuerna fortsatte 

litteraturstudien och fokuserades då på den valda teorin beställningspunkt (CODP). 

Litteraturen som studerats berör bland annat lagen om offentlig upphandling, industriellt 

byggande förr och idag, de tre allmännyttiga bolagens historia, liknande projekt, fallstudie-

beskrivning, intervjumetoder, partnering och offentlig information som publicerats av 

bostadsbolagen själva om projektet. Litteraturen som bearbetats är i form av publicerade 

böcker, forskningsartiklar, pressmeddelanden och tjänsteutlåtanden. Dessa har hittats via skolans 

databaser och bibliotek, på bostadsbolagens egna hemsidor och via sökningar på internet. De 

sökord som använts till teoridelen är, industriellt byggande, beställningspunkt, produktionsstrategi, 

produktstrategi och försörjningskedja. Till bakgrunden och fallstudien användes sökorden, 

Stockholmshusen, bostadsbrist, byggkostnader, detaljplaneprocess, allmännyttan, SABO:s Kombohus och 

miljonprogrammet.  

2.2.2. Intervjustudie 

Intervjumetod 
Vid semistrukturerad intervju har intervjuaren ett antal frågor samlade i ett intervjuschema, 

men kan variera ordningen på frågorna och de är ofta generellare än de är vid en strukturerad 

intervju (Bryman, 2008). Författarna valde att samla 12 generella frågor i en intervjuguide som 

användes vid intervjun. Intervjuaren har vid semistrukturerad intervjuteknik även möjlighet att 

ställa följdfrågor på den intervjuades svar om detta behövs (Bryman, 2008), vilket nyttjades 

flertalet gånger då de generella frågorna oftast ledde till varierande svar, som i sin tur ledde till 

olika följdfrågor beroende på vad den intervjuade sa. Det var viktigt att inte låsa sig i för 

detaljstyrda frågor eftersom författarna inte hade så mycket information om vad projektet 

egentligen innebar innan själva intervjun. Ordningen på och hur frågorna formulerades var 

olika från intervju till intervju, vilket stämmer bättre in på beskrivningen för en ostrukturerad 

intervju enligt Bryman (2008). Själva samtalet i en ostrukturerad intervju blir oftast informellt 

enligt Bryman (2008) vilket eftersträvades vid dessa intervjuer för att få de intervjuade att tala 

relativt fritt om projektet. Vid ostrukturerad intervju har intervjuaren oftast bara en lista med 

ämnen eller problem samlade i en intervjuguide som man vill täcka av under intervjun 

(Bryman, 2008).  

Initialt togs ett intervjuschema med upp emot 30 frågor fram. Frågorna användes inte under 

intervjun men fick fungera som ett sorts stöd för den som intervjuade för att veta om allt som 

var relevant inom de olika ämnena tagits upp eller om det var något ytterligare som behövde 

diskuteras. Intervjumetoden som valts liknar både semistrukturerad och ostrukturerad 

intervjuteknik men sammanfattas bäst som en ostrukturerad intervjuteknik, då frågorna som 

ställdes höll sig inom intervjuguidens ämnen men formulerades olika beroende på hur intervjun 

utvecklade sig. 
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Utförande 
Datainsamlingen har gjorts genom att intervjua representanter för de tre allmännyttiga 

bostadsbolagen. Dessa representanter har valts eftersom kunskapen om projektet främst finns 

inom de bolag som är beställare av projektet Stockholmshusen.  

Initialt intervjuades en representant från varje bostadsbolag som varit med och jobbat med 

Stockholmshuset. Utöver dessa tre intervjuer utfördes ytterligare en intervju med en person, 

anställd på ett av bostadsbolagen, med expertkunskap inom ett specifikt ämne inom 

Stockholmshusen. 

De första tre intervjuerna var en timme långa, spelades in med diktafon och var enskilda. Två 

av intervjuerna hölls ansikte-mot-ansikte på platser de intervjuade valt i förhand och en 

intervju hölls via Skype. Den kompletterande intervjun hölls via telefon och även den spelades 

in. 

Första intervjun fungerade som en testomgång för att se om frågorna gav de svar som behövdes 

för att kunna besvara forskningsfrågorna. Därför avsattes tid mellan första intervjun och de 

övriga intervjuerna för att utvärdera och revidera frågorna. 

Vid den första kontakten med bostadsbolagen önskade författarna få ett intervjutillfälle med en 

representant från deras företag som var insatt i projektet. Bostadsbolagen gav därför 

kontaktuppgifter till personerna som de upplevde uppfyllde detta krav bäst. 

Intervjupersonerna 
De fyra intervjuade har haft olika roller i projektet, de har därför i viss mån förmedlat olika 

kunskaper som sammanlagt har gett en bred bild av hela projektet. Nedan följer en kort 

beskrivning av de fyra intervjuade:  

Intervjuperson 1 Personen är utbildad civilingenjör i Väg och vatten. Hen har en 

teknisk licentiat inom fukt i tak. Har lång arbetslivserfarenhet inom 

en stor byggentreprenad som projektledare, avdelningschef och 

regionchef. Har även arbetat med kvalitet- och miljöfrågor samt med 

ramavtal. Är nu chef för nyproduktion och sitter med i styrgruppen 

för Stockholmshusen. Intervju 2015-09-15 och uppföljningsintervju 

2015-10-16. 

 

Intervjuperson 2 Personen har en examen som civilingenjör inom lantmäteri med 

inriktning bygg- och fastighetsekonomi. Efter utbildningen jobbade 

hen inom fastighetsförvaltning, sedan inom ombyggnation och 

nyproduktion. Hen är nu anställd som enhetschef för 

projektenheten, som hanterar företagets alla byggprojekt och med de 

tidiga skedena med detaljplaner och markanskaffning. I projektet 

sitter hen med i mark-gruppen för Stockholmshuset. Intervju 2015-

09-18 och uppföljningsintervju 2015-10-15. 
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Intervjuperson 3 Personen är utbildad kulturgeograf med inriktning stadsbyggnad. 

Hen disputerade om hur stadsplaneringen hade skett av Stockholm 

stad under efterkrigstiden. Efter det arbetade hen på 

stadsbyggnadskontoret i Stockholm en längre tid. Är nu anställd som 

projektutvecklare sedan några år tillbaka. I projektet sitter hen med i 

hus- och markgruppen för Stockholmshuset.  Intervju 2015-09-21 

och uppföljningsintervju 2015-10-16. 

 

Intervjuperson 4 Personen har byggtekniskt gymnasie-examen och har därefter 

utbildats inom bland annat LOU, kvalificerad fastighetsförvaltning, 

entreprenadjuridik och ramavtal. Har lång erfarenhet från 

nyproduktion/ombyggnad och har då arbetat som 

projektledare/projektchef/arbetsledare. Har arbetat som konsult 

inom tidiga skeden. Förvaltningserfarenhet som biträdande 

fastighetschef. Är nu anställd som ansvarig för Stockholmshems 

projekteringsanvisningar och arbetar med tidiga skeden och 

projektledning. Intervju 2015-10-07. 

  

2.3 Resultatpresentation och analys 
Resultatet av litteraturstudier och intervjuer presenteras som en fallstudie i resultatdelen av 

rapporten. Vid framtagning av fallstudie underlättar det om man från början utgår från en 

strategi (Yin, 2009). Strategin som valts i den här rapporten är att beskriva projektet 

Stockholmshusen som en berättelse i kronologisk ordning med avseende på tiden i processen 

av projektet Stockholmshusen och rubrikerna ger guidning till de olika delarna av projektet. 

Att presentera och analysera fallet i en berättelse med grafer och bilder är den vanligaste 

presentationsformen av en fallstudie (Yin, 2009), därför har bilder och figurer använts för att 

förklara och förstärka berättelsen om Stockholmshuset. 

Projektet Stockholmshuset pågick samtidigt som intervjuerna utfördes. Detta påverkar 

resultatet eftersom projektet utvecklar sig successivt. Det som var ”sant” vid tillfället för 

intervjun skulle i princip kunna ändras vid ett senare tillfälle. Analysen kopplar bakgrunden 

med teori och resultatet i rapporten. Analysen av resultatet utgår alltså från ett pågående 

projekt, ett arbete som inte är färdigställt vid tillfället av intervjun. 

Vid analysen av resultatet började författarna med att skriva ned en var sin analys där resultatet 

kopplades till teori och bakgrund, för att sedan tillsammans sammanfoga dessa. Stora delar av de 

enskilda författarnas analyser stämde överens med varandra men ibland framkom tankar som 

den andra inte reflekterat över. Då diskuterades det som stod och antingen togs denna del med 

(efter eventuella redigeringar) eller så ströks delen om det efter diskussionen framkom att 

analysen inte kunde styrkas med bakgrund, teori och/eller resultatet av rapporten. 
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2.4 Författarnas förståelse och ansvarsfördelning 
Författarnas erfarenheter från byggindustrin presenteras nedan. 

Linnéa Olsson Personen läser femte och avslutande året på 

civilingenjörsprogrammet Arkitektur med inriktning husbyggnad. En 

kurs i Industriellt byggande ingår bland annat i utbildningen. Hon 

har arbetslivserfarenhet inom branschen från planavdelningen på ett 

samhällsbyggnadskontor i en mindre kommun.  

 

Ylva Melin Fürst Personen läser femte och avslutande året på 

civilingenjörsprogrammet Arkitektur med inriktning husbyggnad. En 

kurs i Industriellt byggande ingår bland annat i utbildningen. Hon 

har arbetslivserfarenhet inom branschen som arbetsledare och 

entreprenadingenjör hos byggentreprenör. 

 

Författarna påbörjade examensarbetet genom att gemensamt leta rätt på personer inför 

intervjustudien (den empiriska studien) samt att hitta så mycket bakgrundsinformation och 

material om projektet som möjligt. De har sedan delat på ansvaret att förbereda, genomföra 

och verifiera intervjuerna. Rapportens syfte, forskningsfrågor, metod- och teorival har 

diskuterats och beslutats efter en iterativ process mellan författarna.  

Linnéa har haft huvudansvaret för teoridelen av rapporten och litteraturstudien som krävs för 

denna. Hon har även bidragit med relevant förståelse för hur arbetet kring planprocessen går 

till. Ylva har haft huvudansvaret för resultatdelen av rapporten genom att sammanställa 

intervjuer med förfrågningsunderlag. Hon har i sin tur bidragit med relevant förståelse för 

upphandlingar och entreprenörsformer. 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten är ett mått på tillförlitligheten på data som insamlats och även på 

tillvägagångsättet som använts för att samla in denna (Flick, 2014). Eftersom personerna som 

intervjuats är delaktiga i projektet kan man dra slutsatsen att informationen som de delger är 

”mer korrekt” än om någon annan från företagen som inte sitter med i projektet hade 

intervjuats. Reliabilitet är också när en person skulle kunna få samma resultat och kunna dra 

samma slutsatser om de utförde exakt samma undersökning som någon annan med hjälp av 

beskrivning av hur datainsamlingen och analysen utförts (Yin, 2009). En utförlig beskrivning 

av metoden har därför skrivits ner för att man som läsare ska kunna beakta reliabiliteten av 

studien. Därför har även intervjuguide som användes vid intervjuerna bifogats till rapporten. 

Beroende på samtalets utveckling har författarna ställt följdfrågor eller hoppat över frågor om 

de upplevts som redan besvarade. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och sammanfattades sedan utförligt. Sammanfattningarna 

skickades sedan till respektive intervjuad för att verifieras. I samband med detta ställdes även 

några kompletterande frågor som uppstått efter intervjuerna. Då citat användes i fallstudien 
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verifierades därför även dessa av de intervjuade innan färdigställandet av rapporten. Att 

transkribering och sedan verifiering sker av intervjuerna stärker tillförlitligheten av intervjuerna. 

Validitet uppnås om två olika studier på samma ämne uppnår samma resultat, alltså att data som 

används samlats in på ett korrekt sätt, så att verkligheten beskrivs som den verkligen är (Yin, 

2011). När man utsätts för frågor vid exempelvis en intervju så blir svaren till viss del alltid 

subjektiva, därför blir det extra viktigt att ha flertalet intervjuer så att man får flera källor på att 

det som sagts stämmer med verkligheten i projektet. För att skapa god validitet ska flertalet 

källor användas som bevis vid fallstudie (Yin, 2009). Mycket av det som sades i intervjuerna har 

det funnits ytterligare källor till, d.v.s. pressmeddelanden, förfrågningsunderlag med mera. Det 

som inte funnits ytterligare källor till som bara intervjuerna har kunnat ge svar på är 

förklaringar om varför man exempelvis har tagit vissa beslut. Därför är det extra betydelsefullt 

att författarna har haft kontakt med fyra olika personer som kan bekräfta att det som sagts 

stämmer. Att en representant från varje bolag intervjuats innebär även att alla företagens synsätt 

beaktas. 

Vem av de intervjuade som står för de valde citaten har inte skrivits ut för att författarna vid 

intervjutillfällena lovade de intervjuade att få vara helt anonyma. Detta för att få de intervjuade 

att våga öppna upp sig om projektet. Detta för att få en så verklig uppfattning som möjligt om 

projektet utan att de intervjuade skulle behöva ta hänsyn till andra aktörer i projektet. 

Anonymiteten gör dock att citaten inte kan stärkas med vem som har skrivit dem vilket sänker 

validiteten men författarna ansåg att det var viktigare att få en djup förståelse av projektet. 
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3. Teori 
I det här kapitlet kommer teori presenteras som beskriver var beställningspunkten i ett byggprojekt kan 

ligga och vilka faktorer som den är beroende av: produktionsstrategi, produktstrategi och försörjningskedja. 

Då projektet handlar om industriellt byggande inleds texten med detta. 

3.1 Industriellt byggande 
Industriellt husbyggande är en komplex byggprocess som innebär att man skapar maximalt 

värde för kunderna genom ”en genomtänkt organisation för effektiv styrning, beredning och 

kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat med användning av högförädlade 

komponenter”. (Lidelöw et al., 2015) 

Industriellt byggande kan beskrivas som en byggprocess framtagen för att återupprepas och på 

så sätt minska tiden för varje enskilt byggprojekt. Detta kan göras på många sätt, produkten kan 

byggas i fabrik eller på plats, det viktigaste är att samma arbete utförs i varje projekt. För att 

arbeta industriellt måste företaget välja ett sätt att jobba på och sedan hålla sig till detta. Det gör 

att företaget inte kan anpassa sin produkt till kundens önskemål i samma utsträckning som ett 

vanligt byggföretag kan. Det är viktigt inom industriellt byggande att man säljer en bra 

produkt, att man har en effektiv produktion och att produkten måste ha en efterfrågan på 

marknaden. Det är därför viktigt att marknadspersonalen förstår vad de säljer. (Johnsson, 2012) 

En viktig del inom industriellt byggande är standardisering. Standardisering innebär att en 

produkt optimeras så att den kan användas till så mycket som möjligt utan justeringar och även 

kombineras med så många andra produkter som möjligt utan förändringar. Detta görs genom 

att regler skapas för mått, dimensioner och geometri. Liknande optimeringar kan även göras på 

processer och arbetsmetoder, till exempel genom att ett arbetsmoment genomförs på samma 

sätt jämt oavsett vem som utför arbetet. (Lidelöw et al., 2015) 

Eftersom industriellt byggande går ut på att utveckla en effektiv process för att ta fram sina 

produkter är det viktigt med erfarenhetsåterföring för att ständigt förbättra processen. (Lessing, 

2006)  

3.2 Beställningspunkt 
Beställningspunkten beskriver var i byggprocessen beställaren kommer in i projektet. Var 

beställningspunkten ligger beror på vad byggföretaget valt för produktionsstrategi. (Lidelöw et 

al., 2015) 

3.2.1. Produktionsstrategi 
Tillverkningsföretag delas oftast in i tre olika kategorier utifrån vilken produktionsstrategi de 

använder sig av, Engineer to order (ETO), Make to order (MTO) och Assemble to order 

(ATO) (Amaro, Hendry, & Kingsman, 1999). För att tydligt visa var beställningspunkten ligger 

inom dessa har Lidelöw et al., (2015) klassificering valts se Figur 1.   
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Figur 1 Beställningspunkt i produktionsstrategier (Lidelöw et al., 2015) 

ETO innebär att företaget utgår från vissa förutbestämda standarder men att varje produkt 

anpassas efter den specifika kundens önskemål. Både design och tillverkning av produkten sker 

efter att kunden beställt varan. (Amaro et al., 1999)  

Med MTO menas att kunden kan välja mellan olika standardprodukter som företaget tillverkar 

när kunden beställer dem eller utifrån en överenskommen tidsplan. Designen av produkten 

sker innan kunden kommit in i processen. (Amaro et al., 1999) 

ATO innebär att komponenter och underenheter tillverkas på förhand och hålls i lager. Vid 

mottagande av kundorder kombineras dessa med varandra för att tillverka den produkt som 

önskas. (Amaro et al., 1999) 

Utöver dessa produktionsstrategier finns några olika klassificeringar med fler alternativ för att 

tydligare precisera vilken strategi företagen har (Amaro et al., 1999). Exempel på dessa 

produktstrategier är Concept to order (CTO), Make to stock (MTS), och Ship to stock (STO) 

var dessa har sin beställningspunkt visas i Figur 1 (Lidelöw et al., 2015). 

Produktionsstrategi i byggbranschen 
Produktionsstrategin inom byggandet ligger alltid i huvudkategorin ETO (Lidelöw et al., 

2015). Inom denna företagskategori designas och tillverkas alla produkter utifrån kundönskemål 

även om detta kan ske till olika grad. Försäljningsarbetet för dessa företag är betydligt mer 

tidskrävande än för företag med standardprodukter. Problemet blir därför ofta att balansera 

kundkraven med produktionskapaciteten för varje kundorder. I många fall är produkterna 

väldigt dyra och tillverkas i få exemplar vilket gör långvariga relationer mellan företagen och 

deras kunder svåra. Produktionen kräver oftast hög flexibilitet och skicklig personal speciellt på 

ingenjörssidan. Produktionskontroll inom ETO-företag fokuserar på ledtider, vad man ska 

outsourca (låta någon annan tillverka) och när man ska påbörja arbetsordern. I dessa företag är 

det viktigt att marknadsföring och tillverkning har ett nära samarbete. (Konijnendijk, 1994)      
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Produktstrategi 
ETO kan delas upp i fyra delar som beror på vilken produktstrategi företaget har. De fyra 

produktstrategierna inom byggsektorn är detaljprojektering, kombinerade byggdelar, 

konfigurering och typhus. Dessa har alla beställningspunkten olika långt in i projekteringsfasen, 

se Figur 2. (Lidelöw et al., 2015) 

 

Figur 2 Beställningspunkt i produktstrategier (Lidelöw et al., 2015) 

Detaljprojektering har tidigast beställningspunkt och betyder att företaget tar fram en helt ny 

produkt utifrån kundens önskemål. Denna produktstrategi har störst flexibilitet och är därför 

den strategi som har störst möjlighet till kundanpassning. (Lidelöw et al., 2015)  

Både vid kombinerade byggdelar och konfigurering har företagen valt att arbeta med 

byggsystem för att ta fram byggnader. Ett byggsystem är ett system med standardbyggdelar som 

kan kombineras på olika sätt för att bygga en byggnad. Det som skiljer dem åt är att de företag 

som jobbar med kombinerade byggdelar har öppna byggsystem medan de entreprenörer som 

jobbar med konfigurering har slutna byggsystem. (Lidelöw et al., 2015) 

Öppna byggsystem består av byggdelar från flera olika tillverkare som kan användas i samma 

byggnad, för att öppna byggsystem skall fungera krävs det någon slags gemensam måttstandard. 

Detta betyder att företag som har öppna byggsystem konkurrerar med varandra på byggdelsnivå 

och det gäller därför att göra den bästa byggdelen av det man tillverkar. (Lidelöw et al., 2015)  

Ett slutet byggsystem är ett system som är framtaget av en specifik tillverkare och som bara kan 

kombineras med byggdelar från den tillverkaren. Företag som jobbar med slutna byggsystem 

bygger därför hela byggnader som de konkurrerar med. (Lidelöw et al., 2015)  

Produktstrategin typhus innebär att företaget tar fram ett hus med ett visst antal varierbara 

detaljer som kunden kan välja men utöver det är huset alltid likadant. Även detta är ett slutet 

byggsystem och är än mer standardiserat än vid konfigurering. Vid denna typ av produktstrategi 

sker produktionen till stor del i fabrik och har alltså en låg grad av kundanpassning. (Lidelöw et 

al., 2015) 

3.2.2. Försörjningskedja 
En försörjningskedja är de delmoment som måste ske för att ta fram och tillverka ett företags 

produkt. Inom industriellt byggande följer man produktionsstrategin ETO och man har därför 

delmomenten produktutveckling, försäljning, kundorderbehandling, materialanskaffning, 
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konstruktion, tillverkning, utleverans och fakturering. Man kan ha olika strategier för hur man 

jobbar i försörjningskedjan, dessa kallas för verksamhetsstrategier. (Lidelöw et al., 2015) 

Det finns olika strategier för försörjningskedjor och vilken typ av strategi ett företag skall ha för 

sin försörjningskedja beror på produkten som produceras, hur efterfrågan ser ut och hur långa 

ledtider försörjningskedjan har. Produkten kan vara allt från standardiserad till helt 

specialdesignad för kunden och efterfrågan kan vara både stabil och ombytlig. Företaget måste 

anpassa sin strategi utifrån hur deras marknad ser ut och vad de tillverkar för produkt för att 

kunna få en så effektiv och lönsam verksamhet som möjligt utifrån sina förutsättningar. Detta 

gör att en typ av strategi som är perfekt för ett företag inte alls passar ett annat företag. 

