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Abstract 

In this report, I have studied the project process at three of the company Peab projects. 
Internal audits have revealed that there are deficiencies in the project process.  The 
deficiencies identified in the organization is a problem with drawing supplies, the 
procurement of consultants and to have problems with clearance from the customer. This 
is also common to the projects that are followed in this report. As I see the problem is the 
solution in the use of clear guidelines and design practices. This work has given me an 
insight into another of the company's processes, when I was previously in production and 
in the calculation. The work will also lift up the gaps in the projects to be able to 
overcome these for future projects. 
 
 
 



Sammanfattning 
Då ett entreprenadföretag som Peab blivit tilldelade en totalentreprenad förekommer 
projektering. Projektering är ett annat ord för produktbestämning och leds av en 
projekteringsledare. Att ha en lyckad projektering vid ett projekt resulterar i att 
byggkostnader hålls och att framtida kostnader minimeras. 
 
Vid interna revisioner har det framkommit att det finns vissa brister i 
projekteringsarbetet. I detta arbete presenteras en studie som visar hur projekteringen 
fungerar vid tre av företagets projekt. De brister som har uppmärksammats inom 
organisationen är problem med ritningsleveranser, hur upphandlingen av konsulter går till 
och att man har problem med besked från beställaren. Detta är något som även är 
gemensamt för de projekt som följs i denna rapport. Som jag ser problemen finns 
lösningen i att använda sig av tydliga riktlinjer och projekteringsrutiner.  
 
Rapporten är uppdelad i tre delar. Första delen är en teoridel som beskriver 
byggprocessen och projekteringsprocessen. Därefter presenteras projekteringen vid de tre 
projekt jag följt. Rapporten avslutas med en analys och diskussion samt till sist en 
slutsats. 
 
Examensarbetet har gett mig en inblick i ännu en av företagets processer då jag tidigare 
varit med i produktionen samt vid kalkylering. Arbetet ska även lyfta upp de brister som 
finns vid projekten för att kunna få bukt med dessa till kommande projekt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jag har fått kontakt med Peab genom sommarpraktik 2008. Genom den avdelning jag 
arbetat vid har jag fått kontakt med Åke Öberg, Maria Johansson och Anna Tunemar som 
bland annat arbetar med interna revisioner i region Linköping. Genom gjorda revisioner 
har det framkommit att det finns brister i arbetet med projekteringsledning och vi har 
gemensamt kommit fram till att det var ett bra ämnesområde för ett examensarbete. 

1.2 Problembeskrivning 
Byggarbetsplatser är idag ansträngda av korta byggtider och detta leder till att det behövs 
en väl fungerande planering och projektering. I de revisioner som man arbetat fram inom 
Peab Region Linköping har det framkommit att man bland annat har problem med att 
ritningar är försenade, fel ritningar kommer till arbetsplatsen och med bristfällig 
upphandling av projektörer. Att ha en väl fungerande projektering bidrar i hög grad till ett 
gott resultat för ett byggprojekt. Genom att söka och analysera de problem som finns 
inom projekteringsledningen kan man minska sina kostnader. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka varför arbetet med projekteringsledning 
inte fungerar korrekt samt att se vilka åtgärder det kan finnas till förbättring. Arbetet ska 
även ge mig en inblick i projekteringsprocessen.  

1.4 Frågeställningar 
Hur fungerar processen? 
Vilka brister finns? 
Vilka konsekvenser får detta? 

1.5 Mål 
Målet med examensarbetet är att kartlägga de problem som finns inom området 
projekteringsledning samt att om möjligt ge förslag på åtgärder till förbättring.  

1.6 Struktur och metodik 
Rapporten inleds med en teoretisk referensram som behandlar projekteringsprocessen, 
där jag studerat litteratur kring projektering och projekteringsledning. 
Denna del ska förhoppningsvis inte vara för komplex för personer som har mindre insyn i 
byggbranschen. Efter detta kommer en fallstudie där jag studerat tre projekt med olika 
karaktär. Fallstudien grundar sig både på observationer i form av närvaro vid 
projekteringsmöten och gjorda intervjuer. Rapporten avslutas med en analys och 
diskussion samt en slutsats.  

1.7 Målgrupp 
Examensarbetet är riktat till dem som arbetar med eller blir berörda av arbetet med 
projekteringsledning inom Peab Region Linköping, det vill säga arbetschefer, platschefer, 
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projektledare och arbetsledare. Andra intressenter är studenter och lärare vid Tekniska 
högskolan, Linköpings Universitet.  

1.8 Avgränsningar 
Arbetet har inneburit att tre av företagets projekt har följts. Dessa projekt är 
Ambulansstation Nyköping, Lagerutbyggnad åt Katrineholms logistikfastigheter AB i 
Katrineholm samt nyproduktion av äldreboende i Motala. De tre projekten befinner sig i 
olika faser i projekteringen och tillsammans har de gett mig en inblick i processen från 
upphandling av konsulter till färdig projektering. Då examensarbetet pågår under en 
kortare period grundar sig min analys på iakttagande av processen samt gjorda intervjuer 
med personer som varit inblandade under projekteringens gång. 



3 

2 Peab 
Företaget Peab är ett av Sveriges största bygg- och anläggningsföretag.1 Det startades 
1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson, då 16 och 14 år gamla. Bröderna med familjer 
är fortfarande några av de största ägarna i företaget.2 År 1967 byggdes det första kontoret 
i Förslöv i Skåne och det är där huvudkontoret ligger idag.3 
 
Företaget är uppdelat i bygg Sverige, bygg utland, anläggning och förvaltning. Bygg 
utland består av verksamheter i Norge och Finland.4 Här studerade avdelningen är bygg 
Sverige. Denna avdelning utför entreprenader åt externa beställare men också 
egenutvecklade projekt. Projekten som bedrivs omfattar bostäder, industrier, offentliga 
lokaler och kommersiella byggnader. Beställare är kommuner, privata fastighetsägare och 
kommersiella kunder. Peab är idag noterat på Stockholmsbörsens Nordiska OMX börs. 
Omsättningen är cirka 35 miljarder kronor och man har ungefär 15 000 anställda. 
 
Den geografiska enhet som Norrköpingsavdelningen ingår i är division Nordost. I 
division Nordost ingår produktion för regionerna Umeå, Sundsvall, Linköping och 
Örebro. Norrköping ingår i region Linköping. I region Linköping arbetar för närvarande 
ca 75 tjänstemän och 130 hantverkare. Lokalkontor finns förutom i Norrköping även i 
Motala, Mjölby, Katrineholm och Flen. Verksamheten är uppdelad på tre 
arbetschefsgrupper varav två utgår från Linköping och fokuserar på Byggservice, mindre 
om- och tillbyggnader samt bostäder. Gruppen som utgår från Norrköping sysslar framför 
allt med övrig produktion, exempelvis Idrottsparken i Norrköping, ambulansstation i 
Nyköping och olika arbeten inne på SSAB i Oxelösund.5 

                                                 
1 http://www.peab.se/Om_Peab/Koncernen 
2 http://www.peab.se/Finansiellinfo/Peabaktien/Agarforteckning 
3 http://www.peab.se/Om_Peab/Historik/Historik_hela 
4 http://www.peab.se/Om_Peab/Koncernen/Bygg 
 
5 Maria Johansson, Peab 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
Angående teorin till detta examensarbete så kommer jag att presentera vad litteraturen i 
allmänhet säger om projektering och projekteringsledning. Denna teoretiska bakgrund 
ska ge en grund till att jämföra med hur det fungerar i verkligheten. Till en början 
presenteras en kort bakgrund till hur byggprocessen ser ut. 
 

3.2 Byggprocessen 
Informationen som behandlas i detta kapitel grundar sig på fakta från boken 
Byggprocessen (2008), skriven av Uno Nordstrand.  
 
Byggprocessen resulterar i att man får en färdig produkt i form av byggnader eller 
anläggningar. Med byggnad menas hus och med anläggning menas exempelvis broar, 
tunnlar och huvudledningar för vatten. Den som låter uppföra en byggnad eller 
anläggning kallas byggherre. Byggprocessen tar vid då byggherren klargör sitt behov av 
att uppföra en byggnad eller anläggning. 
 
När byggherren klarlagt behov och beslutat att arbeta vidare med projektet tar nästa steg i 
processen vid. Detta steg kallas produktbestämning och det är här man närmare 
bestämmer hur det färdiga huset ska vara konstruerat, hur utvändig utformning ska se ut, 
konstruktionssystem, uppvärmningssystem med mera. Med ett annat ord kallas detta 
projektering och resulterar i att färdiga bygghandlingar i form av ritningar och 
beskrivningar tas fram.  
 
De bygghandlingar som tagits fram i projekteringsskedet används sedan vid 
produktframställning. Ett vanligare ord för detta är byggproduktion. Byggproduktionen 
utförs av entreprenörer som knyts till projektet genom avtal med beställaren. Avtal 
mellan entreprenör och beställare ser annorlunda ut beroende på vilken entreprenadform 
som används för det aktuella projektet.  
 
När byggproduktionen är avslutad startar förvaltningsskedet. Detta steg kan även kallas 
produktanvändning. Här krävs det drift-, underhålls- och förvaltningsåtgärder för att driva 
huset på ett funktionellt sätt. 
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Den process som presenterats ser olika ut beroende på hur projektet ser ut samt beroende 
på hur byggherren väljer att organisera projektet. Figur 1 nedan visar en förenklad modell 
av den process som är beskriven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Förenklad bild över byggprocessen 6 

 
 

                                                 
6 Nordstrand, Uno (2008). Byggprocessen.  
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3.3 Totalentreprenad 
Enligt boken Leda projektering i byggprocessen (Rodel Stintzing), beskrivs 
projekteringsprocessen för en totalentreprenad enligt texten nedan. 
 
För ett entreprenadföretag förekommer projektering endast då man utför entreprenader i 
form av totalentreprenad. Avtalsförhållandena för en totalentreprenad kan ses i figur 2 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Schematisk bild över totalentreprenad.7 

 
Vid en totalentreprenad framställer beställare ett program eller en kravspecifikation som 
visar vad som ska ingå i byggnaden. I och med att byggnadsprogrammet ska fungera som 
underlag för upphandling är det viktigt att man arbetar omsorgsfullt med detta. 
Entreprenörens projektering tar vid beroende på när man avbrutit eller gjort uppehåll i 
olika skeden före upphandling.8  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Nordstrand, Uno (2008). Byggprocessen.  
8 Akademiska Hus AB, Riktlinjer för projektering. 
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Byggprocessen vid en totalentreprenad visas enligt figur 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Byggprocessen vid totalentreprenad.9 

 
De förarbeten som leder till programframtagningen eller kravspecifikationer utförs i form 
av ett förprojekt där endast ett fåtal konsulter är delaktiga. Genom att aktörer som 
entreprenadföretag tar del av kravspecifikationer inleds ett anbudsskede. När anbuden 
kommit in till beställaren görs en utvärdering. Vid utvärderingen tar beställaren hänsyn 
till uppbyggnad och utformning av projektet samt pris. När ett vinnande anbud har utsetts 
sluts ett avtal mellan beställare och entreprenör. Det förslag som man arbetar vidare med 
ger information till berörda inom entreprenadorganisationen och myndigheterna. Då en 
entreprenör är upphandlad fortsätter projekteringsprocessen genom att en 
projekteringsorganisation byggs upp runt projektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Nordstrand, Uno (2008). Byggprocessen.  
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3.4 Projektering 
Enligt boken Leda projektering i byggprocessen (Rodel Stintzing), är projektering den 
process där man utformar en byggnads utseende och funktion. Projektering kan också 
liknas vid ordet produktbestämning. Projekteringsprocessen startar då man börjar utreda 
bakgrund och förutsättningar för ett blivande byggprojekt. Processen kan delas in i fyra 
olika moment. Dessa moment kommer ursprungligen från produktbestämningsprocessen 
och är: 

1. Att utreda behov och förutsättningar 
2. Att ta fram och utveckla idéer 
3. Att bearbeta förslag i sin helhet och studera detaljer 
4. Att beskriva den tänkta produkten, anskaffning av material och maskiner 

För att kunna nå målet att uppföra ett byggnadsverk som motsvarar ställda krav och 
förväntningar kan man med ovan nämnda moment redovisa fyra moment som 
projektering i byggprocessen kan liknas vid.  
 

1. Bereda och inleda. Denna del består i huvudsak av informationshantering för att 
kunna utreda bakgrund och förutsättningar för ett byggprojekt. I detta skede bildas 
en organisation för att lösa kommande uppgifter. Målet med detta steg är att 
dokumentera utredningar och program för att säkerställa underlag för 
projektering. 

2. Utveckling av projektet. I detta skede bearbetar man förslag på det planerade 
byggnadsverket. Här utvecklar man idéer, lägger fram förslag och arbetar fram 
skisser. Det slutgiltiga förslaget bearbetas fram till systemhandlingar. Dessa 
handlingar finns till grund för att bestämma om projektet ska fullföljas. Med detta 
steg är målet att få en långsiktig lösning som är hållbar och god. 

3. Bearbetning av förslag och samordning. Här görs en detaljerad formgivning av 
projektet genom att ta hänsyn till krav från beställare och brukare. Hänsyn till 
lagar och föreskrifter ska tas. Det hela resulterar i en immateriell produkt som i 
slutändan ska förverkligas. Målet med detta steg är att få en god teknisk och 
arkitektonisk utformning i både helhet och delar. 