(Christopher & Towill, 2002) 

Försörjningskedjor inom byggbranschen karakteriseras av tre saker. För det första att själva 

”tillverkningsfabriken” byggs upp runt den enskilda produkten vilket gör att allt material måste 

transporteras dit och sedan monteras på byggplatsen. För det andra att det bortsett från några få 

undantag är en tillfällig försörjningskedja som producerar engångsbyggprojekt genom upprepad 

omkonfigurering av projektorganisationer. Resultatet av detta är att byggsektorns typiska 

försörjningskedja är instabil och fragmenterad. Slutligen att det är en typisk ETO 

försörjningskedja där man i varje projekt tar fram en ny produkt eller prototyp. Detta gör att 

det är få upprepningar i tillverkningen, självklart med vissa undantag. Processen kan dock vara 

väldigt lika för projekt med liknande karaktärer. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 

Det finns fyra olika fokuspunkter på försörjningskedjan inom byggande. Den första är när fokus 

ligger på samspelet mellan försörjningskedjan och själva byggplatsen, målet är då att reducera 

kostnad och tid för aktiviteter på byggplatsen. Detta sker genom att ha ett jämnt flöde med 

material och tjänster till byggplatsen för att inte få fördröjningar på bygget. För att skapa detta 

jämna flöde krävs goda relationer med underleverantörer, därför är detta fokus bäst lämpat för 

entreprenören. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 

Den andra punkten är fokus på själva försörjningskedjan, målet är även här att dra ner på 

kostnader, speciellt kostnader gällande leverantörer, ledtider och i lager. Detta fokus ligger mer 

hos underleverantörerna. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 

Den tredje fokuspunkten är på att förflytta aktiviteter från byggplats till försörjningskedjan, 

alltså framförallt prefabricering. Entreprenörer eller underleverantörer tar vanligtvis initiativ till 

detta. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 

Slutligen kan fokus läggas på att integrera försörjningskedjan och byggarbetsplatsen, målet är att 

skapa permanenta försörjningskedjor istället för de temporära försörjningskedjor som annars 

karakteriserar byggandet. Detta kan skapas med hjälp av koncepthus eller typhus. Detta fokus 

kan initieras av både beställare, entreprenörer och underleverantörer. Industriellt byggande är 

ett sätt att arbeta med de två senast beskrivna fokuspunkterna. (Vrijhoef & Koskela, 2000) 
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4. Fallstudie av projektet Stockholmshusen 
I den här delen av rapporten presenteras resultatet av intervjuer, förfrågningsunderlag och till viss del 

litteraturstudier som en fallstudie av projektet Stockholmshusen. För att få en överskådlig bild av vad 

projektet innebär och upplägget på fallstudien börjar kapitlet med en överskådlig bild av händelserna i 

projektet i kronologisk ordning. Kapitelindelningen av fallstudien följer Figur 3. 

4.1 Viktiga moment i projektet Stockholmshusen 
Idén till projektet föddes hos de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm. Efter valet blev 

projektet ett politiskt uppdrag vilket resulterade i att fackförvaltningarna blev inblandade i 

projektet. Arbetet med projektet Stockholmshusen har skett i fyra arbetsgrupper. En av 

arbetsgrupperna har arbetat med att ta fram mark i uppstarten av projektet och kommer 

fortsätta med detta kontinuerligt genom projektet. Resultatet av deras arbete blev ett 

förfrågningsunderlag för Stockholmshusen, vilket skickades ut vid tiden för intervjuerna med 

bostadsbolagen som den här fallstudien baseras på. Innan det hade bostadsbolagen och 

fackförvaltningarna suttit tillsammans för att definiera produkten och sina krav på denna för att 

kunna ta fram förfrågningsunderlaget. Efter upphandlingen kommer entreprenörerna och 

beställarna i samverkan ta fram den slutgiltiga produkten med grund i entreprenörernas egna 

byggsystem. Byggstart för de första lägenheterna planeras till början av 2017 och dessa är 

beräknade att vara färdiga för inflyttning i slutet av sommaren 2018. Hela förloppet beskrivs i 

Figur 3 nedan. 

 

Figur 3 Projektet Stockholmshusens förlopp. 
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4.1.1. Projektets delmoment i korthet 
I den övergripande bilden av projektet i Figur 3 togs förfrågningsunderlaget, projektering, 

planprocessen och etapperna upp, dessa moment kommer beskrivas mer ingående i Figur 4 för 

att förklara vad projektet Stockholmshusen går ut på.  

Fram till intervjuerna som genomfördes inför denna fallstudie har man tagit fram ett 

arkitektoniskt koncept, en lista med tekniska krav från bostadsbolagen, mark till de första husen 

och ett förfrågningsunderlag.  

Kravlistan från bostadsbolagen består av ett antal skallkrav och ett antal övriga krav som snarare 

är önskemål från bolagens sida. Skallkraven är beskrivna i förfrågningsunderlaget för att 

entreprenörerna skall förstå vad det är för produkt bostadsbolagen är ute efter. Även det 

arkitektoniska konceptet finns med som bilaga till FFU för att entreprenörerna skall kunna 

utforma sina förslag utifrån detta.  

I listan över mark som tagits fram till de första projekten finns en skiss över fastigheten  

Ledinge 1 med som bilaga till FFU. Detta för att entreprenörerna skall kunna anpassa sina 

förslag på utformning på ett verkligt projekt som ingår i listan över marker som kommer 

bebyggas i ett tidigt skede av projektet. 

De entreprenörer som uppfyller utvärderingskriterierna i anbudet på bästa sätt, där skallkrav 

och det arkitektoniska konceptet ingår, kommer sedan att skriva ett separat ramavtal med varje 

bostadsbolag. 

Efter upphandlingen kommer entreprenörerna komma in i planprocessen. I detta skede måste 

bostadsbolagen och entreprenörerna ta hänsyn till krav som finns från fackförvaltningarna. Då 

husen ska gå att variera från projekt till projekt krävs det att Stadsbyggnadskontoret jobbar med 

att ta fram generella och öppna detaljplaner. Stadsbyggnadskontoret måste också vid samråd 

hålla igen på idéer som ändrar utformningen på husen då detta inte kommer vara möjligt om 

projektets mål med kortare planprocess skall uppfyllas. Att förkorta tiden för planprocessen är 

en viktig del av projektet och alla inblandade aktörer har därför som uppgift att försöka 

effektivisera denna. 

Projekteringen av husen kommer ske i samverkan mellan bostadsbolagen och entreprenörerna. 

Husen som tas fram skall vara en kombination av entreprenörernas egna byggsystem, 

bostadsbolagens krav och det arkitektoniska konceptet. Om husen skall bestå av prefabricerade 

byggdelar eller inte är inget som bostadsbolagen lägger sig i, de nämner dock att det kan vara 

positivt att använda prefabricering för att hinna bygga 3500-5000 bostäder på 4 år.  

Husen kommer byggas i områden med tidigare bebyggelse vilket gör att det är viktigt att husen 

går att anpassa både utseende- och storleksmässigt till de områden de byggs i. Bostadsbolagen 

tycker också att det är viktigt att entreprenörerna bedriver sitt arbete med stor öppenhet för 

alternativa lösningar, metoder och tillvägagångssätt. 
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Arbetet efter upphandling är indelat i 8 etapper. Den första etappen kallas för Footprint och det 

är främst i denna etapp som projekteringen av husen kommer ske. Husen som tas fram i denna 

etapp skall sammanställas i en produktkatalog som bostadsbolagen sedan kan välja hus ur i 

senare etapper för att slippa projektera fram helt nya hus för varje delprojekt.  

Mark till husen kommer bostadsbolagen ta fram kontinuerligt. Mark till den första etappen har 

de hittat i sina egna projektportföljer, de har alltså använt sig av mark som de redan har. Till 

övriga etapper kommer de behöva hitta mark på andra sätt, då deras egen mark inte kommer 

räcka till. 

  

Figur 4. Projektets delmoment i korthet. 

4.2 Projektets uppkomst 
Projektet Stockholmshusen startade innan årsskiftet 2014/2015. Det tog dock sin början hos 

bostadsbolagen redan innan valet 2014 som en av representanterna säger ”Det började med att vi 

såg att oavsett (det var innan valet till och med) vilken majoritet som vinner så kommer det bli ökat fokus 

på byggande och för oss blir det därmed viktigt att kunna säkerställa resurser och en kostnadsnivå.” 

Representanten nämner också att  
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”Då var mer diskussionen att vi borde kunna gå ihop och göra gemensamma upphandlingar, för 

då kan vi erbjuda stora volymer och långsiktighet och det gillar entreprenörer. Då är de nöjda med 

lägre marginaler också, om de vet att de har en bra volym över tid.” 

Syftet med projektet var alltså att gå ihop och upphandla byggentreprenörer för att kunna 

erbjuda stora volymer. 

Efter att initiativet till Stockholmshusen tagits av bostadsbolagen så kopplades stadsbyggnads-

kontoret i Stockholm stad in i arbetet. Anledningen till detta beskriver en av representanterna 

så här ”Är de med i den här processen, jag menar, då vet de också att de kan vara trygga i de här 

produkterna, att det blir bra hus och bra bostäder.” 

När den rödgröna majoriteten vann valet gav de uppdraget Stockholmshusen till de 

allmännyttiga bostadsbolagen som en del i att lösa bostadsbristen. En av representanterna 

nämnde i detta sammanhang att  

”Sen kan man säga att fördelen för oss med det här nu är att man har satt trycket på 

exploateringskontoret också att ge oss mark. Det hade vi ju troligtvis inte fått med en annan 

majoritet, utan det är just det här att man vill använda oss som ett verktyg att bygga. Att man 

kanske mer värnar allmännyttans roll.” 

Till följd av detta kopplades ytterligare några av kommunens (Stockholm stads) fack-

förvaltningar in i projektet för att tillsammans med bostadsbolagen ta fram Stockholmshusen. 

Dessa är miljöförvaltningen, trafikkontoret och exploateringskontoret. 

4.3 Mål med Stockholmshusen 
Ett mål för bostadsbolagen är att 3 500-5 000 nya hyresrätter ska ha byggstart fram till 2020 de 

måste i och med detta fördubbla sin byggnation de kommande åren. Stockholmshusen är en 

del av den ökningen. 

Stockholmshusen är en del i 40K programmet, som är en del av Stockholms stads arbete med 

att starta byggnationen av 40 000 nya bostäder innan 2020. Familjebostäders produktionsmål 

har varit och är i nuläget 500 lägenheter/år. Detta ska succesivt fördubblats under 

mandatperioden till 1000 lägenheter/år, varav Stockholmshusen ska stå för 500 stycken av 

dessa. 

Ett mål är också att totala projektkostnaden ska ligga på 28 000-30 000 SEK/m2 BOA och att 

hyrorna ska ligga på 1 300-1 800 SEK/m2 år. Hyrorna kommer dock att förhandlas fram med 

Hyresgästföreningen, precis som övrig nyproduktion. 

Stockholmshusen ska fungera som ett koncept och har därför ett så kallat konceptmål 90/10, 

vilket innebär att 90 % av totalkostnaden ska vara fasta för konceptet och 10 % ska vara för 

anpassning av huset till mark och gestaltning.  

Stockholmshusen skall uppfylla energimål på en förbrukning av 55kWh/ m2 Atemp och år, 

uppfylla Ljudklass B och inneha FTX-system. Ambitionsnivån ligger på att uppnå 

miljöklassningen Miljöbyggnad Silver. 
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Målet för stadsbyggnadskontoret är att ledtiden för detaljplanerna från start till godkännande ska 

ligga på 15-18 månader. På det sättet skulle det ta 2 år från uppstart av planeringen till 

byggstart, under förutsättning att det inte blir några överklaganden. En överklagan gör att det 

tar ca 9 månader extra innan detaljplanerna blir godkända. 

4.4 Uppstart 
De tre bostadsbolagen och de fyra fackförvaltningarna samarbetar för att förverkliga projektet 

Stockholmshusen. Att samarbeta på detta sätt är inte något som bolagen är vana vid, vilket en 

av representanterna tydliggör med denna kommentar ”Det var jätteintressant, att se hur otroligt 

främmande det var för bolagen att överhuvudtaget sitta vid samma bord, att samarbeta. Det var en resa 

bara det och komma i fas där, att faktiskt se att vi inte konkurrerar.” 

De tre bostadsbolagen har olika förutsättningar (med tomträtter och liknande) och är i vanliga 

fall konkurrenter men brottas med i princip samma problem. I och med detta projekt kan de 

tillsammans lyfta gemensamma frågor till stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och 

politikerna. På det sättet kommer de längre än de skulle gjort om de som bostadsbolag suttit 

med detta enskilt och får samtidigt fram en gemensam lösning. Eftersom bostadsbolagen har en 

gedigen erfarenhet av att bygga och förvalta hus kan de tillsammans tydligt förklara de behov 

och problem de har och hur dessa kan lösas för fackförvaltningarna.  

Att bostadsbolagen är allmännyttiga betyder att de är kommunägda aktiebolag som har som 

syfte att förvalta hyresrätter utan vinstsyfte. Meningen med dessa företag var från början att 

bygga bostäder för de mindre bemedlade i samhället, detta förändrades dock efter andra 

världskriget och nu bygger de hus för alla samhällsgrupper. Nästan alla kommuner i Sverige har 

allmännyttiga bostadsbolag och det fungerar som kommunernas viktigaste instrument inom 

bostadspolitiken. (Nationalencyklopedin, 2015) 

 

Figur 5. Förhållanden mellan aktörerna (som har en ruta runt namnet) (Stockholms stad, 2015a), (Stockholms 

Stad, 2015b), (Stockholms stad, 2015c), som är inblandade i projektet Stockholmshusen. 
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De tre bostadsbolagen är dotterbolag till Stockholms Stadshus AB (Stockholms Stad, 2015b), 

som i sin tur samordnas av politiker i koncernstyrelsen (Stockholms stad, 2014), se Figur 5. 

Kommunfullmäktige är det högsta politiskt beslutande organet i Stockholm stad medan 

kommunstyrelsen ser till att besluten genomförs och följs upp (Stockholms Stad, 2015b), med 

hjälp av stadsledningskontoret (Stockholms stad, 2015c), se Figur 5. Miljöförvaltningen, trafik-, 

stadsbyggnads- och exploateringskontoret, även kallat fackförvaltningar, har varsin nämnd med 

politiker som har det yttersta ansvaret för verksamheten hos fackförvaltningarna (Stockholms 

stad, 2015a), se Figur 5. Fackförvaltningarna sköter den dagliga verksamheten och består av 

tjänstemän (Stockholms stad, 2015a).  

Även skönhetsrådet har varit inblandat i vissa skeden av projektet Stockholmshusen. 

Skönhetsrådet är en kommunal insats som arbetar med ärenden om stadsmiljön från i huvudsak 

stadsbyggnadskontoret (granskar detaljplaner och bygglovsärenden) men även från till exempel 

exploaterings- och trafikkontoret som rör frågor om ”skydd för Stockholms skönhet” 

(Stockholms stad, 2015d). Stadsarkitekten arbetar på stadsbyggnadskontoret (Stockholms stad, 

2015a). 

4.5 Arbetsgrupperna 
Arbetet med att ta fram underlag för förfrågningsunderlag till Stockholmshusen har skett i fyra 

arbetsgrupper. En extern projektkoordinator har samordnat detta arbete. Grupperna benämns 

olika på de olika företagen men har haft samma uppgift. En grupp tittar på själva husen, en 

grupp arbetar med markanskaffning, en med upphandling och en grupp tittar på tekniken. 

Namnen som används i denna rapport är hus, mark, upphandling och teknik. Det har även 

funnits en styrgrupp där byggcheferna på bostadsbolagen suttit med. Denna grupp har tagit de 

slutgiltiga besluten om det arbetsgrupperna tagit fram som förslag, se Figur 6. 

 

Figur 6 Koordinering av arbetsfördelning och beslutsprocess för Stockholmshusen 
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Nedan följer en presentation av de fyra arbetsgrupperna: vad de arbetar med och vilka som 

varit delaktiga i arbetet. 

4.5.1. Upphandlingsgruppen 
Upphandlingsgruppen består av personal från de tre bostadsbolagen och en jurist som 

specialiserat sig på LOU, se Figur 6. Juristen har varit med för att minska risken för 

överprövningar.  

Deras arbete har varit att ta fram ett förfrågningsunderlag (förkortas hädanefter till FFU) och 

även att föra in det arbete de andra grupperna gjort i FFU. Förfrågningsunderlaget gick ut som 

en öppen förfrågan under vecka 38 (2015) och innehåller de krav som ställs på entreprenörerna 

och hur urvalet av dessa går till.  

4.5.2. Teknikgruppen 
Teknikgruppen består av personal från de tre bostadsbolagen, se Figur 6.  

Dessa har tagit fram en nivå på kvalitet och teknik på genomförandet som byggnaderna ska 

innehålla. Arbetet går ut på att sammanställa bolagens krav i en gemensam lista, en teknisk 

specifikation. Bostadsbolagens skallkrav finns med i förfrågningsunderlaget.  

4.5.3. Husgruppen 
Husgruppen består av personal från de tre bostadsbolagen, representanter från 

stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, exploaterings- och trafikkontoret. Ett arkitektbolag 

och tidigare stadsarkitekten i Stockholm har varit delaktiga i gruppen, även skönhetsrådet har 

vid något tillfälle varit delaktig, se Figur 6. 

Att den tidigare stadsarkitekten varit med i arbetet har varit betydande för projektet då denne 

har stor kunskap om Stockholms historiska byggnadsutformning och historia. Personen har 

kunnat lyfta fram vad som går att lära av Stockholms historia, så att husgruppen har kunnat 

förhålla sig till det. Det beskrivs så här av en av representanterna  

”Som tidigare stadsarkitekt här i Stockholm har han god kunskap om stadens utveckling och kan 

ge en historisk verktygslåda helt enkelt. Vad har gått bra och vad har inte gått bra och varför 

genom historien? För hur det än är så är många hus typhus i grunden, även de vi tycker om idag, 

det är ju bara att typhus har fått en dålig klang. För alla pratar negativt om vissa 

miljonprogramsområden, Tensta och Skärholmen, men i själva verket så är det faktiskt så att 

väldigt många hus har den här industriella betoningen men man har hanterat det på olika sätt.” 

Arbetet i gruppen syftar till att länka ihop alla krav på byggnaden som finns från 

miljöförvaltningen, exploaterings- och stadsbyggnadskontoret, politiska krav och 

bostadsbolagens egna. Dessa sammanställs i ett arkitektoniskt koncept som är en bilaga till FFU. 

En av representanterna nämner att ”Där handlar det som sagt inte bara om huset utan även om hela 

miljön också.” 
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4.5.4. Markgruppen 
Markgruppen består av personal från de tre bostadsbolagen, en från miljöförvaltningen, två från 

stadsbyggnadskontoret, en från exploateringskontoret och ibland har även en representant från 

trafikkontoret varit närvarande, se Figur 6. 

Målet med gruppens arbete är markanskaffning till Stockholmshusen. Ett problem som de står 

inför är att ta fram en stor volym mark med specifika egenskaper på en kort tid. 

Hus- och markgruppens arbete går hand i hand. I markgruppen undersöks var man kan bygga 

någonstans och på vissa ställen har de fått klartecken av något av de tekniska kontoren att 

marken är lämplig att bygga på men inte för ett Stockholmshus till exempel på grund av att 

marken är för ojämn och det därför blir för dyr att bygga på. På det sättet hänger markgruppens 

frågor ihop med husgruppens. 

4.5.5. Arbetet i grupperna 
Detta projekt har varit otroligt tidspressat vilket har inneburit att problem som dykt upp har 

behövt lösas fort. Det har inte funnits utrymme på individnivå att skjuta problemen ifrån sig 

och hävda att det inte ligger på dennes ansvar. En av de intervjuade anser det som något 

positivt och beskriver det på följande sätt  

”Våren var oerhört intensiv och ibland kan man säga så att tiden är vår vän, kan jag känna 

ibland. Det var en kollega som sa det en gång och jag tycker det är ett så bra uttryck; ’att tiden 

var vår vän’. För hur hysteriskt det än var så var det väldigt positivt, det skapade någon slags 

kreativt flöde i det här, att du jobbar så intensivt. Det går inte att hela tiden säga att ’nä men det 

är faktiskt inte mitt ansvar, vi skjuter på det’, vi är satta här, vi har en deadline i sommar och 

det är bara att lösa det.” 

De arbetsgrupper som arbetat med att ta fram projektet kommer även att fortsätta arbeta 

tillsammans efter upphandling. Efter upphandlingen kommer bostadsbolagen dock behöva 

anställa dedikerade personer som arbetar med Stockholmshusen på heltid för att hinna med de 

stora volymerna som kommer byggas. Exakt vad dessa personer kommer arbeta med och hur 

arbetet kommer gå till var ännu inte definierat vid intervjuerna, bostadsbolagen hade bara 

identifierat ett behov av mer personal vid denna tidpunkt. 

4.6 Förfrågningsunderlag och upphandling 
FFU är ett resultat av de fyra arbetsgruppernas arbete som upphandlingsgruppen sammanställt. 

Husgruppens bidrag till FFU är ett arkitektoniskt koncept för Stockholmshusen, markgruppens 

arbete har resulterat i en lista över fastigheter för de första byggprojekten och teknikgruppen 

står för de tekniska kraven. Grupperna har även sammanställt mål för projektet som finns 

presenterade tidigare i rapporten samt i FFU, se bilaga 5. 