4. Fullföljning genom redovisning. Den immateriella produkten redovisas och 
används vid upphandling, produktion och drift. Innehållet i handlingarna används 
till att knyta ihop entreprenörer och skapa kontrakt. Målet med detta steg är att 
kunna uppföra det aktuella projektet systematiskt och felfritt.    
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I figur 4 nedan visas en schematisk bild över projekteringsprocessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Schematisk bild över projekteringsprocessen.10 

                                                 
10 Nordstrand, Uno (2008). Byggprocessen.  
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3.4.1 Upphandling av konsulter 

För att kunna påbörja arbetet med projektering krävs att man har rätt kunskap i form av 
konsulter. Den metod man använder sig av vid upphandling av konsulter varierar 
beroende på hur det aktuella projektet ser ut men även vilken typ av konsult som ska 
upphandlas.11 Då man är i ett tidigt skede i projektet knyts en mindre organisation av 
konsulter som arbetar med utredning, skisser och program. Vid upphandling kan det vara 
svårt att specificera och kvantifiera den aktuella tjänsten i detalj. Ersättningen för 
konsultuppdrag bör därför till en början utgå i form av så kallad löpande räkning. Ett fast 
pris på uppdraget kan minska konsulters möjlighet till undersökning av andra lösningar.11 
 
Resultatet från upphandlingen kan vara svårt att se då det mäts i projektets långsiktiga 
ekonomi. De krav man har på teknik, funktion, ekonomi, miljö och estetik måste 
utvärderas och tillsammans ger de en helhet som är kostnadseffektiv.12 

 

3.4.2 Organisation 

En organisationsstruktur för en projekteringsorganisation liknas vid figur 5 nedan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Exempel på projekteringsorganisation.12 

                                                 
11 Söderberg, Jan (2005). Att upphandla byggprojekt. 
 
12Stintzing, Rodel (2005). Leda projektering i byggprocessen. 
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3.4.3 Projekteringsledning 

Texten i följande kapitel grundar sig på information från boken Leda projektering i 

byggprocessen (Rodel Stintzing).  
 
Projekteringsprocessen leds genom funktionen projekteringsledare. Projekteringsledning 
förekommer inom många områden, bland annat hos fastighetsförvaltare, 
fastighetsutvecklare, kvalificerade byggherrar, arkitektkontor, tekniska konsulter, 
projektledningsföretag och entreprenadföretag. 
 
Arbetet som projekteringsledare innebär en funktion med flera arbetsuppgifter. Det 
omfattar fördelning av uppgifter, samordning och arbetsledning. En stor del av en 
projekteringsledares arbete består i att leda möten med konsulter, beställare, brukare och 
intressenter. Att leda arbetet med projektering innebär att verkställa de beslut beställaren 
tar genom att planera, organisera, samordna, leda, administrera och följa upp processen.  
Projekteringsledarens uppgifter kan kort beskrivas enligt de fyra punkterna nedan. 
 

• Att leda arbetet med formgivning och teknisk konstruktion 
Ledningsfunktionen för projektering har som uppgift att leda arbetet med 
arkitektonisk formgivning och teknisk konstruktion. Målet med detta är att ta fram 
förslag på byggnadsverket så att det utförs med form, funktion och teknik som 
samverkar. Stor del av arbetet innebär att samordna och leda så teknik och 
formgivning går ihop.  

 
• Att kommunicera med externa representanter utanför projekteringsorganisationen 
Genom att kommunicera och samverka med representanter utanför 
projekteringsorganisationen får man en extern medverkan i projektet. Att 
kommunicera med andra kan betyda att man har kontakt med beställarrepresentanter, 
brukare eller hyresgäster. Det kan handla om att beskriva, förklara eller diskutera 
upplägg av projektet. Det kan även innebära kontakt med myndigheter och sådan 
kontakt ska tas då man berör frågor kring planer, bygglov, infrastruktur, säkerhet etc. 
En extern medverkan kan även vara att framträda för allmänhet eller i media för att 
presentera visioner och lösningar.  

 
• Att planera, organisera och administrera projekteringsarbetet 
Analys av vilka insatser som behövs utförs för att planera projekteringsuppdraget. 
Här bedömer man också den tidsåtgång som krävs samt arbetar fram resursbehov. 
Ledningen för organisationen upprättar tidplaner och följer upp de aktiviteter man 
planerat. Genom att organisera uppdraget för projekteringen klargör man nivåer för 
beslut och delegering av beslut samt befogenheter. Detta område inbegriper även att 
få fram kompetens samt att upphandla konsulter.  
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• Att styra projekteringen 
För att bestämma ekonomiska åtaganden krävs en finansieringsmodell. För att kunna 
använda denna modell har man verktyg för tidhållning, ekonomi, kvalitet etc. Dessa 
verktyg kan ses som processer som finns för att se till att arbeten följer tidplanen samt 
att man gör ekonomiska uppskattningar. I dessa processer ingår det att ta fram 
underlag som skisser och ritningar som ger information om mängder, material och 
konstruktion och som sedan används för att framställa ett kalkylunderlag.  

 

Möten – En viktig del av processen 

Enligt boken Leda projektering i byggprocessen (Rodel Stintzing), förutsätts att man 
använder sig av möten för att lyckas med samordning i projekteringsprocessen. 
Projekteringsmöten förekommer på olika nivåer. Exempel på en ordning kan vara A-, B-, 
C- och D-möten. Den väsentliga skillnaden mellan de olika nivåerna är vilka 
frågeställningar man lyfter fram. Nedan finns en sammanställning och förklaring av de 
olika nivåerna. 
 
A-möten 
Dessa möten hålls inom en ledningsgrupp som finns inom beställarorganisationen. I 
kallelsen till mötet bifogas ett beslutsunderlag som redovisar projektläget. Möten av 
denna sort behandlar avgörande frågor för det aktuella projektet samt samordning mellan 
aktiviteter inom projektet. Man gör en tidplanegenomgång och större frågor som är 
viktiga att lyfta upp behandlas. Den som leder mötet är antingen projektchef eller 
projekteringsledare.  
 
B-möten 
Används för samordning och vid avtal mellan beställare och anlitade konsulter samt 
specialister. Möten av denna sort förekommer månadsvis. Från A-möten får man direktiv 
som ger underlag för uppläggning av det fortsatta arbetet. Den som leder mötet är 
projekteringsledare. 
 
C-möten 
Leds av projekteringsledaren och riktar sig till dem som blir berörda av de aktuella 
frågeställningarna. Det är viktigt med snabb distribution av protokoll och anteckningar. 
Detta är viktigt då det kan finnas de som inte varit med vid mötet och berörs direkt av 
överenskommelser. 
 
D-möten 
Förekommer mellan konsulter och specialister. Löser problem inom ett visst område. 
Problem måste ofta lösas under mötets gång. Arbetsformen ska ge utrymme för kreativa 
uppslag och idéer. Beslut om möten tas under C-möten och det resultat man får fram 
under mötets gång presenteras för projekteringsledaren. 
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Projekteringsledningens förutsättningar 

För att ha en god projekteringsledning krävs enligt boken Leda projektering i 

byggprocessen (Rodel Stintzing), vissa förutsättningar. Det gäller framförallt hur 
organisationen kring projektet är uppbyggd. Några viktiga punkter som tas upp 
presenteras nedan. 
 
Tydliga målformuleringar har en stor betydelse för problemhanteringen i projektet. Det 
gäller främst att behandla frågor som visar synen på projektet. Det kan behandla 
byggnadens livslängd och livscykel men även hur pass brukbar och funktionell 
byggnaden ska vara.  
 
Projektplanen ska ge en inblick i projekteringens förutsättningar. Det ska framgå hur 
man tänkt sig kring beslutsstruktur samt beslutsprocess och delegering. Det är också 
viktigt att man utför tydliga gränsdragningar för ansvarsområden och att dessa blir 
dokumenterade. Projektplanen ska även redogöra för behoven av kompetens inom olika 
områden och hur uppbyggnaden av organisationen ser ut. En tidplan som visar viktiga 
händelser och samband ska redovisas. För att ge en tydlig bild av projektet ska 
produktionsmål och kvalitetsmål läggas in i projektplanen. Övriga saker som ska finnas 
med i projektplanen är redovisning av miljöledning och kvalitetsledning samt hur 
myndigheter medverkar och granskar projektet.  
 