4.6.1. Upplägg ramavtal 
Upphandlingen sker enligt LOU (2007:1091), är en öppen förfrågan som publiceras på 

TendSign. De entreprenörer som bostadsbolagen upphandlar avgör vilka typer av byggsystem 

som kommer användas i Stockholmshusen. Enligt en av de intervjuade så blir det tufft att hitta 
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entreprenörer vars byggsystem kan uppfylla eller anpassas efter förfrågningsunderlaget. Utifrån 

detta kan det konstateras att det är få entreprenörer som över huvud taget kan bli aktuella för 

att bygga Stockholmshusen. 

Enligt FFU, se bilaga 5, kommer avtal tecknas med minst tre och maximalt fem entreprenörer, 

om det är färre entreprenörer än tre som klarar kraven för upphandling kommer 

upphandlingen avbrytas på grund av bristande konkurrens. Separata ramavtal kommer skrivas 

mellan de 3-5 entreprenörerna som vinner upphandlingen och respektive beställare 

(bostadsbolag), se Figur 7. Förfrågningsunderlaget som skickats ut kommer resultera i ett 

ramavtal som kommer tecknas på tre år med möjlighet till ett års förlängning. Ramavtalet 

rubriceras strategisk samverkan projekt Stockholmshusen, se bilaga 5, vilket innebär att 

beställare och entreprenörer kommer arbeta tillsammans i samverkan och partnering för att ta 

fram Stockholmshusen. Partnering valdes enligt en av de intervjuade för att ”vi vill ha med 

entreprenörerna tidigt, nu när vi får en planstart”.  

 

Figur 7. Ramavtal för respektive bostadsbolag. 

Enskilda avrop kommer ske från ramavtalet och ett avropsavtal som reglerar skede 1 och 2 

uppförs och signeras. Detta för att separata och projektspecifika beslut kommer fattas och 

påverka varje enskilt projekt. Huruvida varje enskilt projekt blir av kommer beslutas på samma 

sätt som bolagen jobbar idag med beslutsunderlag och riskanalyser, se bilaga 5.  

Skede 1 är en projekteringsfas, där man tecknar ett avtal enligt ABK. Det innebär att man 

kommer planera för att det specifika projektet ska klara överenskommen tid, hållas inom 

budget och till rätt kvalitet genom projektering och budgetering, se bilaga 5. 

Skede 2 är själva byggfasen och då tecknas ett avtal enligt ABT. Det innebär alltså att man 

genomför den praktiska byggnationen, så som produktion, provning, besiktning och avslutande 

men även uppföljningsarbeten under garantitiden, se bilaga 5. 

”För projekt Stockholmshusen kommer ett råd att utses med representanter från respektive 

bostadsbolag. Rådets uppgifter är att följa upp och utvärdera ramavtalet. I rådet kan komma att 

ingå representant från respektive entreprenör.” se bilaga 5.  

4.6.2. Kvalificering av anbud 
För att bli kvalificerad som anbudsgivare måste man ha uppfyllt vissa specifika krav, 

kvalificeringen sker i tre steg. Det första steget innebär att anbudsgivarna måste redovisa att de 

har en tillfredställande ekonomisk ställning och att de har erfarenhet av samverkans- och 
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totalentreprenad. Det andra steget innebär att entreprenören ska redovisa för vilken 

organisation som kommer arbeta med projektet, redovisa hur de arbetar med miljö- och 

kvalitetssäkringssystem och att de har lämnat ett fullständigt anbud för Ledinge 1. Se bilaga 5.  

Ledinge 1 är ett projekt som finns beskrivet i förfrågningsunderlaget. Ledinge 1 är ett projekt 

som ingår i etapp 1, som kallas footprint, och ska byggas av Svenska bostäder. Projektet har 

redan kommit en bit i detaljplaneprocessen och blir därför först ut på samråd för 

Stockholmshusen. Därför valdes Ledinge 1 som ett pilotprojekt. 

Det tredje och sista steget innebär att anbudet kommer utvärderas enligt mervärdesmetoden. 

”Pris” kan variera stort och beror på entreprenörsarvodet. Ju högre entreprenörsarvode desto 

högre ”pris”. Från ”Pris” subtraherar man sedan mervärdet för de återstående tre punkterna (se 

Figur 8) för att få fram en jämförelsesumma. Det anbud som har lägst jämförelsesumma vinner 

upphandlingen. Se bilaga 5. 

 

Figur 8 Utvärderingskriterier med angivet max mervärde, se bilaga 5. 

Utvärderingskriteriet ”beskrivning av måluppfyllnad” innefattar hur bra entreprenörerna 

uppfyller kravet på entreprenörens kostnadsmål på 20 000 kr/ m2 BOA, konceptmål 90/10 och 

energimålet på 55 kWh/ m2 Atemp och år, där respektive krav har ett maximalt mervärde på 

600 000 kr, se bilaga 5. 

”Beskrivning av detaljplanearbete” innebär att entreprenören beskriver hur denne kan påverka 

och effektivisera detaljplanearbetet, se bilaga 5.  

För att uppfylla utvärderingskriteriet ”genomförande av projekt – Ledinge 1” ska anbudet 

innefatta beskrivning av ”planering, ledning och styrning av projektet”, ”ekonomistyrning” 

och ”organisation”. De två första har maximalt mervärde på 1 000 000 kr och 

organisationsbeskrivningen har 2 000 000 kr. Se bilaga 5. 

4.6.3. Rangordning mellan upphandlade entreprenörer 
I FFU finns ett poängsystem som kommer avgöra om entreprenörerna får skriva avtal med 

beställarna eller inte. Rangordningen mellan entreprenörerna finns också beskriven i FFU.  

Fördelningen mellan entreprenörerna kommer ske genom att de rangordnas från det mest 

ekonomiskt fördelaktiga anbudet (se kapitel ”upphandling” nedan) till det minst ekonomiskt 

fördelaktiga anbudet. Fördelningsnyckeln, det vill säga procentsatsen av det som totalt byggs, är 
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beroende på hur många entreprenörer som upphandlas. Fördelningsnyckeln är alltså den 

procentsats som beställarna garanterat kommer erbjuda respektive entreprenör. Om 

entreprenören tackar nej till uppdrag riskerar de att inte få möjlighet att bygga den volym de 

blivit tilldelade. Se bilaga 5. 

Ett exempel på hur stor avropsvolymen är för respektive entreprenör visas i Tabell 2 för 

Fördelningsnyckeln nedan, övriga fördelningsnycklar återses i bilaga 5. 

 

Tabell 2 Fördelningsnyckel av avropsvolymen vid fem entreprenörer, se bilaga 5. 

Vem av de 3-5 upphandlade entreprenörerna som kommer få bygga vilket delprojekt kommer 

i stort beror på vilken erfarenhet entreprenörerna har sedan tidigare menar en av de intervjuade  

”det handlar lite om att någon kan ju komma in som har en väldig erfarenhet av att bygga höga 

hus och någon kanske har en himla finurlig lösning på det här med gångjärn och att man då säger 

att i de fall man behöver gångjärn, så är det den entreprenören vi tar eller så tar vi den här andra 

i stället”. 

4.6.4. Upphandling av övrig kompetens 
Huruvida det är bostadsbolagen eller entreprenörerna som kommer handla upp konsulter beror 

på entreprenörerna. En av representanterna uttrycker sig  

”Det kanske är så att vissa av de här konsulterna är upphandlade av entreprenören och några 

som troligtvis arkitekten kanske vi redan har handlat upp. Så vi har arkitekten, sen har vi med 

oss entreprenören och han har med sig lite teknisk expertis.” 

För att säkerställa att det inte blir brist på arkitekter i projektet kommer bostadsbolagen ha flera 

arkitektbolag inblandade, detta då projektet Stockholmshusen avser så stora volymer att ett 

bolag inte skulle hinna med alla delprojekt själva. 

4.7 Planprocessen 
När upphandlingen är klar kommer arbetet att ta fram detaljplaner för de fastigheter som 

markgruppen tagit fram ta sin början. Ett av målen i projektet är att göra planprocessen kortare. 

För att förstå vad som är skillnaden med planprocessen i detta projekt och hur processen ser ut 

för bolagen i vanliga fall förklarade en av representanterna hur planprocessen ser ut för dem 

idag och hur de arbetar för att förkorta tiden för denna. 
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4.7.1. Planprocessen i Stockholm idag 
Idag räknar bostadsbolagen med att det tar 6,5 år från markanvisning till byggstart i Stockholm 

och att planprocessen tar minst 24 månader (se Figur 9Error! Reference source not 

found.). 

 

Figur 9 Byggprocessen med ett stadsbyggnadsperspektiv. Streckad ruta är den fullständiga processen för en 

detaljplan att bli godkänd. Den prickade linjen ringar in den formella planprocessen. Stadsbyggnadsnämnden 

förkortas SBN. 

Planprocessen börjar med att beställaren får en idé om ett byggprojekt den vill genomföra. 

Idéstadiet börjar med att definiera vad som skall byggas och därefter undersöks 

förutsättningarna för detta på den utvalda marken. Denna process som kan gå fort men även ta 

upp till flera år beroende på förutsättningarna och de inblandade parterna. 

Efter idéstadiet lämnas en ansökan om planändring eller markanvisning in till 

stadsbyggnadskontoret, se Figur 9. Ansökan om planändring görs av beställaren när denna äger 

den berörda marken. Om det är stadens mark i form av tomträtt så ansöker beställaren om 

markanvisning hos Exploateringskontoret. Exploateringsnämnden uppdrar åt 

Exploateringskontoret att ansöka om planändring hos Stadsbyggnadskontoret. 

Om det är en helt ny ansökan för stadsbyggnadskontoret eller exploateringskontoret så görs en 

utvärdering om planändringen/markanvisningen innan beslut om detaljplan tas. De har fyra 

månader på sig att svara på ansökan. Om beställaren får avslag på ansökan får denna börja om 

på idéstadiet igen. Detta kan innebära att år och månader har slösats på idéstadiet och 

planhandläggare utan att ge något resultat. Alternativt så går ansökan igenom och projektet går 

vidare i systemet, beställaren får ett start-PM, se Figur 9. När detta sker påbörjas planprocessen 

rent formellt, detta kallas också planstart. 

Efter att stadsbyggnadsnämnden(SBN) beslutat om start-PM går så småningom detaljplanen ut 

på samråd. Frågor om utformning, gestaltning,  buller, miljö, tillgänglighet, trafik och så vidare 

ska vara lösta inför samrådet, men kan i vissa fall bearbetas efter inkomna synpunkter. 

Eventuella revideringar följer även efter inkomna synpunkter från sakägare och allmänhet.  
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Efter samrådet ställs detaljplanen ut för så kallad granskning, för att därefter godkännas och 

antas av stadsbyggnadsnämnden, se Figur 9. Är det en stor plan så ska den upp till 

kommunfullmäktige, annars tar Stadsbyggnadsnämnden ärendet direkt, se Figur 9. 

Det finns risk att det uppstår mycket diskussioner på samrådet och då kan det ta flera år innan 

planen kommer vidare till granskning. Risken finns att det krånglar till sig så mycket i 

samrådet, att planen måste upp i ett nytt samråd eller att den måste upp till 

Stadsbyggnadsnämnden igen innan den går till granskning igen. Samrådet är därför en flaskhals, 

ett exempel på problem som kan uppkomma är att nya frågor kommer in i efterhand. 

Efter antagandet krävs bygglov och därefter påbörjas byggandet. Hela processen från idé till 

färdig detaljplan kan ta mellan två-tio år, se den sträckade rutan i Figur 9, medan själva 

byggandet/genomförandet bara tar ca två år. 

4.7.2. Åtgärder för att förkorta planprocessen  
Arbetet för att förkorta planprocessen kommer ske både hos bostadsbolagen och hos 

fackförvaltningarna och då framförallt stadsbyggnadskontoret. Detta eftersom 

stadsbyggnadskontoret har störst möjlighet att påverka denna process. 

Planprocessen har alltid samma juridiska gång, skillnaden i det här projektet är att så många 

frågor som möjligt ska vara lösta innan samrådet för att undvika överklaganden. 

Stockholmshusen har också fått undantag i vissa frågor som i vanliga fall kan förlänga 

planprocessen som till exempel antal parkeringsplatser. Att fackförvaltningarna varit med och 

tagit fram konceptet gör också att processen blir kortare då de vet vad Stockholmshuset står för 

och vad projektet handlar om och behöver därför inte kontrollera varje enskilt projekt på 

detaljnivå.   

Bostadsbolagens roll 
För att effektivisera tiden innan byggandet faktiskt påbörjas försöker bostadsbolagen underlätta 

arbetet genom att redan i idéstadiet lägga mycket fokus på att lösa problem och krav som kan 

uppstå senare, i planprocessen. De vill inte heller ställas inför oväntade frågor under byggskedet. 

En av de intervjuade beskriver det så här  

”Alltså, den ena vinningen ligger i att vi möter, reder ut alla sådana krav, som vi har från olika 

håll, rent juridiska krav men också krav som stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, 

trafikkontoret, allihop, kommer ställa senare i planprocessen. Vi måste kunna svara på dem redan 

nu i möjligaste mån, hur löser vi exempelvis parkeringsfrågor? Vad har vi för olika tak som vi 

kan lägga på huset? Levande bottenvåningar, det är ett politiskt direktiv som 

stadsbyggnadskontoret driver, hur svarar vi på det?” 

Det är viktigt att ha svar på hur viktiga stadsplaneringsfrågor ska lösas redan tidigt i processen så 

som vilka färgsättningar området har, vilken typ av balkonger och fönstertyper som finns att 

välja på. Representanten nämner också att ”Sen är det alltid vissa, nya frågor som kommer dyka upp 

i planprocessen men poängen är att vi har löst mycket, så att i stället för att vi måste uppfinna hjulet varje 

gång, så har vi löst det redan i tidigt skede.” 
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För att minska tiden för processen innan byggandet börjar så måste erfarenheter från tidigare 

projekt och samråd tas i beaktning redan i idéstadiet. Som en av representanterna säger  

”Vi har ju verkligen en gedigen erfarenhet av att bygga hus över hela Stockholm. Vi har ju en 

erfarenhet av gamla och nya hus; att förvalta gamla och nya hus, slott och kojor, så att säga. Just 

det här med förvaltningen, vad är bra? Hur ska ett hus se ut för att det ska fungera för att det ska 

vara ett bra hus, i drift, i underhåll och allting? Och vad tycker våra boende är viktiga frågor. 

Det vet vi och det måste in.” 

Eftersom bostadsbolagen har erfarenheter av vad de boende vill ha, som till exempel balkonger, 

så kan de redan i idéstadiet besvara följdfrågor som vilken storlek dessa skall ha. De vet även att 

de boende vill ha förråd, så då kan de även besvara hur den frågan eventuellt kan lösas. 

Stadsbyggnadskontorets roll 
Stadsbyggnadskontoret är de som tar fram detaljplaner. I detaljplanen regleras byggnadens höjd 

och volym, tillgänglighet, angöring, sophantering, bilparkering och cykelförråd. Genom att 

komma fram till generella lösningar, så att byggnaderna kan anpassas efter kringliggande 

bebyggelse, blir dessa frågor lösta redan i idéstadiet, för att det inte ska bli en fråga som låser 

arbetet i det senare planarbetet.  

Detaljplaner är oftast väldigt detaljstyrda och har mycket riktlinjer och föreskrifter. En av de 

intervjuade säger ”Detaljplanerna måste vara mer flexibla för att kunna bygga de här husen. Det kräver 

ett nytt arbetssätt från SBK, att inte detaljstyra för mycket.” Stadsbyggnadskontoret kommer alltså 

behöva ta fram nya sätt att arbeta på. Alla inblandade parter måste våga lämna sin 

”comfortzone” och tänka utanför boxen för att hitta nya sätt att arbeta på.  

En utmaning för Stadsbyggnadskontoret är att de måste hålla igen på idéer som ändrar 

utformningen på huset. Det kommer inte gå att lägga till saker senare som exempelvis burspråk 

i ett specifikt projekt. Tanken är att huset inte skall behöva ritas om hela tiden. En representant 

nämner ändå att ”Vissa frågor måste vi lösa, bullersituationen just i det här specifika läget. Vi måste 

bestämma om det är vinkelhuset, lamell, punkthus eller vad det är som ska byggas här, på just den här 

platsen.” Så allt kommer inte vara bestämt från början men arbetet ska inte behöva gå tillbaka 

till detaljfrågorna och fastna i vilken typ av balkongräcke som ska användas i varje nytt projekt. 

Aktörernas samarbete 
Bostadsbolagen har erfarenhet av att skapa bra boendemiljöer och har kunskaper om vad de 

boende värdesätter i sitt boende. Att utbyta denna information med stadsbyggnadskontoret gör 

att de får en utökad förståelse för var bostadsbolagens krav och behov kommer ifrån när dessa 

krav inte rimmar med kraven från stadsbyggnadskontoret. 

Att fackförvaltningarna och bostadsbolagen samarbetar i ett tidigt stadium med att ta fram 

produkten säkerställer att kraven från förvaltningarna ska kunna tillgodoses redan från början. 

En representant förklarar fördelarna så här  

”Tanken är då också att stadsbyggnadskontoret, alltså plan är ju med i det här och då är ju de 

med i processen och då känner de en trygghet om att det här blir bra hus. Då vet de att har de 
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kollat ett hus så behöver de inte kolla alla andra lika noggrant, för de vet att tillgängligheten 

uppnås, att hållbarhetskraven uppnås och så vidare. Då behöver inte vi i det enskilda projektet 

projektera lika mycket, de behöver inte göra samma detaljgranskning vilket gör att 

bygglovsprövningar kan gå mycket fortare och så vidare. Då kapar vi massa ledtider.”   

Det är ett faktum att de allmännyttiga bostadsbolagen och förvaltningarna har fått ett politiskt 

uppdrag att snabbt hantera bostadsbristen. Att bostadsbolagen och fackförvaltningarna har ett 

gemensamt politiskt uppdrag gör att de har möjlighet att sätta sig tillsammans och arbeta med 

de frågor som måste lösas. En av representanterna poängterar att ”Det betyder inte att vi slipper 

undan alla de här frågorna, det betyder bara att vi löser dem tidigare egentligen.” 

4.8 Projektering 

4.8.1. Projektledning 
När projekteringen påbörjas kommer projektet in i ett läge där det kommer bli aktuellt att gå 

över från att ha en extern projektledare till en intern. Frågeställningarna som dyker upp då är 

var denna projektledare kommer vara anställd och var den skall sitta.  

Det fortsätta arbetet kommer se olika ut på de olika företagen, nedan följer en beskrivning av 

hur respektive företags organisation i projektet kommer se ut. 

Inom kort kommer Familjebostäder börja leta efter en projektchef för Stockholmshusen. För 

tillfället är projektet något som drivs vid sidan av den dagliga verksamheten men de anser att 

det kommer bli mer och mer resurskrävande. Projektchefen hos Familjebostäder kommer ha 

övergripande ansvar för markanskaffning och projekten i genomförandet. Denna person 

kommer även att utveckla produkten tillsammans med entreprenörerna.  

Stockholmshem kommer att ha en projektutvecklare som enbart kommer arbeta med 

Stockholmshusen. Projektutvecklarna kommer tillsammans med projektchefen på bolaget driva 

detaljprojektering och ansvarar för projektet under byggtiden. Hur många projektutvecklare 

som kommer arbeta med detta beror på i vilken takt projekten löper. 

På Svenska bostäder är det den intervjuade själv som ansvarar för Stockholmshusen och fördelar 

resurser och projektledare där det behövs. 

4.8.2. Samverkan och partnering 
I dialogen (samverkan) om produktens egenskaper kommer entreprenörerna, bostadsbolagen 

gemensamt arbeta med representanter från de inblandade fackförvaltningarna. Även inblandade 

konsulter, så som arkitekter, konstruktörer, VVS och så vidare kommer sitta med i arbetet med 

produkten. Efter upphandling kommer bostadsbolagen och entreprenörerna även samverka 

med stadsbyggnadskontoret för att få ner tiden för planprocessen. 

Det är inte bestämt inom alla tre bostadsbolag, vid tillfället för intervjuerna, vilka personer från 

de respektive bostadsbolagen som kommer sitta med vid själva produktframtagningen av 

Stockholmshusen. Ett av bostadsbolagen kommer dock ha med representanter som hittills suttit 
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med i någon av arbetsgrupperna. Ett annat bolag vet att de kommer bland annat ha med sig en 

projektchef i produktutformningen. 

I och med att entreprenörerna kommer in i ett tidigt skede kommer samverkan innebära att 

projektmedlemmarna kommer delta i arbetet med förstudie, utredning, projektering och 

framtagande av handlingar, se bilaga 5. 

Kostnadsstyrningen i projektet kommer ske med ”öppen redovisning av kostnader med full 

insyn” för beställarna, vilket ska garantera beställaren att kostnader är korrekta i förhållande till 

den kvalitet som byggs, se bilaga 5.  

Erfarenhetsåterföring 
Syftet med att ha samarbetsformen strategisk samverkan mellan entreprenörer och beställare är 

att beställarna vill skapa ett långsiktigt samarbete som möjliggör erfarenhetsåterföring mellan 

projekten. Även om bemanningen i varje projekt är unik, ska utbyte av kunskap ske mellan 

projekten för att kunna uppnå bostadsbolagens mål. Se bilaga 5. 

Planeringsfasen för både etapp ett och två var redan påbörjade vid tillfället för intervjuerna. ”I 

den här resan kommer vi få väldigt mycket erfarenhet efter första och andra etappen som kommer följa med 

till senare etapper: det är ju planskedet och så är det byggskedet” uttrycker sig en av de intervjuade. 

Det är oerhört viktigt att på något sätt tillvarata erfarenheterna av projektets olika delmoment 

löpande inför alla fortsatta projekt. Hur detta kommer ske är inte formaliserat än enligt en av 

intervjupersonerna  

”Men spontant tror jag ju att oavsett hur man formaliserar, så kommer det uppstå saker som vi 

måste ta med oss därför att man märker att någonting har gått väldigt bra och då tror jag, både 

formaliserat och icke-formaliserat, tar vi med oss erfarenheter”. 

4.8.3. Arkitektoniskt koncept för Stockholmshusen 
Bostadsbolagen är noga med att poängtera att Stockholmshusen är ett koncept, inte ett typhus, 

detta för att anser att typhus kommer ge en negativ bild av projektet. Som en av 

representanterna säger ”Begreppet ”typhus” kan i vissa sammanhang ha en negativ klang. 

Stockholmshusen är dock ett koncept som vi är väldigt måna om. Vi är noggranna med att det inte får 

tullas på kvalitén utan det ska vara hög kvalitet.” Önskan är att det kommer tas fram ett koncept 

för punkt-, lamell- och kvartershus per entreprenad. ”Målet är att dessa även ska fungera som 

typhus för kommande etapper.” se bilaga 5. Det skulle innebära att om man arbetar med fem olika 

entreprenörer så skulle resultatet bli en katalog med 15 olika varianter av ”Stockholmshuset”. 

För att kunna skapa kvartershus behövs ett koncept för ett slags ”gångjärn”/vinkelhus mellan 

två lamellhus, se Figur 10. ”Gångjärnet” behövs för att bilda L- och T-strukturer enligt bilaga 

5. Att kunna variera takutformningen är också ett önskemål från bostadsbolagen. Koncepthusen 

ska alltså ha en varierande och god arkitektur, se bilaga 5. 
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Figur 10. Gångjärnet placeras mellan lamellhus för att bilda olika former och kunna anpassas efter 

markförhållanden. (DinellJohansson, 2015) 

Bolagen vill använda sig av entreprenörer med egna byggsystem och kombinera dessa system 

med sina egna krav. En av de intervjuade beskriver det så här  

”Så det vi vill åt i Stockholmshusen är att hitta dom här entreprenörerna som har sina system och 

gå till dom och säga vi vill köpa bostäder av er och använd era system. Sen kommer vi vilja 

skruva lite grann i det där för vi har ett annat förvaltningsperspektiv.”  

Tanken är att samma byggdelar skall användas i samtliga projekt men att de kombineras på 

olika sätt. Eftersom tanken är att flera entreprenörer skall upphandlas kommer olika byggsystem 

användas och Stockholmshusen kommer se olika ut beroende på vilken entreprenör som 

bygger huset. 

Prefabriceringsgraden på byggelement kan vara hög så länge det inte används prefabricerade 

sandwichelement med färdiga fasader. En av de intervjuade påpekar 

”Vi säger alltid att vi egentligen vill ha det när vi bygger men det är en diskussion med 

stadsbyggnadskontoret för vi får inte ha synliga skarvar, det är de jättehårda med, och nu pratar 

jag generellt, det är inte bara Stockholmshuset.” 

För att hinna bygga på den tid som projektet har kan det vara en fördel med prefabricerade 

byggdelar som bara monteras dit på plats som exempelvis prefabricerade badrumsgrupper, 

balkongplattor, skalbetongväggar och utfackningsväggar eller liknande. 

Teknikgruppen tar vid tillfället för intervjun fram en teknisk specifikation med krav från 

bostadsbolagen som skall vara klar vid jul 2015, när projektet drar igång på riktigt. Hur mycket 

av den sammanställda listan över tekniska specifikationer som kommer kunna uppfyllas beror 

på entreprenörernas byggsystem.  

Tanken är inte att listan med tekniska specifikationer ska låsa entreprenörerna i ett tidigt skede, 

utan bolagen och entreprenörerna ska i samverkan diskutera fram lösningar utifrån beställarnas 

lista och entreprenörernas byggsystem, efter upphandlingen. Både entreprenörerna och 

bostadsbolagen ska vara nöjda med produkten som tas fram. I det nära samarbetet kommer allt 

från exploateringsarbeten, kantstensmarkeringar, grönytor, tomter, husteknik och kvaliteter 

diskuteras och lösas. 
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Bostadsbolagens skallkrav kommer bland annat handla om produktens anpassningsbarhet till 

stadsmiljön. Teknikgruppen har bra koll på vad som behöver vara skallkrav och vad som kan 

lämnas öppet för entreprenörerna. De krav som är skallkrav finns i förfrågningsunderlaget för 

att entreprenörerna skall veta vad det är för produkt bostadsbolagen är ute efter. Att dessa krav 

är uppfyllda är en förutsättning för att bostadsbolagen överhuvudtaget ska utreda 

entreprenörens anbud, kraven gäller både entreprenören, anbudet och hur de uppfyller 

produkten Stockholmshusen, se bilaga 5. Det kommer att bli en utmaning för entreprenörer att 

kunna leverera och leva upp till dessa krav. En av de intervjuade nämner bland annat att 

”Många av de här byggherrarna får kämpa väldigt, väldigt mycket för att nå 55 kravet för att där är inte 

alla framme än.” 

I förfrågningsunderlaget är stadens mål för byggdelars livslängd nedtecknade denna livslängd är 

ett krav för livslängden på byggdelarna i Stockholmshuset. Byggdelarna i Stockholmshuset skall 

uppfylla målen som staden har för byggdelars livslängd, se bilaga 5. Entreprenörerna skall 

projektera utifrån sina egna system arkitektens koncept för Stockholmshusen som finns som 

bilaga till FFU och projektets mål. Viktigt att poängtera är att bostadsbolagen i FFU skriver 

”Arbetet skall bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder och tillvägagångssätt.” se 

bilaga 5. 

En ambition som bostadsbolagen har är att husen ska projekteras enligt Miljöbyggnad Silver 

vilket motsvarar de krav som finns i stadens miljöprogram, se bilaga 5. Certifiering är dock inte 

nödvändig enligt DinellJohansson (2015).  

Stockholmshusen ska klara en suterräng på max 1 våning och ha en förhöjd bottenvåning för 

att skapa flexibilitet, samtidigt som det ger en viss karaktär till byggnaden. Bottenvåningarna 

skall vara levande på något sätt, dock inte alltid med plats för lokaler och verksamheter. I så stor 

utsträckning som möjligt skall det vara bostäder i bottenvåningarna för att få så stor 

uthyrningsbar yta som möjligt. Förråd ska placeras i lägenheten för att även det ökar den 

uthyrningsbara ytan.  

Det här projektet har högre krav än vanligt på cykelförvaring eftersom garage inte kommer att 

byggas i anslutning till huset. Den generella lösningen kan vara att alltid ha cykelförrådet i eller 

bredvid Stockholmshuset. Stadens mål om 2,5 cykelplatser per 100 m2 BTA kommer dock inte 

kunna mötas om man ska få dessa byggnader yteffektiva. Av samma anledning överväger man 

externa tvättstugor, utanför fastigheten. Enligt DinellJohansson (2015) kommer det dock finnas 

plats att ha tvättmaskin i badrummen. 

Fasadmaterial och helst takutformning skall vara flexibelt för att byggnaderna skall passa in 

stadsbyggnadsmässigt på de platser de byggs, utsidan skall alltså ha en viss given variation. I en 

bilaga till förfrågningsunderlaget redovisar DinellJohansson (2015) idéskisser på gestaltning och 

beskriver då utformningen så här ”Stockholmshuset har nyenkla och välproportionerade putsfasader. 

Fokus i gestaltningen ligger på byggbarhet, repetition och detaljering. Beroende på situation kan 

Stockholmshuset ”doppas” i någon av Stockholms klassiska putskulörer. Den monokroma färgsättningen 

ger stark identitet.” Stockholmskulörerna som redovisas är sex stycken till antalet, dessa består av 
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två röda nyanser, två gråa och två brungula. Husen kommer främst byggas som utfyllnadshus 

och inte i egna bostadsområden, därför är det viktigt att de är flexibla och lättanpassade till den 

miljö de byggs i. 

Våningsantalet skall kunna varieras mellan 4-8 våningar medan lägenhetsstorlekar, 

lägenhetstyper och fördelning av dessa kommer vara projektspecifika. Eftersom lägenhetsantalet 

kommer vara olika från projekt till projekt så kommer man inte att kunna arbeta med en längd 

på byggnaden. Längden på byggnaden kommer varieras med antalet trapphusblock. Bredden 

kommer ligga någonstans runt 13 m men beror på entreprenörens system. Stark betoning 

ligger på att det skall vara högkvalitativa lägenheter till en rimlig boendekostnad. 

Standarden på lägenheterna som till exempel om de ska vara målade eller tapetserade kommer 

fastslås i första delen av projektet (Footprintet se nedan). Husen skall kunna kännetecknas som 

Stockholmshusen genom exempelvis utmärkande entréer. Tanken är att man ska lägga extra 

resurser på den karakteristiska byggnadsutformningen. I övrigt ska utformningen vara tidstypisk 

enligt år 2020, (DinellJohansson, 2015). 

Eget koncept 
Att man valt att inte använda sig av andra koncepthus/typhus-lösningar, som också försökt 

pressa priserna, är för att de som finns på marknaden idag inte uppfyller Stockholmsstads 

särkrav, som bland annat energianvändningen som ligger på 55 kWh/ m2 Atemp och år. 

En annan orsak till att inte använda sig av redan framtagna koncept är för att det krävs större 

flexibilitet i Stockholm, än vad dessa projekt erbjuder. Helt fördefinierade hus passar inte in i 

Stockholms citykärna. Huset skall kunna anpassas både utseendemässigt och storleksmässigt till 

det område det byggs i. Lägenheterna som byggs i och med Stockholmshus-projektet är 

kostnadseffektiva hyresrätter som skall vara flexibla nog att klara Stockholms krav, vilket blir 

den stora utmaningen.   

4.9 Byggfas 
Slutligen skall husen byggas, detta kommer ske i 8 etapper med ett antal delprojekt i varje. 

Marken för dessa hus kommer tas fram kontinuerligt under projektets gång. Vid varje 

delprojekt kommer bostadsbolagen göra avrop från ramavtalet på den entreprenör de valt för 

det enskilda projektet. Vem som gör avropen och tar beslut om vilka byggprojekt som ska 

genomföras är olika på de olika företagen. 

4.9.1. Etapper 
Den första etappen kallas även för Footprint och består av 600-700 bostäder, se bilaga 5, 

fördelade på 8 projekt där marken är tagen ur företagens egna projektportföljer. Under hösten 

2015 kommer man få markanvisningar och start-pm, så att dessa är klara för planstart vid jul 

2015. Detaljplaner och projektering kommer då ske under 2016 för att kunna starta 

byggnationen 2017. Om allt går enligt planerna så ska det vara möjligt med första inflyttning 
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under 2018, se Figur 11.

 

Figur 11 Tidplan och metod för genomförande, se bilaga 5. 

Som man ser i Figur 11 så kommer efterföljande etapper påbörjas parallellt med tidigare 

etapper, detta för att hinna med målet med antalet byggstarter inom tidsramen på 4 år. Det 

innebär att etapp 1 inte kommer vara helt klar förrän övriga etapper redan startats. Detta gör att 

utvärdering av etapperna i sin helhet inte är möjlig. En av de intervjuade poängterar att ”Så det 

är en viss risk som vi har, att vi inte riktigt hinner utvärdera och det är ju på något sätt så hela branschen 

funkar för det är ju så många ledtider.” 

De första koncepthusen kommer projekteras fram i etapp 1 men alla entreprenörer kommer 

inte få projekt med alla de tre olika typerna av hus redan i denna etapp. Detta gör att alla 

(eventuellt 15) varianter på hus inte kommer vara färdigprojekterade redan här utan det 

kommer ske successivt under projektets gång. 

En risk med att inte utvärdera projekten är att någon av entreprenörerna kan vara duktiga i 

tidiga skeden och därmed få flera projekt men att de i slutskedena inte är lika bra. För en 

ultimat utvärdering hade bostadsbolagen velat ha två års förvaltning innan utvärderingen, för då 

har alla system använts, för att sedan kunna avgöra om målet för till exempel 

energianvändningen verkligen nåddes. 

4.9.2. Markanskaffning 
Inför etapp 1 föreslår bostadsbolagen mark från de egna projektportföljerna där 

Stockholmshusen kan vara lämpliga och stadsbyggnadskontoret bestämmer om markansökan 

ska godkännas eller inte. Marken som tagits fram till etapp 1 har det alltså redan funnits 

markanvisningar för men saknar detaljplan enligt en av de intervjuade som uttrycker att  

”I footprint (etapp 1) valde vi i första hand projekt som var markanvisade, men ännu ej 

planstartade. Med nya detaljplaner är det lättare att forma dessa från start med Stockholmshus-

konceptet snarare än att arbeta om redan pågående detaljplaner.” 

Mark som behövs för resterande etapper kommer markgruppen ta fram succesivt under hela 

projektet. 



 

36 

 

Ett utökat samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret är ett måste för att 

hitta lämplig mark i rätt takt för Stockholmshusen, menar en av de intervjuade  

”När vi ska upp med så enormt stora volymer så ser jag ändå en risk i det här att vi helt enkelt 

inte får fram tomträtter i den takt som vi behöver. Jag tror att det kommer krävas ett ökat 

samarbete här med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret så att vi hjälps åt för att hitta 

de här platserna. Jag tror att ensamt så blir det nog svårt att fylla på den här portföljen hela tiden 

succesivt.”  

I vanliga fall när bolagen ansöker om markanvisning är en arkitekt redan inkopplad och de har 

redan börjat rita på platsen. När bolagen får markanvisningen börjar planmöten där de börjar 

forma produkten ytterligare.  

”De identifierade markerna för Stockholmshusen har vi inte ritat på ännu eftersom vi inte vet hur 

Stockholmshusen kommer att se ut. Det finns dock ett antal kriterier som vi har följt när vi har 

valt platserna för Stockholmshusen. Marken får till exempel inte vara allt för kuperad.” 

Tas det fram bra mark som är plan sänks husens totalkostnad. Diskussionen med 

stadsbyggnadskontoret går i stället för runt den arkitektoniska utformningen kring hur man 

arbetar med projekten, man tittar på platsspecifika frågor, så som ”allt ifrån buller- och miljöfrågor, 

trafikfrågor och andra frågor.”. 

Samarbetet med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen är också 

viktigt för att ”säkerställa att det kommer fram planhandläggare och att dem här [detalj-]planerna utreds 

snabbt” enligt en av de intervjuade. Samma person poängterar även att samarbetet är viktigt när 

det kommer till ”vilka platser som lämpar sig och här är ju alla med och tycker till”. 

En av intervjupersonerna säger att  

”exploateringskontoret har krav på sig från Stockholm stad att de ska ge oss markanvisningar för 

någonstans runt 2500 lägenheter/år. Vi ska bygga 3000 och får markanvisningar av staden för 

2500 vilket betyder att vi måste hitta 500 bostäder i andra projekt.”  

Det innebär att bostadsbolagen kommer behöva hitta en del mark själva utan hjälp från 

exploateringskontoret. Som till exempel genom förvärv från den privata marknaden. Industri-

/kontorsfastigheter eller obebyggd mark är exempel på sådan mark.  

När lämplig mark väl har hittats ”Så är tanken att vi ska kunna avropa på kort tid olika typer av hus, 

det kan vara punkthus och det kan vara lameller, beroende på tomtens beskaffenhet.” För att avropen 

skall kunna ske på kort tid är det viktigt att ha färdiga husvarianter att välja på.  

4.9.3. Avrop på avtal 

Stockholmshem 
På Stockholmshem sker avrop på ramavtalet av projektchefen. Beslut om byggstart tas av 

företagets ledningsgrupp, sedan av styrelsen. Om projektet är på över 300 mkr ska projektet 

även godkännas av Stockholm stadshus AB, koncernstyrelsen samt kommunfullmäktige, se 

Figur 12. 
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Figur 12. Beslut om avrop på avtal för Stockholmshuset hos Stockholmshem. 

Svenska bostäder 
På Svenska bostäder görs själva avropen av inköpsavdelningen. Den intervjuade från Svenska 

bostäder tillsammans med chefen för fastighetsutveckling samt chefen för nybyggnad beslutar 

om de enskilda byggprojekten ska bli av. Beslutet går till på sedvanligt vis, är det ett större 

projekt så går det upp till styrelsen för beslut, se Figur 13. 

 

Figur 13. Beslut om avrop på avtal för Stockholmshusen hos Svenska bostäder 

Familjebostäder 
På Familjebostäder har man ännu inte bestämt vem som ska utföra själva avropen på 

ramavtalen. Dock vet de i markanvisningsskedet huruvida projektet lämpar sig för 

Stockholmshuset eller inte. Lämpar det sig sedan för Stockholmshuset 

projektutvecklingsmässigt med detaljplaneskedet och produktion, så kommer avropen troligen 

ske från projektledarna till följd av linjeorganisation. Det är dock inte tydligt definierat eller 

beskrivet vid tillfället för intervjun, se Figur 14. 

Projektchefen på familjebostäder är chef över projektledarna, enligt bilaga 1, se Figur 14. 
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Figur 14. Beslut om avrop på avtal för Stockholmshusen hos Familjebostäder 

4.10 Fortsatt samarbete efter Stockholmshusen 
Det finns i dagsläget inte några planer på att fortsätta med Stockholmshusen efter avtalstiden på 

tre + ett år. Representanterna från bostadsbolagen kan dock tänka sig att om projektet går bra 

kan det fortsätta på något sätt. I och med projektet har man hittat flera beröringspunkter som 

man kan tänka sig fortsätta samarbeta med i den dagliga verksamheten. Bolagen tillhör trots allt 

samma koncern, med samma ägare.  
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5. Analys 
I den här delen av rapporten följer en analys av resultatet grundad på bakgrunden och teorin som är 

presenterad i rapporten. 

5.1 Miljonprogrammet 
Det är idag bostadsbrist i stora delar av Stockholm (Länsstyrelsen Stockholm, 2015) och 

byggpriserna har stigit kraftigt de senaste åren (Statistiska centralbyrån, 2011), precis som i 

början av tiden för miljonprogrammet (Vidén, Lundahl, & Monastra, 1992). Precis som under 

miljonprogrammet är målet med detta projekt att bygga mycket under kort tid och för att få 

ner kostnaderna valde bostadsbolagen då som nu att bygga på lättexploaterad mark (Vidén et 

al., 1992) och med industriella byggmetoder (Nylander, 2013). Skillnaderna mellan nu och då 

är dock att Stockholmshusen byggs som kompletteringshus i redan existerande områden, 

snarare än stora bostadsområden på fält utanför staden som under miljonprogrammet (Vidén et 

al., 1992). Antalet bostäder i varje enskilt projekt blir färre och risken för områden liknande de 

förorter som bland annat gett miljonprogrammet dåligt rykte minskar. Stockholmshusen 

kommer alltså vara upprepningshus som är utspridda i hela staden, inpassade i annan bebyggelse 

som därför kommer skapa variation snarare än repetition.  

I projektet Stockholmshusen har man aktivt arbetat med att lära sig av Stockholms 

stadsbyggnadshistoria. En stor skillnad från miljonprograms-tiden när tekniska och ekonomiska 

förutsättningar styrde utformningen (Arnstberg, 2000), är att utseendet har en viktig roll i 

projektet trots att husen skall vara kostnadseffektiva. En arkitekt kommer vara inkopplad i varje 

delprojekt för att säkerställa att byggnaderna anpassas till sin omgivning med aktiva, varierande 

färgval och former på tak. Miljonprogrammet genomsyrades av att använda sig av materialens 

naturliga kulörer, vilket bidrog till enformighet och hela områden i grått och brunt (Vidén et 

al., 1992). Att byggnaderna ska vara ”nyenkla” (DinellJohansson, 2015) innebär inte att 

bostadsbolagen eftersträvar att enkelhet och upprepning ska vara uttrycksmedlet, så som det var 

under miljonprogrammet (Vidén et al., 1992). Till exempel så planerar bostadsbolagen att lägga 

extra fokus på att göra tydliga entréer, vilket gör att de blir lättare att hitta i områdena och det 

blir mer välkomnande för de boende. 

Bostadsbolagen har även arbetat med den före detta stadsarkitekten för att ta lärdom om vad 

som fungerat bra och dåligt genom historien. De borde därför kunna undvika de negativa 

effekter som miljonprogrammet genererade till följd av det industriella byggandet. 

5.2 Detaljplaneprocessen 
Ett problem som man måste hantera i detta projekt är att detaljplaneprocessen tar så lång tid i 

Stockholm idag, den ligger på 5,5 år i Stockholms innerstad (Graner, 2005). Att få ner tiden för 

planprocessen är en förutsättning för att lyckas bygga så mycket på så kort tid. Därför är ett av 

målen med projektet att förkorta planprocessen, detta skall göras genom att koppla in 

fackförvaltningarna tidigt i projektet och genom att bygga koncepthus. 
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Dessa fackförvaltningar bidrar med kunskaper och får också tidigt en uppfattning om vad 

projektet innebär, vilket underlättar deras arbete att genomföra utredningar, att ta fram samt 

godkänna detaljplaner och bygglov. Bullerutredningar, solstudier och liknande utredningar 

kommer dock behöva göras för varje specifikt område. Enligt Graner (2005) är det ofta dessa 

utredningar som drar ut på tiden, speciellt när inblandade parter inte kommer överens. 

Eftersom att husen skall byggas i redan existerande bostadsområden innebär det att projektet 

kommer påverka de som redan bor i området. Dessa har rätt att överklaga detaljplanerna vilket 

kan komplicera processen eftersom alla måste vara nöjda med planen (Graner, 2005). Detta gör 

att det finns stor risk för överklaganden från privatpersoner som förlänger processen, vilket gör 

att den önskade effekten av det tidiga samarbetet kanske inte blir så stor som bostadsbolagen 

önskat. 