Kostnadsstyrning är i dagens tider nästan ofrånkomlig och måste bearbetas 
kontinuerligt. Det är även värdefullt att utföra ekonomiska analyser av kostnader som kan 
uppstå under byggnadens livscykel. Dessa analyser finns då till grund för beslut som 
måste tas under projektets gång.   
 
Branschavtal måste beaktas och påverkar upplägget av projekteringen.  
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3.4.4  Projekteringens påverkan på arbetsmiljö 

Det fakta som presenteras nedan grundar sig på Arbetsmiljöverkets författningssamling 
2008:16.  
 
Årsskiftet 2008-2009 innebar en ändring i arbetsmiljölagen. Det som ändringen avser är 
att samordningsansvar ej längre existerar för bygg- och anläggningsarbeten samt att man 
har arbetat fram ett nytt begrepp som heter byggarbetsmiljösamordnare. Detta härleds 
från AFS 2008:16. Byggarbetsmiljösamordnare finns dels för planering och projektering, 
Bas P samt för utförande, Bas U. 
 

Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering 

Det är byggherren som ska utse en person, antingen fysisk eller juridisk som har 
uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering. Som Bas P ska 
man tänka på bästa arbetsmiljö genom att: 

• Delta i planeringen och ledningen av projektet 
• Samordna planering och projektering så att man förebygger risker genom att till 

exempel utforma konstruktion och installationer så dessa inte infaller samtidigt 
med hänsyn till risk för ohälsa och olyckor. 

• Upprätta dokumentation då arbetena är klara 
- Beskrivning av objektets konstruktion och utformning 
- Beskrivning av de byggprodukter som använts och som påverkar säkerhet 

och hälsa vid drift, underhåll, reparation och rivning. 
 
För Bas P finns utbildningskrav som ska styrkas av byggherren. Utbildningskraven träder 
i kraft 2010-01-01 på grund av att år 2009 är ett övergångsår. 
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4 Peabs projekteringshandbok 
Den information som behandlas i detta kapitel är hämtad från Peabs 
projekteringshandbok. Peabs projekteringshandbok beskriver hur projekteringsprocessen 
fungerar steg för steg. Företagets projekteringsarbete består främst av att upphandla och 
styra konsulter så att de med tillräckliga resurser tar fram rätt handlingar och att 
handlingarna kommer i rätt tid.  
 
Den projekteringsprocess som man behandlar är utrednings-, program- och 
projekteringsskedet. Man påpekar tydligt att skeden normalt överlappar varandra och att 
tydliga gränsdragningar mellan skedena inte kan urskiljas. Det skedet som kommer att 
behandlas i denna rapport är projekteringsskedet. 
 
Projekteringsprocessen presenteras i en schematisk bild som förklarar de olika skedena i 
processen. Processen har även vissa krav, så kallade skall satser. Ett exempel på en 
skallsats är att projekteringstidplan alltid ska upprättas vid en totalentreprenad. 
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5 Studie av projekteringsprocessen 
I denna del av rapporten redovisar jag vilka projekt jag har följt samt beskriver den 
projekteringsprocess jag följt vid varje projekt. Den information som behandlas här har 
presenterats av personer som arbetar i processen, bland annat projekteringsledare, 
projektledare och platschefer. Information som presenteras här kommer även från gjorda 
intervjuer med projekteringsledare och platschefer. Intervjuerna återfinns i slutet av 
rapporten som bilagor. 

5.1 Bergstrollet Motala 
Min studie av projektet startade i det skede då det var aktuellt med upphandling av 
konsulter och avslutades då man haft fyra projekteringsmöten och bygghandlingar hade 
producerats. Projektet är en nybyggnation av ett demensboende. Det har tilldelats Peab 
efter att man vunnit en tävling i samarbete med Nyréns Arkitektkontor. Beställare av 
entreprenaden är Bostadsstiftelsen Platen och de har i sin tur Motala kommun som 
hyresgäst. Entreprenadsumman uppgår till cirka 60 miljoner kronor. En skriftlig 
beställning har man ännu inte fått då detaljplanen i kommunen fortfarande är under 
utställning. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft i början av juni.  
 
Utvecklingen av detta projekt har gått till på det sättet att Nyréns Arkitektkontor har 
kontaktat Peab för ett samarbete kring projektet. Tillsammans har man arbetat fram ett 
tävlingsförslag med hjälp av underlag och kravspecifikationer som framtida brukare tagit 
fram. Efter en utvärdering mellan inlämnade tävlingsbidrag valdes Peabs och Nyréns 
bidrag till det vinnande. 
 
Vid starten av projektet hölls ett internt startmöte för de inblandade i projektet. De som 
deltog var arbetschef, projektledare, projekteringsledare, kalkylator, inköpare, platschef, 
arbetsledare och lagbas. Punkter som behandlades följde en färdig mall för internt 
startmöte. Vid startmötet uppkom vissa komplikationer i och med att man inte fått någon 
skriftlig beställning. Det är faktorer som att starta upp projektet i företagets datorsystem 
eller förhandsanmälan till arbetsmiljöverket. 
 
Byggarbetsmiljösamordnare för projektet är ännu inte klart. En diskussion kring vem som 
ska ta ansvaret för att vara byggarbetsmiljösamordnare projektering och planering förs 
fortfarande med beställaren.   
 
När man vunnit med tävlingsbidraget knöt man installatörer och konsulter till sig. Nedan 
kommer en sammanställning över hur upphandlingen av respektive konsult har gått till. 
Upphandlingen gjordes inte efter en dokumenterad upphandlingsplan. Peab har fortsatt 
att samarbeta med Nyréns Arkitektkontor som arbetade fram tävlingsförslaget. Ingen 
annan arkitekt har varit aktuell för projektet.  
 
En utvärdering av olika konstruktörer genomfördes. Man tydliggjorde projektets 
omfattning genom att ange hur många ritningar man tänkt sig samt hur många möten man 
planerat. När konsulterna gjort en sammanställning med pris kunde man sedan utvärdera 
alternativen.  
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Som installationsansvarig entreprenör upphandlades Bravida både på el- och VVS sidan. 
Upphandlingen gjordes som en totalentreprenad där installatörerna även ansvarar för 
projekteringen av sina teknikområden.  
 
Projektet har hittills haft fyra stycken projekteringsmöten. En projekteringstidplan har 
upprättats av platschefen och den har presenterats för projektörerna där de har fått 
komma med synpunkter. Efter det första mötet framgick det även att man skulle arbeta 
fram tre nya förslag på hur byggnaden skulle disponeras. Ett förslag arbetades fram av 
arkitekten och presenterades för beställaren och den framtida brukaren. Vid 
projekteringsmöte två hade dessa förslag röstats ned och man arbetade fortfarande med 
tävlingsförslaget. 
 
Projekteringsmöte i form av mindre möten där exempelvis arkitekt och konstruktör har 
mött varandra har hållits. Detta har gjorts för att ge mer utrymme för diskussioner kring 
tekniska lösningar.  