5.3 Problematik vid industriellt byggande 
Det är inte bara tiden som är ett problem i detta projekt. Enligt Viking & Lidelöw (2015) är 

detaljplaner ofta väldigt detaljstyrda och det är därför svårt för de industriella byggarna att 

anpassa sina system efter dem. En av representanterna nämner att eftersom produkten inte är 

framtagen än och man inte vet hur den kommer kunna anpassa sig till platsen blir det svårt att 

ta fram en detaljplan som inte låser produkten.  Stadsbyggnadskontoret behöver på grund av 

dessa två faktorer hålla detaljplanerna ”bredare” och ”öppnare”; till exempel genom att inte 

bestämma byggnadernas utformning och vart de ska placeras, så att entreprenörerna kan 

använda sina egna lösningar i stället för att anpassa sina produkter efter exakta lösningar. Detta 

är något som skulle kunna göras i detaljplaner i övrigt för att underlätta för andra industriella 

byggare. 

Offentliga upphandlingar har varit problematiska för de industriella byggarna eftersom 

beställarna oftast anlitat någon som ritat på projektet innan upphandlingen (Viking & Lidelöw, 

2015). De intervjuade har varit noggranna med att poängtera att de inte har bestämt några 

specifika mått eller tekniska lösningar i Stockholmshus-projektet. Däremot har de tagit fram ett 

arkitektoniskt koncept för Stockholmshusen som entreprenörerna ska ta hänsyn till. I stället för 

låsta lösningar så har de radat upp ett antal mål för projektet i förfrågningsunderlaget. Hur dessa 

skallkrav ska lösas har lämnats öppna för entreprenörerna samtidigt som det står att som 

entreprenör måste de bedriva arbetet med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder och 

tillvägagångssätt. Dessa påståenden motsäger varandra vilket tyder på att beställarna inte har en 

klar uppfattning om vad byggsystemen innebär. Byggsystemen går bara att variera till en viss 

grad om det skall vara lönsamt för företagen att bygga industriellt och därför kommer inte 

entreprenörerna kunna vara helt öppna för nya lösningar. Arbetsmetoderna hos industriella 

byggare är ofta optimerade för att ta fram produkten på det effektivaste sättet vilket gör att det 

kan vara olönsamt för entreprenörerna att byta metod för att beställaren önskar det. 

5.4 Industriellt byggande 
Projektet ”Stockholmshusen” är ett försök att effektivisera byggprocessen genom att ta fram en 

katalog med koncepthus med hjälp av företag som använder sig av byggsystem. Både 
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byggsystem, koncepthus och effektivisering av byggprocessen ingår i industriellt byggande 

(Lidelöw et al., 2015). Projektet kan alltså anses ha ett industriellt tänkande. Att företagen valt 

att vända sig till entreprenörer med byggsystem beror på att de tycker att det skulle ta för lång 

tid att ta fram husen om detta skulle ske på ett traditionellt sätt. Dock skulle projektet vara 

industriellt även om företagen vänt sig till alla typer av byggentreprenörer. Eftersom de vill ta 

fram ett koncepthus för att göra processen på de avropade husen kortare bidrar det till att 

effektivisera byggprocessen i alla etapper utom i första. Att bygga utan byggsystem skulle alltså 

endast göra första etappen längre. Möjligheten till variation på koncepthusen kan dock bli 

större om man använder sig av byggsystem då husen är lättare att ändra på om man använder 

sig av den tekniken.  

5.5 Beställningspunkt 
Beställningspunkten i detta projekt beror på vilken typ av entreprenör bostadsbolagen kommer 

jobba med. Meningen är att de ska komma in i projektet tidigt för att de tillsammans med 

entreprenörerna skall kunna ta fram produkten. Eftersom de valt att bara vända sig till företag 

med byggsystem eller koncept för byggande kan de dock inte komma in i detaljprojekteringen 

eftersom företag med byggsystem redan gjort denna del av projekteringen se Figur 2. Detta 

betyder att de kan komma in på två olika ställen inom projekteringen. Tidigast kommer de in 

om de jobbar med företag med öppna byggsystem och sist slutna byggsystem (Lidelöw et al., 

2015). Beställningspunkten kommer kunna ligga på olika ställen i olika delprojekt eftersom den 

avgörs av vilken produktstrategi entreprenören som jobbar med det specifika projektet har. 

Bostadsbolagen kommer alltså jobba med olika beställningspunkter parallellt. 

5.5.1. Produktstrategi 
I kraven finns inget som säger om entreprenörerna skall ha öppna eller slutna byggsystem utan 

bara att de ska ha egna byggsystem eller koncept för byggande. Detta gör att det kan bli väldig 

spridning på hur entreprenörerna jobbar, alltså vilken produktstrategi de har. Målet med 

projektet är dock att beställarna och entreprenörerna tillsammans ska ta fram ett typhus. 

Byggföretagen som ska göra anbud på förfrågningsunderlaget har alltså lite olika förutsättningar 

när de tar fram produkten.   

Att använda sig av detaljprojektering som produktstrategi innebär att entreprenören som 

totalentreprenör har full flexibilitet att ta fram ett hus utifrån beställarens önskemål (Lidelöw et 

al., 2015). Problemet är dock att de som arbetar med detaljprojektering inte har byggsystem att 

luta sig tillbaka på (Lidelöw et al., 2015). Det innebär att entreprenören bland annat inte har ett 

etablerat sätt att arbeta på som gör att kostnaderna hålls nere. Problemet för en entreprenör 

som jobbar med detaljprojektering vore att ta fram en totalt ny design för Stockholmshusen på 

kort tid då de måste fatta beslut om varenda del i byggnaden medan detta redan är gjort hos en 

entreprenör med ett färdigt byggsystem. Vid detaljprojektering jobbar entreprenören i princip 

med total kundanpassning, detta kan göra det svårare att kunna variera husen i de olika 

delprojekten eftersom de då måste rita om huset helt från grunden varje gång. 
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Om företagen jobbar med kombinerade byggdelar kan de kombineras med andra företags 

byggsystem (Lidelöw et al., 2015) detta gör att de kan köpa in delar från underentreprenörer 

och på så sätt sprida ut arbetet på flera företag för att klara av de stora volymerna. De har också 

stor möjlighet att variera sina hus. Variationer gör det dock dyrare att bygga vilket gör att 

denna typ av produktstrategi borde bli dyrare än kombinerade byggdelar. Om man jobbar med 

underentreprenörer kan det leda till förseningar eftersom det blir fler inblandade parter. 

Jobbar entreprenören istället med konfigurering har de fortfarande stor möjlighet till variation 

även om den inte är lika stor som för företag med produktstrategin kombinerade 

byggdelar(Lidelöw et al., 2015). De kan inte heller ta hjälp av andra företag för olika byggdelar 

då de bygger alla delar själva(Lidelöw et al., 2015). Detta gör att det kan vara svårt för en 

entreprenör som jobbar med konfigurering att jobba med så stora volymer om de inte är en 

stor entreprenör. Konfigureringen kräver alltså en större entreprenör. Detta alternativ bör dock 

bli billigare och även mer tidsenligt då det inte kräver lika mycket kommunikation med andra 

entreprenörer. 

Jobbar företagen med typhus eller koncepthus blir det väldigt billiga hus eftersom det är stor 

repeterbarhet. Det kan dock vara väldigt svårt att anpassa husen efter de krav som 

bostadsbolagen har eftersom husen i de här fallet har bara några få anpassningsbara 

element(Lidelöw et al., 2015). Därför är det nog inte möjligt för ett företag som har 

produktstrategin typhus att vara med i detta projekt. 

I detta projekt blir därför företag med produktstrategierna kombinerade byggdelar och 

konfigurering lämpligare än de som arbetar med detaljprojektering, eftersom dessa faktiskt har 

byggsystem (Lidelöw et al., 2015). Produktionsstrategin typhus är mindre trolig eftersom dessa 

byggnader skulle ha för låg grad av kundanpassning, om det inte råkar vara så att de har ett 

typhus som redan passar in på kraven som bostadsbolagen ställt upp, vilket är väldigt orimligt. 

Det lär dessutom vara svårt för företaget att anpassa sin produkt efter omgivningen med olika 

taklutning, fasadmaterial och färger. 

Vilken typ av produktstrategi som kommer användas i Stockholmshuset beror på 

entreprenörerna som bostadsbolagen upphandlar. Om deras byggsystem dessutom ska vara 

öppna för alternativa lösningar, metoder och tillvägagångssätt kan det bli svårt att hålla ner 

kostnaderna för slutprodukten. 

5.5.2. Försörjningskedjor 
Stockholmshusen skall vara koncepthus som går att variera på vissa punkter, att bostadsbolagen 

vill bygga koncepthus beror på att de då kan arbeta på samma sätt varje gång. Fokus i detta 

projekt ligger alltså på att försöka göra processen för varje projekt så lika som möjligt. De vill 

skapa en permanent försörjningskedja som är samma i alla projekt. Utgår man ifrån Vrijhoef & 

Koskela (2000) fokuspunkter för byggande ligger detta projekt inom fokuspunkt fyra då 

bolagen vill ta fram koncepthus för att effektivicera processen för varje byggprojekt.  
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Ett annat fokusområde inom försörjningskedjan för industriella byggare är enligt Vrijhoef & 

Koskela (2000) att arbeta med prefabricering. Stadsbyggnadskontoret är dock inte förtjusta i 

tanken på synliga skarvar som blir av fasadelement. Att arbeta helt eller delvis med 

prefabricering är dock ett bra sätt att förkorta tiden på byggarbetsplatsen. Bostadsbolagen var 

inte helt främmande för att använda prefabricerade element. Det är dock inget krav de har, det 

beror ju på entreprenörerna.  

5.5.3. Liknande projekt 
Från litteraturen kan man utläsa att det finns andra projekt som satsat på att bygga hyresrätter 

med rimliga hyror, ett sådant är SABOs Kombohus. Det som skiljer detta projekt från det här 

projektet är att husen inte är byggda i så centrala lägen som Stockholmshusen skall byggas i. 

Detta gör att kraven på flexibiliteten på arkitekturen för Stockholmshusen är större. 

Varieringsmöjligheten på byggnaderna rent storleksmässigt och på hustyp var inte heller 

tillräckligt stor. Detta har varit de främsta anledningarna till att bostadsbolagen inte använt sig 

av detta. Projektet är dock ett bevis på att det går att bygga billigare utan att sänka kvalitén på 

husen. Utmaningen ligger därför i att skapa en effektiv produktion för att kunna variera 

byggnaderna i rimlig mängd utan att kostnaderna skenar. 

Bostadsbolagen har själva funderat på att använda sig av SABOs Kombohus och verkar ha en 

bra uppfattning om vad det projektet handlar om och därför kan det tänkas att de kommer 

kunna ta lärdom av det de gjort. Eftersom bostadsbolagen även ingår i SABO borde detta inte 

vara omöjligt. Att ta hjälp av deras erfarenheter skulle kunna vara en stor fördel för projektet. 
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6. Slutsatser 
Slutsatserna av rapporten presenteras som svar på forskningsfrågorna. En kort sammanfattande slutsats 

avslutar kapitlet. 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

6.1.1. Vad är projektet Stockholmshuset? 
Projektet Stockholmshusen är ett uppdrag som de tre bostadsbolagen Stockholmshem, 

Familjebostäder och Svenska Bostäder tillsammans med fackförvaltningarna fått av Stockholms 

stad. Projektet går ut på att under 3+1 år bygga 3 500-5 000 lägenheter med rimliga hyror.  

Bostadsbolagen vill genomföra detta uppdrag genom att massproducera koncepthus. Husen 

skall grundas på de upphandlade entreprenörernas byggsystem. Dessa byggsystem kommer att 

kombineras med bostadsbolagens krav, som tagits fram utifrån tidigare erfarenheter, krav från 

fackförvaltningarna och kunskap om vad hyresgästerna vill ha.  

Husen skall kunna variera i längd, höjd och färg. Våningsantalet skall gå att variera från 4-8 

våningar. Bostadsbolagen har också som önskemål att det skall gå att variera takutformningen 

på byggnaderna för att de bättre skall passa in i de områden de byggs i. 

Det skall tas fram tre olika typer av hus: lamellhus, punkthus och ett gångjärn som går att 

kombinera med lamellhus för att få kvartershus. Längden på husen skall kunna varieras genom 

att man lägger till extra trapphusblock.  

Trots byggnadernas krav på flexibilitet ska något i utformningen upprepas i alla projekt så att 

det går att se att husen är just Stockholmshusen. Förslaget som tagits fram är att göra tydliga 

entréer, som alltså är likadana på alla hus. 

Önskemålet är att fem entreprenörer skall upphandlas, om alla dessa kan ta fram de tre 

hustyperna kommer bostadsbolagen få en huskatalog med 15 olika typer av hus som de kan 

välja mellan vid avrop. 

En viktig del i Stockholmshus-projektet för att både skära ner på kostnader och tid är det tidiga 

samarbetet med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och 

exploateringskontoret. Detta skall bidra med att tiden för planprocessen förkortas från 24 

månader till 15-18 månader. Det ska bidra till att tiden från idéstadiet till byggstart kommer bli 

2 år istället för 6,5 år, som är den tid det uppskattas ta för bostadsbolagens detaljplaner att bli 

godkända idag.  

6.1.2. Hur standardiserar man byggandet utan att begränsa den arkitektoniska 

flexibiliteten eller kvalitén? 
Detta projekt har, som nämnts i analysen, grundats på samma förutsättningar som 

miljonprogrammet och beställarna vill lösa problemet med industriellt och standardiserat 

byggande precis som man gjorde då. Då miljonprogrammet varit väldigt kritiserat för sin 

bristande flexibilitet och kvalité på arkitekturen har därför denna forskningsfråga uppstått.  
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I detta projekt säkerställer bostadsbolagen den arkitektoniska flexibiliteten och kvaliteten 

genom att göra hus som går att variera på olika sätt men också genom att bygga i områden som 

redan har en annan typ av arkitektur och på så sätt skapa en mångfald i byggnadsbeståndet. 

Kvaliteten på arkitekturen kommer säkerställas genom att en arkitektfirma är kopplad till varje 

delprojekt. 

Dock kan byggnaderna vara olika lätta att variera beroende på vilka entreprenörer som 

upphandlas. Flexibiliteten kommer vara direkt kopplad till vilken produktstrategi 

entreprenörerna har. Ju längre in i projekteringsprocessen företagen har sin beställningspunkt 

desto mindre möjlighet kommer de ha att anpassa sig efter bostadsbolagens krav och på så sätt 

också ha mindre möjlighet till variation. Stora variationsmöjligheter ökar också kostnaderna för 

att bygga husen då entreprenörerna inte får samma repeterbarhet i sitt byggande. Den 

arkitektoniska flexibiliteten och kvalitén kommer därför bero på hur mycket beställarna är 

beredda att betala för husen. I detta projekt har dock bostadsbolagen valt att jobba med 

samverkan och i och med det vara med och ta fram husen tillsammans med entreprenörerna 

vilket ger dem större möjlighet att i förväg säkerställa stor flexibilitet utan höga kostnader än 

vad beställare har i traditionella projekt. 

6.1.3. Hur skiljer sig beställarens roll i det här projektet från traditionella projekt och 

hur påverkar det byggentreprenörerna?  
I ett traditionellt projekt skickar beställaren ut en förfrågan och de byggentreprenörer som är 

intresserade av projektet gör ett anbud. Vanligtvis lägger sig beställaren inte i vilken 

beställningspunkt entreprenören har. Det är något som entreprenören själv valt vid val av 

produktstrategi, det kan i princip alltså vara allt ifrån detaljstyrning till typhus. Beställaren väljer 

sedan att gå vidare med det förslag som uppfyller beställarens krav bäst oberoende av vilken 

beställningspunkt projektet har. 

I detta projekt har beställarna valt att skjuta fram beställningspunkten. Detta betyder att de 

entreprenörer som bara jobbar med detaljstyrning får svårt att delta eller måste byta 

produktstrategi. Det tar dock både tid och resurser att byta produktstrategi, så det är inte troligt 

att entreprenörerna hinner eller ens vill göra detta för att kunna lägga anbud på projektet. 

Projektet Stockholmshusen gynnar därför de entreprenörer som bygger med någon slags 

standardisering eller industriellt byggande.  

Om fler beställare tar efter de allmännyttiga bostadsbolagen genom att begära att entreprenörer 

bygger med byggsystem skulle det kunna bidra till att fler företag ändrar från detaljprojektering 

till en strategi för att standardisera sitt byggande. Detta tar både tid och resurser men kan ändå 

vara nödvändigt för att följa utvecklingen. Med detta projekt kan man alltså säga att 

bostadsbolagen gynnar en utveckling inom byggandet mot en mer industrialiserad och 

standardiserad process vilket är positivt då branschen bland annat har fått mycket kritik för att 

vara konservativ. 

Att beställarna ställer krav på hur företagen bygger kan därför vara något som utvecklar hela 

branschen på sikt och på så sätt sänker de höga byggpriserna och långa tider i Sverige och 
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framför allt Stockholm. Eftersom Stockholm har de högsta priserna i landet är det bra att 

utvecklingen sker just där eftersom det finns ett stort behov av den typen av utveckling. 

6.1.4. Hur påverkas projektet av att det genomförs av en offentlig beställare och inte 

av en privat beställare? 
Som nämnts tidigare är detta projekt ett politiskt uppdrag som de tre bostadsbolagen har fått. 

Det innebär att de tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, 

trafikkontoret och miljöförvaltningen ska ta fram Stockholmshusen så snabbt och effektivt som 

möjligt. Samarbetet gör inte att bolagen slipper några frågor som privata beställare måste ta 

hänsyn till utan betyder att de löser dessa frågor tillsammans med förvaltningarna till viss del i 

ett tidigare skede. 

Bostadsbolagen som fått detta uppdrag har fått det på grund av att de är kommunägda och det 

har gett dem vissa fördelar. Slutsatsen av detta är att tiden för många delprocesser i projektet, 

som planprocessen och markanskaffning, kan förkortas till följd av att projektet genomförs av 

dessa bostadsbolag. Detta eftersom fackförvaltningarna har ett närmare samarbete med de 

allmännyttiga bostadsbolagen än vad de har med privata beställare/bostadsbolag. Projektet hade 

varit svårt att genomföra på den korta tid som är målet om tiderna för dessa processer inte 

förkortats vilket betyder att fackförvaltningarnas del i projektet är en förutsättning för att det 

ska lyckas.  

6.2 Sammanfattande slutsats 
Detta projekt har alltså förutsättningar för positiva effekter men har även vissa osäkerheter inom 

projektet. Det är ett stort initiativ och är nytänkande i vissa aspekter, vilket innebär att det 

uppstår en del risker. Projektet har trots det potential att lyckas och borde ses som ett positivt 

initiativ både av de boende i Stockholm och entreprenörerna. Initiativet kan minska 

bostadsbristen men också vara en del i utvecklingen av byggandet i allmänhet.  

Det kanske inte gör någon revolutionerande skillnad vad gäller utvecklingen av byggandet men 

det är ett försök att modernisera och förkorta planarbetet. Om Stockholms 

stadsbyggnadskontor börjar arbeta med mer öppna detaljplaner kan det leda till att även andra 

kommuner i landet utvecklar sina detaljplaner och på så sätt kan det bli lättare och mer lönsamt 

för byggarna i Sverige att utveckla industriella byggmetoder. 

De risker som finns med projektet är att planprocessen inte går så fort som bolagen blivit 

lovade, att det inte går att variera entreprenörernas system på de sätt som bostadsbolagen önskar 

och att de bolag som finns med egna byggsystem inte klarar av så pass stora volymer eller inte 

vågar satsa på projektet på grund av osäkerheter som nämnts i analysen. Detta kan försena 

projektet, göra att den arkitektoniska flexibilitet som bolagen strävat efter blir lidande och att 

bostadsbolagen inte lyckas bygga så mycket som de fått i uppdrag att göra.  

De intervjuade har alla nämnt att de tycker att projektet är roligt och spännande samt att de är 

motiverade att klara det, vilket tillsammans med fördelarna som nämnts ovan är goda 

förutsättningar för att lyckas.   
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7. Diskussion 
I denna del av rapporten diskuterar författarna en rad olika aspekter som påverkar rapporten. Det som tas 

upp är valet av teori, de intervjuades olika erfarenheter och begreppet ”koncept för byggande” hur detta 

tolkats av författarna och hur detta påverkar resultatet av fallstudien. En kort diskussion om hur författarna 

förhållit sig till referenser och rekommendationer för kommande forskningsområden för projektet 

Stockholmshusen. 

7.1 Teorival 
Teorin som valdes bedöms som relevant för det industriella byggandet och ger en bra 

beskrivning på vilka affärsstrategiska beslut som industriella byggare måste ta och varför de är 

en förutsättning för att lyckas med sitt byggsystem. När analyser och slutsatser skulle dras av 

rapporten blev det dock svårt att dra relevanta slutsatser som grundar sig i teorin med övriga 

delar av rapporten, eftersom teorin är skriven ur entreprenörens perspektiv och fallstudien i sätt 

är skriven ur beställarnas perspektiv. Teorin som valts hade därför varit än mer relevant om 

intervjustudien hade skett av entreprenörerna som lägger anbud på ramavtalet för 

Stockholmshusen. Då hade teorin kunnat ligga som grund för vilka produktionsstrategier som 

var vanligast bland entreprenörerna. 

7.2 Olika erfarenheter 
De intervjuade har alla haft olika bakgrund, utbildning och roller inom projektet vilket gör att 

de ser på projektet ur olika perspektiv. Detta har varit bra för att få en helhetsbild av projektet. 

Eftersom representanterna har haft olika arbetsuppgifter i projektet, betyder det att de alla har 

haft olika kunskap och fokus på olika delar av projektet. För att få veta så mycket som möjligt 

om projektet är detta en bra lösning men trovärdigheten på resultatet hade varit större om flera 

personer som hade samma fokusområde i projektet hade intervjuats. Eftersom flera personer 

som kan samma del av projektet då hade stärkt varandras intervjuer medan resultatet nu blev 

information om olika delar från olika personer. Detta arbete är bara ett examenarbete på 30 

högskolepoäng och därför fanns inte tid att intervjua flera personer på varje företag därför var 

det en fördel att få intervjua representanter från olika arbetsgrupper för att med så få intervjuer 

som möjligt kunna bilda sig en så bred uppfattning som möjligt.  

Intervjuerna har skett med en representant från de fyra arbetsgrupperna förutom 

upphandlingsgruppen. Denna grupp var dock färdiga med sitt arbete vid intervjun och 

förfrågningsunderlaget som blev resultatet av deras arbete har varit en viktig källa till detta 

arbete för att förstå projektet. Eftersom information hämtats frän förfrågningsunderlaget har 

mycket av det som upphandlingsgruppen jobbat med ändå kommit med i arbetet vilket ansågs 

som en tillräcklig beskrivning av deras arbete. 

Intervjuerna har endast skett med bostadsbolagen och inte med fackförvaltningarna vilket 

bidrar till att resultat-delen bara är ur bostadsbolagens perspektiv. Detta kan ge en ofullständig 

bild av projektet. 
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7.3 Koncept för byggande 
I förfrågningsunderlaget står det att beställarna söker entreprenörer med system/koncept för 

nyproduktion. Systemen som nämns har utifrån representanterna som intervjuats tolkats som 

byggsystem och plattformar för byggande, vad som menas med koncept är mer oklart. Om 

detta är öppnare eller mer låst än byggsystem är frågan. Detta kan tolkas som att bostadsbolagen 

kan tänka sig att använda företag som bygger typhus (eller koncepthus som de benämner det) 

eller att de kan ge plats för företag som jobbar med detaljprojektering och tar fram ett unikt 

koncept för just detta projekt. I denna rapport har tolkningen dock gjorts att bostadsbolagen 

vill jobba med bostadsbolag med byggsystem, som alltså har produktstrategierna kombinerade 

byggdelar eller konfigurering.  

Om koncept för byggande betyder att de kan tänka sig att använda sig av produktsstrategierna 

detaljprojektering eller typhus kan analysen och slutsatserna i rapporten bli något annorlunda. 

Hade tillgång funnits till förfrågningsunderlaget innan intervjuerna hade detta kanske varit 

något klarare. 

7.4 Referenser 
Största delen av litteraturen som använts är publicerat material i vetenskapliga tidskrifter och 

böcker för att dessa är mer tillförlitliga än övriga källor eftersom de blivit granskade innan 

publicering. De källor som inte varit publicerade handlade om specifika organisationer där 

författarna ansåg att information om dessa och deras projekt var lämpligast att ta direkt från 

dem. Deras hemsidor är dock ett sätt för dem att marknadsföra sig själva och informationen 

som återfinns där kan därför vara vinklad för att gynna dem. Detta har dock tagits hänsyn till 

genom att granska informationen objektivt. 

7.5 Fortsatt arbete/forskning 
Fortsatt arbete inom området skulle kunna vara att följa upp projektet och se vad det slutgiltiga 

resultatet blev. Det skulle också kunna vara att se projektet ur andra perspektiv, ur politikernas, 

entreprenörernas eller slutkundernas synvinkel. Utöver det skulle man kunna studera andra 

kommuner och se om de tagit initiativ till eller har tankar om att göra liknande projekt; vilka 

problem de står inför och hur de väljer att lösa dessa. 

Då erfarenhetsåterföring är viktigt inom industriellt byggande skulle en djupare undersökning 

av hur en väl utformad sådan skulle kunna se ut, därefter undersöka hur den kommer gå till när 

projektet kommit lite längre och bostadsbolagen definierat hur de vill genomföra den. På det 

sättet skulle rapporten även kunna bidra med förslag på alternativa möjligheter för hur 

erfarenhetsåterföring skulle kunna se ut i projektet. 

Något annat som kunde vara intressant att undersöka i samband med detta arbete är vad de 

öppnare detaljplanerna kan leda till. I denna rapport diskuteras endast positiva effekter av detta 

men det borde även finnas negativa effekter. Det vore intressant att studera vad dessa skulle 

kunna vara och även se vilka av dessa konsekvenser som väger mest, de positiva eller de 

negativa.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Bygg Stockholmshusen med oss!  

Med Stockholmshusen kraftsamlar Stockholms stad för att i hög takt bygga kostnadseffektiva 

hyresrätter.  Familjebostäder söker nu en projektchef med ansvar för vår del av de 

nyproduktioner där de tre allmännyttiga bolagen med Stockholmshusen fram till 2020 bygger 

3 500-5 000 nya hyresrätter. 

Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar sin egen bostadsbyggarkraft med 

målet att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter. Genom ett nära samarbete mellan de 

allmännyttiga bostadsbolagen, de tekniska förvaltningarna och byggentreprenörer skapas 

förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.  De tre 

bostadsbolagen kommer att över tid uppnå cirka 1 200 byggstarter per år inom ramen för 

Stockholmshusen. 

Familjebostäder söker nu en projektchef att leda och samordna bolagets arbete med 

Stockholmshusen. Rollen innefattar ett brett samarbete inom vår egen organisation och med 

de andra två bostadsbolagen och exploaterings- och stadsbyggnadskontoren. Då 

Stockholmshusen blir en betydande del av huvudstadens växande årsringar innebär 

projektchefsrollen att du är med och sätter ett historiskt avtryck på stockholmskartan! 

Rollbeskrivning 

         Projektchefen har ett övergripande ansvarar för konceptet;  

         Säkerställande av att bolaget håller tempo i markanskaffning för motsvarande minst 500 

byggrätter/år. 

         Medverka under upphandlingsskedet och under produktutformningsskedet tillsammans 

med entreprenörer och de våra systerbolag Stockholmshem och Svenska Bostäder.  

         Övergripande ansvar för projektstyrning genom projektens alla faser (initiering, planering, 

genomförande och avslut), ekonomi och projektekonomi och erfarenhetsåterföring löpande 

för utveckling av konceptet. 

         Ombud i projekten. 

 

 Ansvar och arbetsuppgifter 
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         Samordna och leda det interna arbetet med våra Stockholmshusprojekt från ackvisition till 

avslutad eftermarknad. Du samarbetar med projektutvecklare, projektledare, upphandlare, 

sakkunniga, eftermarknadssamordnare, förvaltare och kommunikatörer. 

  

         Representera bolaget i de olika arbetsgrupper inom Stockholms stad som verkar för 

Stockholmshusen. 

         I rollen ansvarar du för projektensstyrning och måluppfyllelse med avseende på tid, kostnad, 

innehåll, risker och kvalitet. I din roll ingår även ett övergripande samordningsansvar för den 

stora investeringsvolym som Stockholmshusen sammantaget uppbär vilket ställer stora krav 

på god omvärldsbevakning och på sammanhållen uppföljning av såväl byggnation som av 

boendemiljöer och när husen övergår till eftermarknad och förvaltning.  

         Beställaransvar för den sammanhållna volymen. Stockholmshusen upphandlas gemensamt 

av de tre bostadsbolagen. I ditt ansvar ingår att axla en tydlig beställarroll mot entreprenörer 

och att återföra kunskap och erfarenheter till det bolagsgemensamma 

upphandlingssamarbetet. Allt i syfte att säkerställa leveranser och tillsammans med 

sakkunniga och förvaltare kvalitetsutveckla produkten Stockholmshusen. 
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9.2 Bilaga 2 
Intervjuguide 

Bakgrund: 

1) Vill du berätta lite om din bakgrund? 

2) Vill du berätta om projektet, vad tycker du att vi behöver veta? 

3) Brukar samarbeten ske mellan de tre bostadsbolagen? 

 

Produkten 

4) Vad är Stockholmshusen? 

5) Vilka samarbetar ni med för att kunna ta fram Stockholmshusen? 

6) Det har framgått att ni jobbar i 4 arbetsgrupper: hus, mark, upphandling och teknik. Vad 

arbetar dessa grupper med mer konkret? 

7) Har ni som bostadsbolag övervägt att bygga SABO:s kombohus? 

 

Etapper 

8) Vad innebär etapp 1 och 2? 

9) Kommer det ske en utvärdering av etapperna? 

 

Upphandling 

10) Kommer ni upphandla entreprenörer med färdiga byggsystem? 

11) Ni ska handla upp flertalet entreprenörer. Hur kommer arbetet fördelas mellan dessa? 

 

Process 

12) Hur ska ni förkorta tiden för stadsbyggnadsprocessen?  
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9.3 Bilaga 3 
Intervjuguide Teknikgrupp 

1) Som vi har förstått det så har du suttit med i en teknikgrupp, där ni tagit fram en lista med 

krav som byggnaderna skall uppfylla? 

2) Kommer dessa krav vara skallkrav eller är det önskemål från er sida? 

3) Finns det en fysisk lista med dessa krav som vi kan få ta del av? 

4) Vill ni arbeta med entreprenörernas egna byggsystem eller koncept och kunna anpassa dessa 

efter era krav eller vill ni ta fram nya system/koncept med era krav som grund? 

5) Ett av bolagen planerar att anställa extra personal för Stockholmshusen efter upphandlingen, 

kommer ni också att göra det? 
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9.4 Bilaga 4 
Intervjuguide uppföljningsfrågor 

1) Kommer det finnas personer som jobbar enbart med det Stockholmshuset från ert företag? 

Vad har de för roller? 

2) Vem på företaget gör avrop på avtalet? Vem beslutar om byggprojekt ska bli av? 

3) Är projektet Ledinge 1 i FFU som de ska lämna anbud på ett hypotetiskt eller ett riktigt 

projekt? 

4) Kommer entreprenören ta fram ett hus med varje beställare? 

5) Kommer samma grupp med representanter från bostadsbolagen förhandla fram ”huset” med 

varje entreprenör? Kommer ni alltså ska en ”Stockholmshus-projekteringsgrupp”? Vilka består 

gruppen av i så fall (från mark/teknik/husgruppen)? 
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9.5 Bilaga 5 
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 Förfrågningsunderlag 
Beställaren inbjuder härmed till att lämna anbud på ramavtal strategisk samverkan 
projekt Stockholmshusen. 

1.0 ALLMÄN ORIENTERING 
 

1.1 BESTÄLLAREN 
AB Svenska Bostäder (org. nr 556043-6429), AB Stockholmshem (org. nr 556035-
9555) samt AB Familjebostäder (org. nr 556035-0067) är allmännyttiga bostads-
bolag som ägs av Stockholms Stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.  
 
För mer information om respektive bolag, se nedan hemsidor: 
 
AB Svenska Bostäder 
Box 95 
162 12  Vällingby 
Telefon: 08-508 370 00 
www.svenskabostader.se 
 
AB Stockholmshem 
Box 9003 
102 71 Stockholm 
www.stockholmshem.se 
 
AB Familjebostäder 
Box 92100 
120 07 Stockholm 
Telefon: 08-737 20 00 
www.familjebostader.se 

Beställarens kontaktperson under anbudstiden 

Cane Svekanski, upphandlare 
Telefon: 070-75 45 709 
E-post: cane@ecenea.se 
  
Upphandlingen sker samordnad med ovanstående bolag som deltagare. Svenska 
Bostäder står som ombud för upphandlingen. Ett gemensamt för alla bolag till-
delningsbeslut kommer att meddelas av ombudet via upphandlingssystemet 
TendSign. Efter upphandlingens genomförande kommer bolagen teckna separata 
ramavtal i sitt namn och org. nr och ses som egen upphandlande myndighet.  
 

http://www.svenskabostader.se/
http://www.stockholmshem.se/
http://www.familjebostader.se/
mailto:cane@ecenea.se
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 1.2 BEGREPPSFÖRKLARING 

Ramavtal =  Denna upphandling resulterar i ramavtal avseende strategisk sam-
verkan - projekt Stockhomshusen. 

Avropsavtal=  Specifika projekt avropas från ramavtalet.  

Etapp =  Projekt Stockholmshusen består av 8 st. etapper.  

  Den första kallas Footprint/Etapp 1 (en slags testomgång). Denna 
etapp innehåller ca 600-700 bostäder fördelade på 8 markanvis-
ningar. 

  Övriga etapper förväntas innehålla motsvarande mängd och avro-
pas enligt tidplan i punkt 2.4.  

Skede =  När avrop genomförs för specifikt projekt delas projektet in i 
skede 1 (förstudie, projektering) och skede 2 (byggnation).  

  

1.3 PRECISERING AV UPPHANDLING 
Beställaren söker för rubricerad upphandling entreprenörer som kan erbjuda 
egna system/koncept för nyproduktion. Deltagarna i entreprenörens organisat-
ion ska ha ett intresse av att arbeta engagerat i en nära och öppen samverkan 
med alla andra aktörer och personer i de specifika projekten. Entreprenören ska 
också ha ett starkt engagemang för socialt hållbar utveckling. 
 
Rubricerad upphandling kommer att resultera i tecknande av ramavtal om möj-
ligt med 5 st. entreprenörer.  
 
När upphandling är genomförd och avslutad kommer enskilda avrop från ramav-
talet att genomföras. Separata och projektspecifika beslut kommer att fattas i 
samband med avrop.  
 
Beslut om genomförande av denna ramavtalsupphandling omfattar således inte 
mandat för avrop för de kommande specifika projekten. Varje specifikt projekt 
beslutas därefter på sedvanligt sätt med de beslutsunderlag och riskanalyser som 
alltid tas fram inför beslut om nyproduktion. 
 

1.3.1 Avrop av ett specifikt projekt 
När Beställaren fattar beslut om att ett specifikt projekt ska genomföras, sker ett 
avrop från ramavtalet. Ett avropsavtal signeras därefter av båda parter. Avrops-
avtalet reglerar skede 1 och skede 2. Vid övergång till skede 2, kompletteras av-
ropsavtalet med entreprenadkontrakt.  
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 2.0 INFORMATION OM PROJEKT  
 

2.1 BAKGRUND – PROJEKT STOCKHOLMSHUSEN 
Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största och mest kritiska 
utmaningar. Bristen på bostäder motverkar stadens hållbarhetsmål, begränsar 
stadens utveckling och takten i bostadsbyggandet måste därför öka. De kommu-
nalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder 
ska som en del i denna ambitionshöjning fördubbla sitt bostadsbyggande de 
kommande åren.  
 
Projekt Stockholmshusen är ett komplement till bostadsbolagens tidigare plane-
rade nyproduktion. 
 
I syfte att öka produktionstakten har bostadsbolagen och stadsbyggnads- och 
exploateringskontoret fått i uppdrag att utveckla ett konceptbyggande av bo-
stadshus i syfte att kunna bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadsef-
fektivt.  
 
Dessa koncepthus, Stockholmshusen, ska karakteriseras av en varierande och 
god arkitektur. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i övrigt höga krav 
på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet.  
 
Projektet Stockholmshusen kommer över tid att bestå av ett antal specifika pro-
jekt som realiseras utifrån en gemensamt utarbetad produkt. För att säkerställa 
att Stockholmshusens gestaltning och tekniska krav fungerar mot marknaden ge-
nomförs först en första etapp – ett Footprint/etapp 1 – som en slags testomgång 
som sedan utvärderas.  
 
Projektets mål är ambitiösa och tydligt definierade. Totalt kan det handla om att 
byggstarta upp till 5000 bostäder inom 5-6 år.  
 
Varje etapp innehåller ca 600-700 st  bostäder fördelade på ett antal specifika 
projekt. Beställaren kommer att avropa de specifika projekten var för sig. I varje 
etapp finns en marginal då det inte går att förutsätta att alla specifika projekt 
som markanvisas kommer att byggas och eller förändras i omfattning. Ledtiden 
från uppstart planering till byggstart bedöms till ca 2 år.   
 
I Footprint etapp 1/skede 1 är syfte och mål att utarbeta och fastställa produkten 
och säkerställa arbetssätt. Parterna i varje specifikt projekt ska gemensamt ut-
veckla och utforma typhus som lamellhus, punkthus samt hus med flexibel möj-
lighet att bygga kvarter, sk L struktur eller T struktur. Målet är att dessa även ska 
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 fungera som typhus för kommande etapper. För mer information om arkitekto-
niskt koncept, se handling 4. 
 

2.2 SYFTE MED PROJEKTET 
Sammantaget syftar projekt Stockholmshusen till att bidra till att fler nya hyres-
bostäder kan byggas snabbare och mer kostnadseffektivt.  Projektet blir också en 
del av Stockholms stads arbete med att byggstarta 40 000 nya bostäder innan 
2020 (40k-programmet).  
 

2.3 MÅL MED PROJEKTET 
Projekt Stockholmshusen har ett antal projektmål som ramar in projektets ambit-
ion och omfattning. Projektmålen redovisas nedan. 
 

 3500-5000 byggstartade bostäder till och med 2020 
 
Projektet skall uppnå 3500-5000 byggstartade bostäder till och med 2020 för att 
säkerställa bostadsbolagens mål om nya bostäder, dessa är en del av 40k-
programmet. 
 

 Kostnadsmål  
 
Kostnadsmål på 28-30 000kr/m2 BOA, inklusive byggherrekostnader och moms, 
vilket är en reducering av totalkostnaden med 25 % för att nå hyres- och avkast-
ningskraven 
 

 Konceptmål 90/10 
 

För att säkerställa att Stockholmshusen blir ett koncept och byggs till rätt kost-
nad och i rätt tid ska 90 % av totalkostnaden vara fasta för konceptet och 10 % 
för anpassning till mark och gestaltning.  
 

 Ledtidsmål för stadsbyggnadsprocessen 15-18 månader 
 
För att säkerställa att volym- och tidsmålen nås för projektet ska ledtiden från 
start av detaljplan till laga kraftvunnen detaljplan vara 15-18 månader (tidsram 
satt utan hänsyn till eventuella överklaganden). Syftet är att skapa ett jämnt 
flöde i hela kedjan från markanvisning till byggstart. 
 

 Footprint/Etapp 1  
 
Footprint/Etapp 1 påbörjas så snart ramavtal tecknats. 
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 Denna etapp innehåller ca 600-700 bostäder fördelade på 8 markanvisningar.  
Se handling 5 Förteckning markanvisningar Footprint/Etapp 1.   
 

 Energimål 
 

55 kWh/kvm Atemp och år. 
 

2.4 TIDPLAN OCH METOD FÖR GENOMFÖRANDE 
Nedanför visas de respektive etapperna över tid där förväntan är att bostäderna 
inom footprint/etapp 1 ska påbörjas senast hösten 2017 för att vara inflyttnings-
klara till augusti/september 2018.  
 

 

 

2.5 ORGANISATION OCH STYRNING 
Projekt Stockholmshusen är såväl omfattande som komplext med beröringar till 
flera av stadens förvaltningar och bolag. En gemensam projektorganisation är 
etablerad där samtliga parter avdelat resurser för att arbeta inom projektet.  
 
De berörda direkt involverade parterna är bostadsbolagen, Exploateringskonto-
ret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Miljöförvaltningen. Utöver dessa 
är Bostadsförmedlingen & Stockholm Business Region involverade för att stötta 
projektet.  
 
I egenskap av såväl byggherre, beställare och kommande förvaltare har bostads-
bolagen en central viktig roll i projekt Stockholmhusen. 

  
Genomförandet redovisas nedan över en bedömd tidsaxel där den röda streck-
ade linjen markerar omfattningen på det arbete som kopplas till genomförande-
beslutet.  



 

 
 

.
,
l
ö
å
l
å
l

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dokumentnamn 

 
Sidnr 

 8 (29) 

 Förfrågningsunderlag – strategisk samverkan projekt Stockhoms-
husen  
 

Handläggare 

Cane Svekanski 

Projektnamn 

 
 

Dnr 

2015-8369 

Projekt Stockholmshus Datum 

2015-09-18 

Förfrågningsunderlag  Rev.dat 

 
Kod  Rev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.6 KOSTNADER 
Investeringsvolymen kommer att utgöra en stor del av bostadsbolagens kom-
mande investeringar och därmed ställa särskilt höga krav på god ekonomisk kon-
troll och styrning. 
 
Projekt Stockholmshusen syftar bland annat till att utveckla hyresrätter till lägre 
produktionskostnader. Hyrorna kommer sedan att förhandlas med Hyresgästför-
eningen precis som bostadsbolagens övriga nyproduktion.  
 
Avkastningskraven för de enskilda bostadsprojekten ska vara affärsmässiga. Be-
fintliga bruksvärdesnivåer och marknadens direktavkastningskrav för geografin 
sätter förutsättningarna för projektens avkastningskrav. 
 
Det är inte möjligt att göra exakta beräkningar av projektets totala ekonomiska 
ram då de specifika projekten inte är utpekade likväl som att det exakta antalet 
bostäder inte är fastställt.  
 
Respektive specifikt projekt kommer att kunna kalkyleras noggrant när konceptet 
är utvecklat och prövat. Inriktnings- och genomförandebeslut avseende dessa 
separata projekt kommer att fattas separat utifrån parternas ordinarie attest- 
och delegationsordningar. 
 

2.7 MILJÖ 
Utgångspunkten för produktutvecklingen av projekt Stockholmshusen är de krav 
som finns i stadens miljöprogram. Ambitionen är att husen ska motsvara silver-
nivå enligt bedömningen i Miljöbyggnad. 
 