5.2 Lagerutbyggnad Katrineholm 
Min studie av detta projekt startade vid projekteringsstart och avslutades då man haft tre 
projekteringsmöten.  
Detta projekt är en utbyggnad av ett befintligt lager i Katrineholm. Beställare är 
Katrineholms logistikfastigheter AB och hyresgäst är Setra trävaror AB. 
Kontraktssumman uppgår till cirka 20 miljoner kronor. Peab blev aktuella för projektet i 
anbudsskedet och därifrån har man arbetat vidare. Vid detta projekt är projekteringsledare 
och projektledare samma person.  
 
Arbetet på byggarbetsplatsen har startat utan en skriftlig beställning, dock har man en 
muntlig. Ett internt startmöte har även hållits i detta projekt där man även haft en 
uppföljning av detta. 
 
Vid upphandling av konsulter valde man att fortsätta att samarbeta med den arkitekt som 
beställaren hade anlitat till anbudsskedet. Till konstruktör valdes en part som Peab 
tidigare arbetat med, man gjorde alltså en upphandling utan konkurrens. 
Installationsarbeten upphandlades som totalentreprenader där installatörerna själva 
ansvarar för konsulter.  
 
Projekteringsprocessen startade med ett gemensamt startmöte med beställare. Första 
projekteringsmötet har följts av flertalet projekteringsmöten där representanter från 
beställare, framtida brukare, arkitekt och leverantörer har medverkat.  
 
 
Även om detta projekt är litet i jämförelse med de andra två projekten ställs det höga krav 
på projekteringsprocessen. Under projekteringens gång träffar man på flertalet 
frågeställningar som snabbt måste redas ut. Den korta tiden gör att frågeställningar måste 
lyftas fram i ett tidigt stadium samt att det krävs snabba beslut från beställaren. 
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För projektet har man upprättat produktionstidplan och inköpsplan, detta har gjorts i ett 
samarbete mellan projektledare och platschef. En projekteringstidplan har dock inte 
arbetats fram.  
 
Ansvaret för att vara byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering har 
tagits av projekteringsledaren/projektledaren. 
 
På grund av att projektet har en stram tidsram att hålla sig inom startade arbetet 
med grundkonstruktioner med förhandskopior som arbetsritningar.  
 

5.3 Ambulansstation Nyköping 
Min studie av detta projekt startade då den största delen av projekteringen var avslutad 
och man hade haft ett sista projekteringsmöte. 
 
Projektet omfattar en nybyggnation av en ambulansstation belägen i närheten av 
Nyköpings lasarett. Kontraktssumman uppgår till ca 45 miljoner kronor. Peab blev 
delaktiga i projektet i anbudsskedet. Vid detta projekt är projekteringsledare och 
projektledare samma person.   
 
Arbetet efter det att anbudet godkänts av beställaren har fortsatt genom att man 
samarbetat vidare med arkitekten och konstruktören som var aktuella under 
anbudsskedet. Upphandlingen skedde således som en upphandling utan konkurrens. 
Installationsarbetena upphandlades som totalentreprenader där installatörerna ansvarar 
för projektörer. Krav på konsulterna ställdes angående ritningsleveranser i 
kontraktshandlingarna. Där bifogades projekteringstidplan för projektet.  
 
Den som tagit på sig uppdraget som Bas P är beställaren, men det är ännu oklart vem 
personen i fråga är. 
 
Projekteringsprocessen startade med ett första projekteringsmöte där man klargjorde 
organisationsstruktur, rutiner, korrespondens och vilka handlingar som skulle ligga till 
grund för projekteringen. För att få en tydlig struktur i arbetet under 
projekteringsprocessen har projekteringsledaren upprättat projekteringsrutiner som bland 
annat anger hur ritningar ska hanteras. Under projekteringsmötena har 
projekteringstidplanen kunnat kommenteras. 
 
Projekteringen avslutades ca en månad efter tidplanen men har ändå fungerat bra. Ett av 
de större problem man haft är att ritningar har inkommit sent. 
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6 Analys och diskussion 
Att projekteringsprocessen är en process som kräver god erfarenhet är något jag märkt 
genom att studera dessa tre projekt. Vid de projekt jag följt arbetar man lite annorlunda i 
jämförelse med varandra. Det kan bero på många olika faktorer där bland annat 
projekteringsledarens bakgrund spelar in. 
 
Processen i de olika projekten fungerar, men kan tyckas ha sina brister. Det kan vara 
frågan om hur upphandling av konsulter har gått till, hur man organiserar projekteringen 
eller vilka krav man ställer på projektörer. Efter de intervjuer jag gjort har jag fått 
uppfattningen att man i alla projekten har haft problem med ritningsleveranser. 
Lösningen på detta kan vara att bifoga projekteringstidplanen i kontraktshandlingarna. 
Skulle man få problem med ritningsleveranser under projektets gång kan Peab i ett senare 
skede hänvisa till kontraktshandlingarna och projekteringstidplanen projektörerna fått ta 
del av. Detta har dock gjorts vid ambulansstationen i Nyköping och ändå har det där varit 
problem med ritningsleveranser. Andra faktorer detta kan bero på är den arbetsbörda 
konsulterna har. Antalet projekt de är delaktiga i spelar stor roll och detta leder till att 
ritningar kommer i sista stund.  
 
Beställarens medverkan i projekten är även oerhört viktig. I de tre projekt jag följt har de 
inblandade i projekten uppfattat att det varit svårt att få besked och uppgifter från 
beställarna. Att få bukt med dessa problem kan verka lätt. Det är beställaren som Peab 
måste påverka och beställaren måste inse hur detta kan komma att påverka kostnaderna 
för projektet, både byggkostnaderna och framtida driftkostnader. 
 
Något som varierar mellan projekten är hur organisationsstrukturen ser ut. I två av de 
projekt jag studerat är projekteringsledare och projektledare samma person. Vid projektet 
Bergstrollet har man det uppdelat med en projekteringsledare och en projektledare. 
Platschefen tycker att projektledaren kom in lite sent i projektet och ser helst att de båda 
funktionerna är en och samma person. 
 
Något som jag uppmärksammat under mitt arbete är vilka andra roller som 
projekteringsledaren har. Som jag nämnde kan projekteringsledare och projektledare vara 
samma person men kan även ha andra arbetsuppgifter eller vara delaktig i flera andra 
projekt. I mindre projekt har jag förståelse att projekteringsledare och projektledare är 
samma person men inom större projekt kan det krävas att de är två personer. 
 
Tydliggörandet av funktionen byggarbetsmiljösamordnare har inte gjorts vid alla projekt. 
Det märks alltså att det är nytt för 2009. Vid ambulansstation vet man fortfarande inte 
vem som har ansvaret som Bas P, man vet bara att det ligger hos beställaren. Jag tycker 
att beställarna i fråga tar denna punkt för oseriöst och har för lite kännedom om hur 
funktionen Bas P fungerar. En Bas P ska vara delaktig under hela projekteringen och 
komma med synpunkter. Det är därför viktigt att tidigt utse en 
byggarbetsmiljösamordnare.  
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En viktig faktor som jag lagt märke till under mitt arbete är att man inom Peabs 
organisation har stor kunskap inom projekteringsledning. Tyvärr sprids inte den 
kunskapen inom regionen. De projekteringsledare jag studerat jobbar på lite annorlunda 
sätt i förhållande till varandra. Genom att delge varandra de erfarenheter och rutiner man 
har kan en del problem lösas.  

6.1 Bergstrollet Motala 
Då man väntat på att detaljplanen skulle godkännas har man haft god tid till projektering 
av projektet. Trots detta har tiden gått vilket har påverkat den ursprungliga 
projekteringstidplanen. En utvärdering av nya förslag på husets utformning gjordes och 
detta har gjort projekteringen lidande. Detta problem kan bero på att man inte satt ner 
foten som beställare och låtit arkitekterna arbetat vidare med olika förslag. Resultatet av 
att utvärdera nya förslag blev att använda det förslag man haft från början.  
 
Upphandlingen av konsulter skedde snabbt på grund av att man ville få igång 
projekteringen. Platschefen var inte med vid upphandlingen av konsulter och detta 
påpekar han att han hade velat vara då det är han som är ekonomiskt ansvarig i slutändan 
för projektet. Han nämner att han åtminstone velat veta vilka olika parter som det 
diskuterades om och fått lämna sina synpunkter. I övrigt gick upphandlingen snabbt och 
gjordes inte efter en dokumenterad upphandlingsplan. Hade man låtit platschefen vara 
med i upprättandet av en upphandlingsplan och fått lämna sina synpunkter skulle Peab 
troligen ha haft en bättre kontroll på projekteringen. Det är viktigt att låta 
produktionspersonal komma med synpunkter då de har en bred erfarenhet av vilka 
konsulter som fungerar bra eller dåligt.  
 
Under projekteringens gång har man upptäckt att det behövts mindre möten där 
exempelvis konstruktör och arkitekt har träffats för att diskutera tekniska lösningar. Detta 
gjordes dock inte direkt utan upptäcktes efter andra projekteringsmötet. I detta fall har 
man helt enkelt sett att man behövde använda sig av så kallade C-möten, sådana möten 
där projektörer möter varandra för problemlösning.  
 
Projekteringstidplanen upprättades av platschefen och projekteringsledaren tillsammans. 
Den har sedan presenterats på projekteringsmöten där inga större anmärkningar har gjorts 
på tidplanen. Efter hand har det dock kommit en del anmärkningar på tidplanen då 
konsulterna ansett att beskeden från beställaren drar ut på tiden. Ett problem jag uppfattat 
under den tid jag varit med är hur uppgiftslämningen från beställaren fungerar. I detta fall 
är det fastighetsbolaget Platen som är beställare, de i sin tur har Motala kommun som 
hyresgäst och det är deras verksamhet som styr husets funktioner. Att inte känna till alla 
husets funktioner har gjort att man behövt besked från Platen som i sin tur behöver 
besked från Motala kommun. Detta har gjort att man fått vänta på besked och tiden gått. I 
övrigt har uppgiftslämningen fungerat bra då en representant från beställaren har suttit 
med på projekteringsmötena. Jag tror att om Motala kommun hade fått vara med vid ett 
första möte för att klargöra verksamhetens krav hade möjligtvis några av de frågetecknen 
som uppkommit under projekteringsmötena rätats ut.  
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Projekteringen har påbörjats och fortsatt utan en skriftlig beställning från beställaren. 
Från Peabs sida har ingen skriftlig beställning gått ut till konsulterma. Frågan man kan 
ställa sig är om det ska fungera på ett sådant sätt. På grund av att detaljplanen inte är 
godkänd har man inte en skriftlig beställning. Jag tycker att man ska skriva en beställning 
med förbehåll om att detta gäller då detaljplanen blir godkänd.  
 
Efter fyra projekteringsmöten väntar man nu på att bygglovshandlingar ska tas fram. 
Installatörernas projektörer står i startgroparna och man väntar på att utrymmen som 
undercentraler och tekniska utrymmen ska vara låsta. Den 15 juni 2009 tas ett första 
spadtag för projektet.  

6.2 Lagerutbyggnad Katrineholm 
I detta projekt kom jag in i processen vid det andra projekteringsmötet. Projektet stod och 
väntade på byggstart och etableringen av arbetsplatsen hade påbörjats. Tidsbristen gjorde 
att början av projekteringsprocessen var viktig. Handlingar var tvungna att tas fram och 
granskas och det krävde snabba beslut från beställare. Närvaro vid möten har gett mig en 
förståelse för hur viktigt projekteringsprocessen är även vid ett mindre projekt med få 
installationer.  
 
Även i detta projekt har projekteringen startat utan en skriftlig beställning. Det är inte 
bara projekteringen som startat utan en skriftlig beställning, även byggstart har skett.  
 
Arbetsmomenten på arbetsplatsen startades med förhandskopior. Man kan ställa sig 
frågan om moment ska påbörjas utan att färdiga ritningar är producerade. Effekter som 
detta kan få är mer arbete i form av ändringar och tillägg eller i värsta fall måste 
momentet göras om från början. Samtidigt ska man tänka på att tiden för slutbesiktning 
står kvar och man har knappt något annat val än att arbeta vidare med förhandskopior. 
Detta är ett väsentligt problem och man är tvungen att försöka hitta vägar för att undgå 
detta. Att försöka starta projekteringen tidigare kan vara en väg att kringgå problemet.    

6.3 Ambulansstation Nyköping 
Projekteringsprocessen var i stort sett avklarad när jag kom in i detta projekt. Projektet 
som innebär mycket arbete med installationer har krävt en väl organiserad projektering. 
Genom en engagerad projekteringsledare och tydliga rutiner har processen fungerat bra 
från Peabs sida. Problem med försenade ritningsleveranser beror på olika faktorer, dels 
sena besked från beställaren och dels hur konsulterna har prioriterat sitt arbete. Frågan är 
om konsulterna tar på sig för mycket arbete eller om de väntar in i sista stund att 
producera ritningar. Trots goda försök från Peabs sida att kunna hålla tiderna genom att 
bifoga produktionstidplanen i kontraktshandlingarna till konsulterna har man fått 
ritningar samma dag som man ska börja ett arbetsmoment med ritningarna på 
arbetsplatsen. 
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7 Slutsats 
I de tre projekten har man god förståelse för hur projekteringsprocessen fungerar och hur 
man ska gå tillväga för att styra den. Trots detta har projekten vissa brister i 
projekteringsledningen. Exempel på de brister det handlar om är: 

• Att ritningar kommer sent 
• Att fel ritningar levereras 
• Att man startar projekteringen utan skriftlig beställning 
• Att besked från beställaren kommer sent 

 
I och med att ritningar kommer sent har man mindre tid för att genomföra momentet på 
arbetsplatsen. Det hela leder till att man kan bli tvungen att ta till paniklösningar som 
kostar pengar. Ritningar som kommer sent påverkar alltså byggarbetsplatsens 
förberedelser och förutom paniklösningar som kostar pengar kan det komma att äventyra 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Mindre tid finns för att genomföra riskbedömningar för 
arbetsmomentet. 
 
Att fel ritningar kommer till arbetsplatsen gör att planeringen för projektet måste läggas 
om och det hela påverkar tiden som finns kvar till slutbesiktning. Både sena 
ritningsleveranser och fel ritningar till byggarbetsplatsen påverkar den tid man har kvar 
till slutbesiktning. Mindre tid leder till stress och påverkar både arbetsmiljön, kvaliteten 
och kostnaden i slutändan.  
 