 

 
 

.
,
l
ö
å
l
å
l

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dokumentnamn 

 
Sidnr 

 9 (29) 

 Förfrågningsunderlag – strategisk samverkan projekt Stockhoms-
husen  
 

Handläggare 

Cane Svekanski 

Projektnamn 

 
 

Dnr 

2015-8369 

Projekt Stockholmshus Datum 

2015-09-18 

Förfrågningsunderlag  Rev.dat 

 
Kod  Rev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miljöambitionen är därmed hög, men kan inte förväntas öka i samband med 
produktutformningen då projektets fokus primärt är att reducera den totala pro-
duktionskostnaden. 
 

3.0 SAMARBETSFORM 
 

3.1 SAMVERKAN 
Samverkan är ett strukturerat arbetssätt där alla intressenter i alla lägen ska ar-
beta för projektets bästa. En öppen och konstruktiv dialog ska råda i samver-
kansarbetet under alla skeden av projektet, i syfte att uppnå bästa möjliga resul-
tat. Grundläggande för att samarbetet skall vara framgångsrikt är formaliserade 
ömsesidiga målbeskrivningar, överenskommelser om problemlösning och aktiv 
samverkan för kontinuerliga förbättringar. I samverkan är öppenhet, pålitlighet, 
prestigelöshet och ärlighet ledord under hela projektet. 
 
I det specifika projektet får de medverkande möjlighet att komma in i ett skede 
när det finns goda förutsättningar att påverka slutresultatet. Produktions-och 
förvaltningsaspekter ska beaktas redan i projekteringen för att öka flexibiliteten 
vid val av tekniska lösningar och för att undvika onödiga låsningar. Tekniska spe-
cialister, projektledare och projektörer, drift-underhålls- och förvaltningsperso-
nal skall tillsammans arbeta för att kunna göra de bästa system-och metodvalen. 
Tillsammans skapas kreativa lösningar som är prisvärda och praktiskt genomför-
bara. 
I samverkan ska samtliga inom projektet känna delaktighet, engagemang, ar-
betsglädje och stolthet över det som åstadkoms. Projektmedlemmarna deltar i 
arbetet i förstudie, utredning, projektering samt framtagande av handlingar, för 
att säkerställa kvalitéer, funktioner och ekonomi. 
 

3.1.1 Strategisk samverkan 
Genom strategisk samverkan vill Beställaren åstadkomma ett långsiktigt samar-
bete med entreprenörerna för kontinuerliga förbättringar. Samverkan bygger på 
ett förtroendefullt engagemang mellan människor och organisationer, som skap-
as genom tolerans och respekt för varandra och våra olika roller.  
 
Även om bemanningen i varje specifikt projekt kan vara unik, finns en förhopp-
ning om att utveckla en väl fungerande samverkansform som möjliggör erfaren-
hetsåterföring till kommande specifika projekt för att uppnå Beställarens mål.  
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 Sammanfattningsvis är det beställarens målsättning att strategisk samverkan un-
der avtalstiden skall bidra till kreativt tänkande, förtroende för varandra,  god ar-
betsmiljö, miljöhänsyn, energieffektivitet och kostnadsstyrning. 
 

3.1.2 Organisation 
För projekt Stockholmshusen kommer ett råd att utses med representanter från re-
spektive bostadsbolag. Rådets uppgifter är att följa upp och utvärdera ramavtalet. I 
rådet kan komma att ingå representant från respektive entreprenör. 

Parterna ska redovisa och kontinuerligt vidmakthålla den organisation som har 
betydelse för projekt Stockholmshusens effektiva genomförande. Parterna ska 
löpande hålla varandra informerade om förhållanden som/kan antas ha bety-
delse för projekt Stockholmshusen. 
 

Organisation för specifika projekt enligt avropsavtal. 

 

Överenskommen organisation får ändras först efter skriftlig överenskommelse par-
terna emellan. 

 

3.1.3 Skeden i specifikt projekt 
Det specifika projektet genomförs i två skeden. 

 
Skede 1- Projektering, budget och bygghandling 
Kreativ projektering genomförs med målsättning att skapa förutsättningar att 
fullfölja respektive projekt inom överenskommen tid, inom budget och till öns-
kad kvalitet. 
 
Stadens mål för byggdelars livslängd, som är för stomme 100 år, tak 40 år, fasad 
40/60 år, fönster 50 år, badrum 40 år, hiss 20 år, rör 50 år, vent inkl. styr 30 år, el 
50 år, markanläggning 20 år, övrigt 25 år, ska ligga till grund för projekteringen. 
Utöver detta ska arkitektens koncept för projekt Stockholmshusen, entreprenö-
rens system och Stockholmshusens projektmål ligga till grund för projekteringen. 
  
Arbetet skall bedrivas med stor öppenhet för alternativa lösningar, metoder och 
tillvägagångssätt. Parallellt med val av tekniska system och detaljprojektering 
upprättas en budget för projektet. 
 
Skede 2- Produktion, planering, förbättringar och överlämnande 
Praktiskt genomförande av byggnationer vilket omfattar produktion, provning, 
besiktning och avslutande.  
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 Skede 2 innefattar även: 

 uppföljningar under garantitiden  

 eventuella åtgärder under garantitiden 
 

3.1.4 Avbeställning i specifikt projekt 
Om beställaren bedömer att samverkansgruppen inte har lyckats nå projektmålen 
under skede 1 kan Beställaren avbryta projektet. 

Avbrytande av samarbetet ska ske skriftligt. Avräkning skall i sådant fall vara ba-
serad på vad entreprenören utfört och är maximerad till nedlagt arbete.  
 
Efter att Beställaren har avbrutit samarbetet och ersatt entreprenören för utfört 
arbete har Beställaren nyttjande- och äganderätt enligt punkt 3.1.5. 
 

3.1.5 Nyttjande- och äganderätt av handlingar i specifikt projekt 
Underlag såsom originaldokument (handlingar på såväl papper och film som på 
datamedia), modeller eller liknande som framkommer hos Entreprenören eller 
hos underentreprenör till entreprenören under genomförande av projektet skall, 
om inte annat anges vara entreprenörens egendom.  
 
Beställaren ska utan särskild ersättning och utan hinder av patent, upphovsrätt 
och annan skyddsrätt - fritt nyttja sådant som angetts ovan i första stycket. 
Denna rätt gäller även i andra sammanhang än i projektet. Digital information 
och dataprogram som tillhandahålls av Beställaren för projektets genomförande 
är Beställarens egendom och får inte utan Beställarens skriftliga medgivande an-
vändas i annat sammanhang än för genomförandet av projektet.   
 

3.1.6 Kostnadsstyrning i ett specifikt projekt 
En strukturerad och noggrann kostnadstyrning eftersträvas i samarbetet mellan 
parterna. Beställaren vill säkerställa att det är rätt kostnader i förhållande till vald 
kvalitet. Öppen redovisning med full insyn resulterar i att projektet gynnas maxi-
malt av investerade medel. Exempelvis skall projektgruppen kunna ta fram dags-
aktuella kalkyler för att jämföra de mest kostnadseffektiva lösningarna. 
 

Öppna böcker i specifikt projekt 
Beställarens definition av öppen redovisning, sk ”öppna böcker”, är att beställare 
i respektive projekt ges möjlighet att gå in i entreprenörens och inom respektive 
projekt upphandlade konsulter/entreprenörers ekonomiska redovisning av pro-
jektets verkliga kostnader. Motiven för att ha öppen och ärlig redovisning av pro-
jektekonomin är: 
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  Att bygga förtroende för varandra i ekonomiska frågor och ge ett trovärdigt 

underlag vid framtagande av budget samt kostnadsprognosberäkningar 

 Att öka kostnadsmedvetenheten och engagemanget hos alla som agerar 

inom projektet, vilket skapar en djupare insikt och större förståelse för tagna 

beslut 

 Att ge underlag för att arbetsbereda kostnadskrävande och riskfyllda aktivi-

teter och att ge underlag och möjlighet för att kunna diskutera effektivise-

ringar 

 Att bereda projektets inköp av varor och tjänster för att genomföra de mest 

prisvärda upphandlingarna och att få full insyn i verkliga kostnader genom 

att så kallade bakbonusar och andra rabatter kommer projektet tillgodo. 

 Att jämföra kalkylerade kostnader mot verkliga kostnader. Det kan gälla 

materialpriser, materialåtgång och maskinella resurser samt kalkylerade per-

sonella resurser mot verklig tidsåtgång 

 Att i detalj kunna visa och förklara hur projektets ekonomiska medel har an-

vänts i projektet. 

3.1.7 Ersättningsform- och modell i specifikt projekt 
Skede 1- Projektering, budget och bygghandling 
Entreprenören ersätts med löpande räkning med fasta timarvoden med en fram-
tagen och överenskommen budget.  
 
Projekterande konsulter m.fl. som upphandlats till projektet av entreprenören, 
ersätts enligt självkostnadsprincipen, med halvt entreprenörarvode. 
 
Skede 2- Produktion, planering, förbättringar och överlämnande 
Beställaren och entreprenören ansvarar gemensamt under projektets gång för 
att projektets slutkostnad håller sig inom den gemensamma budgeten. 
 
I samband med tecknande av entreprenadkontrakt låses den i anbudet angivna 
procentsatsen (entreprenörsarvode i anbud) av den beslutade budgeten till en 
summa i kronor. Detta belopp blir entreprenörens arvode för uppdraget.  
 
Med entreprenörsarvode avses arvode enligt ABT 06 kap. 6 § 10 punkt 2. 
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 Upphandlingsföreskrifter 

 För upphandlingen tillämpas Lagen om Offentlig Upphandling, LOU (2007:1091). 

4.0 UPPHANDLINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Upphandlingen sker i öppet förfarande där alla anbudsgivare får lämna anbud. 
Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. 
 
Fem anbud som uppfyller villkoren i detta förfrågningsunderlag samt är de eko-
nomiskt mest fördelaktiga kommer att tilldelas kontrakt. Ersättning för anbuds-
givning utgår ej. 
 

4.1 ANBUDETS INNEHÅLL OCH FORM 
Anbudet skall vara skriftligt och på svenska språket. Anbudsinlämning skall ske 
digitalt via www.tendsign.com och innehålla samtliga i anbudsformuläret efter-
frågade uppgifter.  
 

4.2 ANBUDSTIDENS UTGÅNG 
Sista anbudsdag är 2015-12-06. 
 

4.3 ANBUDS GILTIGHETSTID 
Anbudet skall vara giltigt i 180 dagar från sista anbudsdag. 
 

4.4 FÖRTECKNING ÖVER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
 
Detta förfrågningsunderlag, daterat 2015-09-18 med följande handlingar: 
 
1. Anbudsformulär_______________________________________dat. 2015-09-18 
2. Avropsavtal  
3. Administrativa föreskrifter  
4. Arkitektoniskt koncept Stockholmshusen___________________ dat. 2015-09-18 
5. Förteckning markanvisningar Footprint/Etapp 1______________dat. 2015-09-18 
6. Skiss över fastigheten Ledinge 1__________________________ dat. 2015-08-28 
 
Eventuella frågor, svar och kompletteringar under anbudstiden. 
 

4.5 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN 
Frågor skall ställas via www.tendsign.com. Sista dag för frågor framgår av Tend-
Sign. 

http://www.tendsign.com/
http://www.tendsign.com/
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 4.6 PRÖVNING AV ANBUD 
Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav (skall-
krav).  Förutsättningen för att ett anbud skall kunna prövas, utvärderas och antas 
är att dessa krav är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på anbudsgivaren, på an-
budet och på efterfrågad tjänst. 
 
Prövning och utvärderingen av inkomna anbud kommer att genomföras med ut-
gångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud.  
Arbetet med att utvärdera de inkomna anbuden kommer att genomföras i tre på 
varandra följande steg: 
  
1. Kvalificering av anbudsgivare/entreprenör 

2. Kvalificering av anbudet och efterfrågad produkt/tjänst  

3. Utvärdering  
 

4.6.1 Gemensamt anbud 
Vid gemensamt anbud, enligt 1 kap. 11 § LOU, ska anbudslämnarna lämna in 
samarbetsavtal som visar att de ömsesidigt – utan förbehåll – förbundit sig att 
uppfylla varandras förpliktelser samt att leverera efterfrågade tjänster. Anbuds-
givare som lämnar gemensamt anbud måste även ha omsättning som är baserad 
på den verksamhet som upphandlingen avser, för att visa att anbudsgivarna är 
behöriga att leverera efterfrågade tjänster. Anbudsgivare ska på begäran, med 
tre dagars varsel, kunna komma in med skriftligt bevis från bokslut, eller motsva-
rande, för att styrka sagda behörighet.  
  
Utländsk anbudsgivare skall insända motsvarande dokumentation som intyg.  
  
Dokumentation/intyg får inte vara äldre än 30 dagar räknat från anbudstidens 
utgång. 
 

4.7 STEG 1 – KVALIFICERING AV ANBUDSGIVARE/ENTREPRENÖR 
I steg 1 prövas att anbudsgivaren uppfyller de krav som har ställts på leverantö-
ren i förfrågningsunderlaget, inklusive att inga uteslutningsgrunder enligt 10 kap. 
§ 1 och § 2 LOU föreligger. Endast leverantörer som uppfyller kvalificeringskra-
ven kommer att prövas enligt steg 2. 
 

4.7.1 Lagenliga krav 
Följande omständigheter kan medfölja uteslutning av anbudsgivare enligt 10 kap. 
LOU:  
Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne,  
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 - är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ack-
ord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsför-
bud,  

- är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord 
eller annat liknande förfarande,  

- är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,  

- har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande 
enheten kan visa detta,  

- inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter 
i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker,  

- i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller 
lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av ovanstående.  

 

4.7.2 Intyg från myndigheter – skatter och skulder 
Anbudsgivare ska ha fullgjort sina skyldigheter med avseende på skatter och so-
ciala avgifter. Uppgifter kan komma att begäras även för eventuella underleve-
rantörer och/eller annan åberopad resurs. 
Beställaren kommer att inhämta SKVs blankett 4820 ”Begäran om upplysningar 
vid upphandling” från skatteverket. Anbud kommer inte att antas om dessa be-
talningar inte är registrerade, trots att skyldighet föreligger. 
 

4.7.3 Ekonomisk ställning 
Omsättningen under de senaste två hela räkenskapsåren ska i medeltal 
uppgå till lägst 500 MSEK/år.  
Beställaren kommer själv att kontrollera att detta krav uppfylls, via upplysningar 
från kreditinstitut. Årsredovisningen behöver således inte bifogas anbudet. 
 

4.7.4 Kreditvärdighet 
Anbudsgivare ska ha lägst rating A från Dun & Bradstreet (D&B) eller likvärdigt. I 
det fall lägre rating redovisas kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav 
om anbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan förklaring att det kan anses klar-
lagt att anbudsgivaren, själv eller genom åberopande av annans kapacitet, inne-
har motsvarande ekonomiska stabilitet. Beställaren ska ha möjlighet att kontrol-
lera anbudsgivarens uppgifter och själv avgöra om förklaringen kan godkännas. 
Verifieras enligt: 
Finansiell förmåga styrks genom att beställaren genomför kreditupplysning enligt 
”AAA-modellen” via AAA Soliditet AB (www.soliditet.se), återförsäljare av D&B-
upplysning. För anbudsgivare utanför Sverige ska motsvarande intyg bifogas an-
budet. Förslagsvis kan Dun & Bradstreet (www.dnb.com) användas. Upplysning-
en ska vara högst en (1) månad gammal räknat från sista anbudsdag 

http://www.dnb.com/
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 4.7.5 Registrering 
Anbudsgivare ska vara registrerad i det land där han driver verksamhet enligt 
landets regler om aktiebolags-eller handelsregister eller liknande register, i Sve-
rige Bolagsverket. Beställaren kommer själv att kontrollera att dessa krav uppfylls 
via UC eller Bolagsverkets registreringsbevis behövs således inte bifogas anbu-
det. 
 

4.7.6 Anbudsgivarens kompetens och erfarenhet av efterfrågad produkt/tjänst 
Samverkansentreprenad 
Anbudsgivare ska redovisa 1 st i förfrågningsunderlaget efterfrågad entreprenad 
i samverkan som drivits utifrån liknande samverkan som beskrivits under punkt 
3.0 i förfrågningsunderlaget. Entreprenaden ska avse nyproduktion av hus och 
minst omsätta 100 MSEK (konstraktssumma).  
 
Entreprenaden kan antingen vara avslutad och inte äldre än tre år, eller på-
gående, dock minst 10 månader från projektstart till sista dag för anbudets 
lämnande. 
 
Totalentreprenad 
Anbudsgivare ska redovisa 1 st totalentreprenad avseende nyproduktion av hus 
ska minst omsätta 100 MSEK (konstraktssumma).  
 
Entreprenaden kan antingen vara avslutad och inte äldre än tre år. 
 
Verifiering 
Referensuppdragen kommer att verifieras varför det är viktigt att kontaktperso-
nerna som ska anges i anbudsformuläret är vidtalade.  
 
Andra företags kapacitet 
Om anbudsgivaren åberopar andra företags tekniska och yrkesmässiga kapacitet 
skall anbudsgivaren tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på an-
nat sätt visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser när 
kontraktet skall fullgöras. 
 

4.8 STEG 2 – KVALIFICERING AV ANBUD OCH EFTERFRÅGAD PRODUKT/TJÄNST 
I steg 2 kontrolleras att anbudet samt efterfrågad tjänst uppfyller ställda krav. 
Här kontrolleras också att anbudsgivaren har lämnat ett komplett anbud. End-
ast anbud som uppfyller samtliga krav på anbud och efterfrågad tjänst kommer 
att utvärderas enligt steg 3. 
 
 



 

 
 

.
,
l
ö
å
l
å
l

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Dokumentnamn 

 
Sidnr 

 17 (29) 

 Förfrågningsunderlag – strategisk samverkan projekt Stockhoms-
husen  
 

Handläggare 

Cane Svekanski 

Projektnamn 

 
 

Dnr 

2015-8369 

Projekt Stockholmshus Datum 

2015-09-18 

Förfrågningsunderlag  Rev.dat 

 
Kod  Rev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.8.1 Efterfrågade uppgifter i anbudsformulär 
Samtliga efterfrågade uppgifter ska vara ifyllda i anbudsformulär.  
 

4.8.2 Kvalitetsledningssystem 
 Anbudsgivaren ska i sin verksamhet kvalitetssäkringssystem vars innehåll och 

tillämpning kan godkännas av beställaren. Vid bedömning av kvalitetssystemet 
utgår beställaren från tillämpliga delar av kvalitetssystemstandard SS-EN ISO 
9000-serien. 

Anbudsgivaren visar att kravet är uppfyllt genom att med anbud bifoga anting-
en: 

 Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO 9001:2008 eller motsva-
rande. Intyget ska vara giltigt vid tidpunkt för anbudets undertecknande. 

 Om inte certifierat ledningssystem finns ska anbudsgivaren uppvisa bevis 
om att ett systematiskt arbete med interna kvalitetsrevisioner genom-
förts i exempelvis bifogad projektplan från likande projekt.   

 
Om certifikat ej finns ska anbudsgivaren istället bifoga sitt systematiska kva-
litetsarbete, dvs. sina kvalitetsledningsrutiner. Detta ska minst omfatta 
nedanstående: 
  
a) Kvalitetspolicy för verksamheten 
b) Rutiner för internrevision eller egenkontroll 
c) Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder för dessa 
d) Namn på kvalitetsansvarig (anges i anbudsformulär) 
e) Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjd-

het 
 

4.8.3 Miljöledningssystem 
Anbudsgivaren ska i sin verksamhet ha ett miljöledningssystem vars innehåll 
och tillämpning kan godkännas av beställaren. Vid bedömning av miljölednings-
systemet utgår beställaren från tillämpliga delar av miljöledningssystemstan-
dard SS-EN ISO 14 001-serien och EMAS. För detta projekt krävs miljölednings-
system enligt krav som anges i SS-EN ISO 2004.  

Anbudsgivaren ska arbeta efter ett miljöledningssystem, antingen i form av en 
ISO-certifiering eller i form av ett eget dokumenterat miljöledningssystem. 

Anbudsgivaren visar att kravet är uppfyllt genom att med anbud bifoga anting-
en: 

 Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO 14001:2 004 eller motsva-
rande. Intyget ska vara giltigt vid tidpunkt för anbudets undertecknande. 
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  Eller dokumentation som visar att entreprenören bedriver ett systema-
tiskt miljöarbete. Följande ska då redovisas: 

1. Miljöpolicy (daterad och antagen av ledningen samt innehållande ett 

åtagande om ständig förbättring)  

2. Uppgifter om vad i företagets verksamhet som har eller kan ha en be-

tydande miljöpåverkan 

3. Beslutade mål och åtgärder för att nå miljöförbättringar samt plan för 

när dessa ska genomföras 

4. Rutiner för:  

a. uppföljning av miljöarbetet 

b. hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgär-

der 

4.8.4 Erbjuden projektorganisation 
Arbetschef, plats-/produktionschef, projekteringsledare och entreprenadingenjör 
skall var och en redovisa minst ett referensprojekt avseende:  
 
i förfrågningsunderlaget efterfrågad entreprenad i samverkan som drivits utifrån 
liknande samverkan som beskrivits under punkt 3.0 i förfrågningsunderlaget. 
Entreprenaden ska avse nyproduktion av hus och minst omsätta 100 MSEK 
(konstraktssumma).  
 
Entreprenaden kan antingen vara avslutad och inte äldre än tre år, eller på-
gående, dock minst 10 månader från projektstart till sista dag för anbudets 
lämnande. 
 
Referensuppdraget kommer att verifieras varför det är viktigt att kontaktperso-
nerna som ska anges i anbudsformuläret är vidtalade.  
 

4.8.5 Arbetsmodell samverkan 
Till anbudet ska en beskrivning av anbudsgivarens arbetsmodell för samverkan 
bifogas. Den ska minimum innehålla följande: 
 
1. Beskrivning av rutiner och system för kommunikation och information i pro-

jekten.  

2. Beskrivning av hur det öppna ekonomisystemet ser ut och hur det är till-

gängligt. Det skall kunna innehålla delar som budget/prognoser, inköp och 

projektets verkliga utfall under projekttiden.  
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 3. Beskrivning av modeller och system för planering och styrning av projektets 

olika faser.  

4. Beskrivning av rutin för upphandling av material och/eller underentreprenör i 

ett samverkansprojekt.  

5. Rutin för identifiering av risker i samverkansprojekt och förslag förebyggande 

av dessa risker 

4.9 STEG 3 – UTVÄRDERING AV ANBUD/UTVÄRDERINGSKRITERIER 
De anbud som uppfyller villkoren i detta förfrågningsunderlag samt är de 
ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till efterföljande kriterier kommer 
tilldelas kontrakt. 
Utvärdering kommer att ske enligt den så kallade mervärdesmetoden. Följande 
omständigheter kommer att tillmätas betydelse vid anbudsprövning: 
 

Utvärderingskriterier 
 

Max mervärde 

1.  Pris   
 

2. Beskrivning av måluppfyllnad 
 

    1 800 000 SEK 

3. Beskrivning av detaljplanearbete 
 

       200 000 SEK 

4.  Genomförandebeskrivning av projekt – Ledinge 1  
 

    4 000 000 SEK 

 

4.9.1 Utvärderingskriterie nr 1 - Pris 
Priset i utvärderingen baseras på erbjudet entreprenörsarvode angivet i (%) mul-
tiplicerat med fiktiv anbudssumma (SEK) enligt nedan tabell. Den fiktiva anbuds-
summan varierar mellan 100 000 000 SEK och 120 000 000 SEK.  
 
Entreprenörsarvode (%): 
Anbudsgivaren ska i anbudsformuläret i form av ett helt procenttal (utan decima-
ler) ange den procentandel som begärs. Med entreprenörsarvode avses arvode 
enligt ABT 06 kap. 6 § 10 punkt 2. 
 

Exempel erbjudet entrepre-
nörsarvode  

 

Fiktiv anbudssumma Pris för utvärdering 

≤ 5 %   100 000 000 SEK 

 

5 000 000 SEK 

    6 % 100 000 000 SEK  6 000 000 SEK 
 

    7 %   100 000 000 SEK  7 000 000 SEK 
 

    8 %   100 000 000 SEK 8 000 000 SEK 
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    9 %   100 000 000 SEK 
 

9 000 000 SEK 

   10 % 100 000 000 SEK 
 

10 000 000 SEK 

   11 % 110 000 000 SEK 
 

12 100 000 SEK 

≥12 %   120 000 000 SEK  14 400 000 SEK 
osv. 
 

 

4.9.2 Utvärderingskriterie nr 2 – Beskrivning av måluppfyllnad 

Beskrivning av hur uppfyllande av nedan mål kommer att uppnås utifrån entreprenö-
rens perspektiv, påverkan och möjlighet. 

Kriteriet delas upp i tre underkriterier.  
 
Underkriterie nr 1 – Beskrivning hur entreprenörens kostnadsmål kommer att 
nås 
 

 Entreprenörens kostnadsmål är 20 000 SEK/m2 BOA, inkl. moms. 
 
Bedömning av underkriterie nr 1: 

 
Mervärdet räknas fram på följande vis för det enskilda kriteriet: 

Definition Mervärde 

a) Anbudsgivaren har beskrivit en generell lös-
ning på måluppfyllnad som inte är anpassad 

till efterfrågat uppdrag 
 

0 kr 

b) Anbudsgivaren har beskrivit en lösning på 
måluppfyllnad som är projektanpassad och 
som till viss del uppfyller efterfrågat upp-
drag 
 

100 000 SEK 

c) Anbudsgivaren har presenterat en för upp-
draget som är projektanpassad och som 
helt och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag 
 

 600 000 SEK 

 
Underkriterie nr 2 – Beskrivning hur konceptmål 90/10 kommer att nås 
 

 Konceptmål 90/10 
 

För att säkerställa att Stockholmshusen blir ett koncept och byggs till rätt kost-
nad och i rätt tid ska 90 % av totalkostnaden vara fasta för konceptet och 10 % 
för anpassning till mark  och gestaltning.  
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 Entreprenören skall visa hur man i en samverkan kan utveckla ett koncepthus 
tillsammans med beställaren i Footprint/etapp 1 och skede 1, så att det i efterföl-
jande projekt endast blir en anpassning på 10 %. 
 
Bedömning av underkriterie nr 2: 

 
Mervärdet räknas fram på följande vis för det enskilda kriteriet: 

 

Definition Mervärde 

d) Anbudsgivaren har beskrivit en generell lös-
ning på måluppfyllnad som inte är anpassad 
till efterfrågat uppdrag 
 

0 SEK 

e) Anbudsgivaren har beskrivit en lösning på 

måluppfyllnad som är projektanpassad och 
som till viss del uppfyller efterfrågat upp-
drag 

 

100 000 SEK 

f) Anbudsgivaren har presenterat en för upp-

draget som är projektanpassad och som 
helt och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag 
 

 600 000 SEK 

 
Underkriterie nr 3–  Beskrivning  hur energimål kommer att nås 
 

 Energimål  
 
55 kWh/kvm Atemp och år 
 
Beskrivning hur målet kommer att nås utifrån ramen för entreprenörens bygg-
koncept. 
 
Bedömning av underkriterie nr 4: 

 
Mervärdet räknas fram på följande vis för det enskilda kriteriet: 

Definition Mervärde 

g) Anbudsgivaren har beskrivit en generell lös-

ning på måluppfyllnad som inte är anpassad 
till efterfrågat uppdrag 
 

0 SEK 

h) Anbudsgivaren har beskrivit en lösning på 
måluppfyllnad som är projektanpassad och 
som till viss del uppfyller efterfrågat upp-

drag 
 

100 000 SEK 

i) Anbudsgivaren har presenterat en för upp-
draget som är projektanpassad och som 
helt och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag 
 

 600 000 SEK 
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 4.9.3 Utvärderingskriterie nr 3 –  Beskrivning av detaljplanearbete 
Beskrivning hur utifrån entreprenörens påverkan kan effektivisera detaljplanear-
bete eller motsvarande. 
 
Beställaren ska muntligen presentera kriteriet i samband med presentation av 
punkt 4.9.4. Beställaren kommer att kalla anbudsgivare till muntlig presentation 
så fort som möjligt efter sista anbudsdag. 

 
Bedömning av kriterie: 

 

Mervärdet räknas fram på följande vis för det enskilda kriteriet: 

Definition Mervärde 

j) Anbudsgivaren har beskrivit en generell lös-
ning på måluppfyllnad som inte är anpassad 
till efterfrågat uppdrag 
 

0 kr 

k) Anbudsgivaren har beskrivit en lösning på 
måluppfyllnad som är projektanpassad och 

som till viss del uppfyller efterfrågat upp-
drag 
 

100 000 SEK 

l) Anbudsgivaren har presenterat en för upp-
draget som är projektanpassad och som 
helt och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag 

 

 200 000 SEK 

 

4.9.4 Utvärderingskriterie nr 4 – Genomförandebeskrivning av projekt – Ledinge 1 
Kriteriet delas upp i tre underkriterier.  
 
Genomförandebeskrivningen ska basera sig på nedan projekt: 
 

 Bifogat material till projekt som underlag till muntlig presentation avserhand-
ling 6, Skiss över fastigheten Ledinge 1. Materialet redovisar ett förslag på 
punkthus. Förutsättningen för presentationen är dock att anbudsgivaren re-
dovisar hur ni på bästa sätt tillvaratar fastighetens förutsättningar inom ra-
men för konceptet Stockholmshusen, utan låsning till byggnadstyp och med 
fokus på utvärderingskriterierna. 

 Projektet kommer att genomföras tillsammans med beställaren i samverkan 
och kommer att innehålla skede 1 (förstudie, projektering) och skede 2 (bygg-
nation) 

 Som grund till samarbetet med beställaren ligger handling 2 avropsavtal 
 
Anbudsgivarna kommer att kallas till en muntlig presentation av projekt Ledinge 
1. Presentationen får ta högst 60 minuter. Presentationen bedöms av referens-
grupp utifrån nedan angivna förutsättningar och innehåll: 
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Presentationen ska beskriva följande:  
 
Underkriterie nr 1 – Planering, ledning och styrning av projekt Ledinge 1 
 
Vilka uppgifter tar ni på er i projektet och vilket ansvar har ni med avseende 
på nedan punkter?  
 

- Tider 
- Flexibilitet 
- Hantering och eliminering av risker/störningar 
- Hantering av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor 
- Tänkt arbetsfördelning/gränsdragning  

 
Bedömning av underkriterie nr 1: 

 
Mervärdet räknas fram på följande vis för det enskilda kriteriet: 

Definition Mervärde 

m) Anbudsgivaren har beskrivit en generell lös-
ning på måluppfyllnad som inte är anpassad 
till efterfrågat uppdrag 
 

0 SEK 

n) Anbudsgivaren har beskrivit en lösning på 
måluppfyllnad som är projektanpassad och 
som till viss del uppfyller efterfrågat upp-
drag 
 

200 000 SEK  

o) Anbudsgivaren har presenterat en för upp-

draget som är projektanpassad och som 
helt och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag 
 

1 000 000 SEK 

 
Underkriterie nr 2 – Ekonomistyrning av projekt Ledinge 1 
 
Redovisa hur optimal ekonomistyrning uppnås i projektet med avseende på ne-
dan punkter? 
 

- Kostnadseffektivisering  
- Hantering av prognoser 
- Inköp 
- Driftsekonomi 

 
Bedömning av underkriterie nr 2: 

 
Mervärdet räknas fram på följande vis för det enskilda kriteriet: 
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 Definition Mervärde 

p) Anbudsgivaren har beskrivit en generell lös-
ning på måluppfyllnad som inte är anpassad 

till efterfrågat uppdrag 
 

0 SEK 

q) Anbudsgivaren har beskrivit en lösning på 
måluppfyllnad som är projektanpassad och 
som till viss del uppfyller efterfrågat upp-
drag 

 

200 000 SEK 

r) Anbudsgivaren har presenterat en för upp-
draget som är projektanpassad och som 
helt och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag 
 

1 000 000 SEK 

 
Underkriterie nr 3 – Organisation för projekt Ledinge 1 
 
Vad för kompetens/personliga egenskaper/faktorer ska erbjudna projektmed-
lemmar i nedan nyckelroller inneha och vara förberedda på för att framgångsrikt 
lyckats genomföra projektet i samverkan med beställaren?  
 
Beskriv nedanstående nyckelroller: 
 

- Ombud 
- Arbetschef 
- Projekteringsledare 
- Plats-/produktionschef 
- Entreprenadingenjör 

 
Bedömning av underkriterie nr 3: 

 
Mervärdet räknas fram på följande vis för det enskilda kriteriet: 

Definition Mervärde 

s) Anbudsgivaren har beskrivit en generell lös-
ning på måluppfyllnad som inte är anpassad 
till efterfrågat uppdrag 
 

0 SEK 

t) Anbudsgivaren har beskrivit en lösning på 
måluppfyllnad som är projektanpassad och 
som till viss del uppfyller efterfrågat upp-
drag 

 

500 000 SEK 

u) Anbudsgivaren har presenterat en för upp-
draget som är projektanpassad och som 
helt och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag 
 

2 000 000 SEK 
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 4.9.5 Beställarens utvärderingsgrupp 
Utvärdering kommer att ske av en för upphandlingen  särskild skapad referens-
grupp. Referensgruppen består av för upphandlingen ansvarig upphandlare, pro-
jektledare samt utsedda representanter från varje bostadsbolag.  
 
För att säkerställa objektiviteten i utvärderingen kommer referensgruppens med-
lemmar att genomföra utvärdering var för sig. Därefter kommer majoritetsprin-
cipen att gälla för slutlig utdelning av mervärde för varje enskilt underkiterie. 
 
Exempel: 
Utvärdering av Utvärderingskriterie nr 2/Underkriterie nr 1 – Beskrivning hur ent-
reprenörens kostnadsmål kommer att nås 
 
Anbudsgivare A 
 2 av 5 referensmedlemmar värderar beskrivningen enligt definition i tabell ” An-

budsgivaren har presenterat en för uppdraget som är projektanpassad och som helt 

och fullt uppfyller efterfrågat uppdrag” vilket ger mervärde 600 000 SEK 

 

 3 av 5 referensmedlemmar värderar beskrivningen enilgt definition i tabell ” An-

budsgivaren har beskrivit en lösning på måluppfyllnad som är projektanpassad och 

som till viss del uppfyller efterfrågat uppdrag” vilket ger mervärde 100 000 SEK 
 

  Enligt majoritetsprincipen ger värderingen mervärde 100 000 SEK 
 

4.9.6 Beskrivning av utvärdering 
Beräkning av pris samt mervärde för utvärderingskriterierna 2, 3 och 4 räknas 
fram enligt beskrivning nedan:  
 

 Mervärdet för utvärderingskriterierna subtraheras från Pris. Resultatet 
betecknas anbudets jämförelsesumma.  

 Anbudet med lägsta jämförelsesumman vinner upphandlingen.  
 
Exempel:  
 
Anbudsgivare A  

 Utvärderingskriterie nr 1.  Erbjuder 5 % i entreprenörsarvode. Fiktiva an-
budssumman är 100 000 000 SEK vilket ger 5 000 000 SEK i pris för utvär-
dering 
 

 Utvärderingskriterie nr 2. Erhåller mervärde för underkriterie nr 1-3, 
sammanlagt 600 000 SEK 
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  Utvärderingskriterie nr 3. Erhåller mervärde 0 SEK. 
 

 Utvärderingskriterie nr 4. Erhåller mervärde för underkriterie nr 1: 
200 000 SEK, underkriterie nr 2: 200 000 SEK och underkriterie nr 
3: 500 000 SEK, sammanlagt 900 000 SEK 

 

 Sammanställning: 5 000 000 SEK – 600 000 SEK– 0 SEK – 900 000 SEK = 
3 500 000 SEK 

 
Anbudsgivare B 

 Utvärderingskriterie nr 1.  Erbjuder 6 % i entreprenörsarvode. Fiktiva an-
budssumman är 100 000 000 SEK vilket ger 6 000 000 SEK i pris för utvär-
dering 

 Utvärderingskriterie nr 2. Erhåller mervärde för underkriterie nr 1-3, 
sammanlagt 600 000 SEK 
 

 Utvärderingskriterie nr 3. Erhåller mervärde 0 SEK 
 

 Utvärderingskriterie nr 4. Erhåller mervärde för underkriterie nr 1: 1 
000 000 SEK, underkriterie nr 2: 1 000 000 SEK och underkriterie nr 
3: 2 000 000 SEK, sammanlagt 4 000 000 SEK 

 

 Sammanställning: 6 000 000 SEK – 600 000 SEK –  0 SEK – 4 000 000 kr = 
1 400 000 kr 

 
Sammanfattning: Anbudsgivare B har lägst jämförelsesumma. 
 

5.0 MEDDELANDE OM BESLUT EFTER PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE OCH ANBUD 

Tilldelningsbeslut meddelas i TendSign. Beslutet innehåller upplysningar om till-
delning av kontrakt samt skälen för detta. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud 
även när anbudsgivaren fått upplysningar om beslutet samt vid eventuell över-
prövning. 

 

6.0 SEKRETESS  
Regler om sekretess i upphandlingsärenden finns i Sekretesslagen (SFS 1980:100). 
Sekretess till skydd för uppgift som rör anbud (anbudssekretess) regleras i 6 kap 2 
§ 3 st. SekrL. Anbudssekretess gäller till dess tilldelningsbeslut fattas, alla anbud 
offentliggörs eller upphandlingen dessförinnan slutförs.  
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Uppgifter i ett upphandlingsärende kan omfattas av sekretess även efter ovan an-
givna tidpunkt. Anbudsgivare som anser att sekretess skall råda även efter det att 
anbudssekretessen upphör ska skriftligen inkomma med skriftlig begäran som in-
nehåller precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle 
åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Beställare avgör därefter om sekre-
tess skall råda. 

 

7.0 UPPHANDLINGSKONTRAKT - RAMAVTAL 
Efter tilldelningsbeslut kommer upphandlingskontrakt (ramavtal) att tecknas med 
antagna entreprenörer, under förutsättning att domstol inte innan kontraktets 
tecknande i interimistiskt beslut förklarar att upphandlingen tills vidare inte från 
avslutas, eller att beställare efter överprövning åläggs att vidta rättelse eller att 
göra om upphandlingen. 

 

7.1 KONTRAKTSHANDLINGAR 
Upphandlingskontrakt utgörs av ett skriftligt ramavtal, som baseras på innehållet i 
detta förfrågningsunderlag med bilagda handlingar och antaget anbud. Förutsätt-
ningen för att avtalen ska vara bindande är att upphandlingskontrakt underteck-
nats av parterna i den aktuella upphandlingen. 

 

7.1.1 Handlingars inbördes ordning 
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. 

Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller 
de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i föl-
jande ordning: 

1. Ramavtal – strategisk samverkan projekt Stockhomshusen 

2. Avropsavtal  

3. Anbud 

4. Förfrågningsunderlag med bilagor 

 

7.2 AVTALSLÄNGD 
Ramavtal kommer att tecknas för en tid om tre år från kontraktsskrivning, med 
möjlighet för beställaren till ett års förlängning. 
 

8.0 AVROPSORDNING 
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 Ramavtal kommer om möjligt att tecknas med fem entreprenörer. Om mindre än 
fem anbudsgivare klarar kraven kommer följande att ske: 

 Fyra anbudsgivare klarar kraven – avtal tecknas med samtliga 

 Tre anbudsgivare klarar kraven – avtal tecknas med samtliga 

 En eller två anbudsgivare klarar kraven – upphandlingen kan avbrytas p.g.a. 
bristande konkurrens. 

 

8.1 AVROPSMODELL 
Uppskattningsvis kommer 3500 - 5 000 st. bostäder att byggstartas under av-
talstiden. Beställaren kommer att avropa de specifika projekten var för sig. 

 

8.2 FÖRDELNINGSNYCKEL 
Anbudsgivare som lämnar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt ut-
värderingen under punkt 5 rangordnas på plats A, det ekonomiskt näst mest för-
delaktiga anbudet rangordnas på plats B o.s.v. till och med plats E. 
 
Platserna D och E och utgår om endast tre anbudsgivare klarar kraven. Plats E ut-
går om endast fyra anbudsgivare klarar kraven. 
 

8.2.1 Om avtal tecknas med fem entreprenörer 
Avropsvolymen under avtalsperioden mellan rangordnade anbudsgivare enligt föl-
jande fördelningsnyckel: 
 

Anbudsgivare Fördelningsnyckel % av uppskattade antal bostäder 

Plats A 25-40 % 

Plats B 15-25 % 

Plats C 15-25 % 

Plats D 10-20 % 

Plats E 10-20 % 

 

8.2.2 Om avtal tecknas med fyra entreprenörer 
Avropsvolymen under avtalsperioden mellan rangordnade anbudsgivare enligt föl-
jande fördelningsnyckel: 
 

Anbudsgivare Fördelningsnyckel % av uppskattade antal bostäder 

Plats A 25-50 % 

Plats B 15-25 % 

Plats C 15-25 % 

Plats D 10-20 % 
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 8.2.3 Om avtal tecknas med tre entreprenörer 
Avropsvolymen under avtalsperioden mellan rangordnade anbudsgivare enligt föl-
jande fördelningsnyckel: 
 

Anbudsgivare Fördelningsnyckel % av uppskattade antal bostäder 

Plats A 35-50 % 

Plats B 25-35 % 

Plats C 15-25 % 

 
Skälet till fördelningsnycklarna enligt ovan är att beställaren i dagsläget inte vet 
vilket ”typ” hus som passar på framtida markanvisningar, därmed inte mängden av 
respektive ”typ” hus.   

8.3 AVROPSFÖRFARANDE 
Inför varje avrop äger Beställaren rätt att vända sig till någon av de avtalade 
entreprenörerna. Vilken entreprenör som väljs kommer att baseras på: 

 Typ av hus 

 Beställarens erfarenheter av tidigare uppdrag som entreprenörerna 
utför inom projekt Stockholmshus 

 Historisk fördelning av antal bostäder inom projekt Stockholmshus 
kopplat till fördelningsnyckel 

 

8.4 UPPFÖLJNING 
I det fall entreprenör tackar nej till avrop kommer detta att loggföras. Entrepre-
nörer som tackar nej till uppdrag riskerar därmed att få en faktisk tilldelning av 
antal bostäder som understiger den garanterade procentsatsen. Beställaren ga-
ranterar att entreprenören kommer att få erbjudande om avrop som minst mot-
svarar den garanterade procentsatsen.  
 
Efter varje utgången 12-månaders avtalsperiod kommer Beställaren att samman-
ställa statistik över avropade bostäder. Beställaren garanterar att fördelningen av 
faktiska objekt (erbjudande om avrop) kommer att överensstämma med fördel-
ningsnyckel enligt ovan vid följande tidpunkter: 
 

 Efter 36 månader 

 Efter 48 månader (vid utlösande av option) 
 
I det fall någon eller några av de tilldelade entreprenörerna inte fullföljer avtals-
perioden (beroende på hävning, konkurs eller annan orsak) kan det medföra att 
övriga tilldelade entreprenörer kommer att få en högre procentuell tilldelning än 
vad som har garanterats av fördelningsnyckeln.  