I två av tre fall har projekteringen startat utan att man fått en skriftlig beställning från 
beställaren, dock har man fått en muntlig beställning. Det är oklart vad som skulle hända 
om projekten inte blir av, eftersom Peab inte har en skriftlig beställning från beställaren. 
Det kan då vara bra att göra en skriftlig beställning med förbehåll om det är något som 
kan komma att påverka den fortsatta satsningen på projektet, som exempelvis en 
överklagan på detaljplanen.  
 
Sena besked från beställaren är ett problem som är återkommande. Att beställaren inte 
klargjort behov påverkar projekteringen genom att projektörerna får mindre tid till att ta 
fram handlingar. Genom mindre tid för projektering finns det mindre tid för 
problemlösning för konsulterna, detta påverkar både byggkostnaderna och framtida 
brukarkostnader.  
 
Hur lösningen ser ut för att få bukt med problem som försenade ritningsleveranser och 
sena besked från beställaren kan inte jag svara på. Med mitt arbete har jag lyft upp 
projekteringsprocessen vid tre projekt och sett hur det fungerat. Förhoppningsvis ska 
detta leda till förbättring i framtida projekt. 
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Intervju – projekteringsledare Bergstrollet Motala 
 
När kom du in i projektet? 
Då Nyréns arkitektkontor kontaktade oss och ville starta ett samarbete. 
 
Vilka tidigare roller har du haft? 
Projektledare, projekteringsledare 
 
Hur har uppbyggnaden av projekteringsorganisationen gått till? 
Som regel knyter man till sig en arkitekt på ett eller annat sätt. Och utifrån det skapar 
man en skissverksamhet som visar vilken produkt man vill ha. Det materialet har använts 
som underlag för att fråga på installationer, tagit fram rambeskrivningar o.s.v. och sedan 
har man bildat en projekteringsgrupp med installatörer, konstruktörer, markkonstruktörer. 
 
Det är alltid arkitektens material som används som underlag kan man säga. Jag kan tänka 
mig om man går in i andra projekt, låt säga rena industriprojekt, då är det mer maskinen 
eller produktionslinan som bestämmer hur projekteringsorganisationen ser ut. I de fallen 
jag berättat om är det mer efter en plan eller produkt som kunden vill ha. Sen startar man 
projekteringsorganisationen efter det speciella fallet. 
 
 Ibland kan det vara totalentreprenader där installatörerna i sin tur anlitar projektörer. Ett 
exempel från ett annat projekt är då vi knöt projektörer till oss och arbetade fram 
ramhandlingar för att med dessa gå ut och fråga. Vi arbetade sedan vidare med andra 
projektörer som arbetade fram bygghandlingar.  
 
Hur gick upphandlingen av konsulter till? 
Arkitekten lämnade ett förslag på handlingsförteckning sen har de tagit fram ett takpris 
för att arbeta fram de här handlingarna. Vad gäller konstruktören fick fyra olika företag 
lämna pris på de handlingar arkitekten hade tagit fram och valde den som var lägst. På 
installationssidan frågade vi ett antal olika entreprenörer där projekteringen ingick. Vi 
gjorde sedan ett paket med ett företag på alla installationer där de tagit fram projektörer 
för varje område.  
 
Gjordes upphandlingen efter en upphandlingsplan? 
Inte en dokumenterad. Man har ju det där i huvudet. Vi är ju tvungna att göra de här 
upphandlingarna på så sätt för att arbeta vidare.  
 
Hade man ett gemensamt startmöte där man samordnade konsulterna för 
projekteringen? 
Ja det hade vi. Vi hade ett gemensamt startmöte där vi pratade om olika saker sedan 
körde vi igång projekteringsbiten. 
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Vilka hjälpmedel har man använt för att få projektet att fortskrida? 
Ja de är ju bra att rätt så snart upprätta en projekteringstidplan så vi har något styrmedel 
och att projektörerna har något att jobba mot. Det finns alltid deadlines efter marschen, 
exempelvis ska vi ta fram en bygghandling sen är det lite granskningshandlingar efter 
hand som sen blir bygghandlingar.  
 
Var du med och upprättade projekteringstidplanen? 
Platschefen har upprättat en och sen har vi tillsammans justerat den. Projektörerna har 
sedan varit med och fått tycka till. Till en början var det inte många åsikter utan det har 
kommit efter att tiden gått. Detta på grund av att man väntat på beslut från beställaren. 
Tidplanen är anpassad där vi har en tänkt byggstart, vi har ju vissa leveranstider och det 
är meningen att den ska vara anpassad efter detta.  
 
Har man ställt tydliga krav på projektörerna angående ritningsleveranser? 
Ja då är det de som finns på projekteringstidplanen vid vissa tidpunkter. 
 
Har det funnits tydliga instruktioner för beslutsfattande under projekteringens 
gång? 
Nu är det här en totalentreprenad och vi har en given ram som ligger till grund. 
Beställaren har med en representant på projekteringsmötena för att se att vi följer ramen 
och det är givetvis vår målsättning också. Med ramen menas förfrågningsunderlaget och 
denna fungerar som rättesnöre under projekteringens gång. 
 
Hur stor är installatörernas medverkan under processen? 
De släpper inte sin projektör lösa under processen, de medverkar även de under möten. 
De vill vara med och bevaka sina intressen. Det är även bra att ha med någon som ska 
arbeta med det i verkligheten. 
 
Vad har fungerat bra/mindre bra under processen? 
Frånsett att beställaren vinglade lite i början och vi tappade två veckor då man 
utvärderade olika alternativ tycker jag att projekteringsgruppen fungerar bra. De ställer 
bra frågor och kommenterar arbetet. Det gäller att de är öppna och ödmjuka och inte 
väntar på beslut. Då kan det gå från ett projekteringsmöte till ett annat utan att något 
händer.  
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Intervju – Platschef Bergstrollet Motala 
 
Bakgrund 
Har gått byggutbildning och arbetat som hantverkare, armerare. Läste vidare vid 
Ebersteinska skolan i Norrköping, en teknisk utbildning med internationell inriktning. 
Efter den utbildningen arbetat som arbetsledare. Har varit verksam inom Peab i tolv år 
varav de senaste nio åren som platschef.  
 
I vilket skede kom du in i projektet Bergstrollet? 
I januari/februari när det blev klart att man vunnit tävlingen. Har vävts in i 
projekteringsfasen tillsammans med Hans Fahlström som är projekteringsledare. I 
egenskap som platschef är jag med som idéspruta. Försöka hitta lösningar konstruktivt i 
den mån man hinner.  
 
Var du med i upphandlingen av konsulter? 
Nej, dessvärre inte. Det skedde utan min vetskap kan man säga. Den processen gick 
väldigt fort. Utfallet av den kunde jag inte vara med och påverka.  
 
Du hade gärna vilja varit med om upphandlingen av konsulter? 
Det är en så viktig del av processen. Viktigt att man får ta del av de beslut som tas 
framförallt eftersom man sitter som ytterst ansvarig ekonomiskt för projektet. Det finns 
inget som säger att det ena eller andra alternativet är sämre men det är viktigt att man får 
vara med och lämna sina synpunkter vid en upphandling. Det kan vara saker som en 
annan har erfarenheter av som belastar ekonomiskt, som man till exempel glömmer vid 
upphandling ibland. Inget ont om de som arbetar med upphandling men det kan vara så 
att man har en annan syn på saker, det vi har lärt oss med tiden. Det kan vara saker som 
inte finns med i handlingen som kan vara bra att få med, det vill säga detaljer. 
Installationsmässigt kan det vara provisoriska detaljer. Hur man utvärderar saker och 
ting. Produktionen har en syn och de som planerar har en syn. 
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Tycker du att man samordnade konsulterna vid startmötet? 
Nej det tycker jag inte. Vid det andra mötet framgick det att man måste dela upp arbetet 
mer. Ett projekteringsmöte är ett alltför stort forum att lösa problem på. Den klassiska 
fällan är att man alltför ofta hamnar i en detaljdiskussion. Detta leder till att man inte får 
fram de problemställningar som finns. 
 
Vanligtvis så hamnar vi i en installationsdiskussion, ventilation, el och så vidare. Det är 
en massa särintressen som drar åt olika håll och det drar åt det håll beroende på vem som 
talar högst. Därför måste man bryta ned projekteringsmötena som vi gjorde nu, i mindre 
grupper. Då får man mer ut av det hela. Detta kan ske i och med att man bestämmer ett 
antal förbestämda mötestillfällen eller att man har de vid behov. Det beror  på projektets 
karaktär. Men om man tittar på mitt nuvarande projekt. I detta projekt har vi haft 
uppdelade möten med konstruktör mot konstruktör, arkitekt mot konstruktör, arkitekt mot 
arkitekt, arkitekt mot installatör etc. Den gemensamma nämnaren med dessa möten är att 
projekteringsledaren ska vara med. Han är liksom örat som kan förmedla olika idéer i 
denna process. Det är inte så enkelt att man har fyra möten och sen är det klart. Jag tycker 
att man ska ett antal undermöten som man kan lösa problemen på. Och även möten där 
installatörer mot installatörer möts. I mitt nuvarande projekt finns en installationsgrupp. 
Det är inte meningen att de ska köra sitt race utan vi ska finnas med på de mötena också. 
Av det skälet så vi förstår deras problem. Vi har inte jobbat så mycket med detta hittills 
utan det beror också på vilka erfarenheter man har och hur man är som människa. Mattias 
Pehrsson jobbar så. På mitt nuvarande projekt lade han upp en struktur och det är från 
hans erfarenhet. Det tycker jag har fungerat mycket bra. Då har man stenkoll på alla 
aktörer och vad man styr med.  
 
Angående ritningsleveranser, detta är ju viktigt då projektet snart drar igång. Det 
finns olika hjälpmedel som får projektet att fortskrida och ritningsleveranser har ju 
med alla tidplaner att göra. Uppfattar du att tillräckliga tidsplaner har gjorts?  
Vi gjorde ett utkast till en tidplan men det har inte landat tyvärr. Av någon anledning 
segar den här processen. Egentligen handlar det om att beställaren måste lämna besked 
till arkitekten så denne kan arbeta med modellfilen. Han kan inte rita färdigt sin 
husmodell med alla väggar. Då kan inte arkitekten leverera underlag till konstruktören 
och projektörerna. De i sin tur kan inte påbörja ritandet. Detta har åkt iväg några veckor. 
Det känns som vi skulle ha kunnat kräva mer besked.  
 
Vi måste nu redigera den framtagna tidplanen för att få den riktig. Jag tycker att det är 
svårt att få besked då vi diskuterar tider. Man vill inte ta beslut om tider. Allt beror på 
något annat. Jag kan inte lova det på grund av det. Jag menar att vi måste kunna ta beslut 
hela tiden. Hela processen bygger på att man antar och tror på någonting. Det känns inte 
som vi landar på deltiderna just nu. De flyter lite just nu. Första leveransen av A och K 
den flyter ju iväg nu. I och med att man inte får fram modellfilen förrän nästa vecka då 
måste konstruktören ha ytterliggare ett par veckor. Nu kanske det inte är något 
jätteproblem just nu men i många andra projekt är detta ett jätteproblem. Antingen är vi 
otydliga eller om vi inte får styrning av det eller så förstår vi inte vad som måste levereras 
fram helt enkelt.  
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Har det funnits tydliga riktlinjer för beslutsfattande? Hur har uppgiftslämningen 
fungerat? 
Det är lite vaga uppgifter mot våra projektörer vad som gäller tycker jag. Det är ett 
samförstånd som landar med en tidplan. Det är inte en enmansshow, det är detta som 
gäller. Utan tanken efter första projekteringsmötet var att vi skulle fundera ett par veckor 
där vi skulle fundera lite på om det var några justeringar. Ett sådant besked kom aldrig 
och de frågorna har ännu inte landat.  Jag vet ännu inte när första ritningen kommer.  
 
Hur stor medverkan/inflytande har installatörerna i projekteringsprocessen? 
Jättestort inflytande. De kan vända upp och ner på hela tankeprocessen hur vi ska bygga 
huset. Problemet är att arkitekten inte tänkt på hur man ska förse huset med medier. 
Förslagsvis ventilation som är den springande punkten i alla projekt med offentliga 
byggnader. Man tar inte hänsyn till hur de ska lösa problem. Det finns inga dragningar. 
Arkitekten har tänkt på ett sätt och de som arbetar med ventilation har tänkt på ett annat. 
Detta stannar upp processen. Man får ändra om och det blir paniklösningar på grund av 
tidsbrist. Det känns som man får börja om på ruta ett. Nu kanske vi inte har någon 
tidsbrist i detta projekt ännu men det finns andra faktorer som gör att man inte får fram 
handlingar i tid.  
 
Det finns lite förståelse från Arkitekter hur man ska lösa dessa problem och framför allt 
väldigt lite intresse. Det är precis i det vi har hamnat, vi vet för tillfället inte hur vi ska 
dra kanalisationen för ventilation. Det är så här det blir när man arbetar med ett 
tävlingsförslag, det är bara designen som spelar in. Man får börja om på ruta ett, nu pratar 
man om att höja taket. Man borde ha haft en idé om faktorer som ventilation. Ritar du ett 
hus till dig själv då ska det bli bra också. Jag önskar att man hade en tanke om problemen 
som kan uppstå när man är i ritstadiet. Att man har en idé från början. Givetvis är detta 
svårt för varje projekt är unikt också. Det här är ett unikt hus på sitt sätt. Det känns som 
att i varje situation hamnar vi i samma diskussion. Vi kan gå tillbaka fler decennier och 
man sitter i samma diskussion. 
 
Vad har fungerat bra/mindre bra under processen( endast två projekteringsmöten 
har hållits) 
Det som är mindre bra är att projektledaren inte kommit in i projektet förrän nu 
egentligen. Organisationen borde ha satts mycket tidigare. Jag tycker egentligen att 
projektledaren och projekteringsledaren borde vara en och samma person. Ingenting 
personligt mot dem som är inblandade i projektet. Projekteringsledaren kan ju hela 
projektet. Det blir svårt att komma in som projektledare senare i processen. Det har 
fungerat på andra projekt. Man kommer in från början och arbetar med projektet. Sen kan 
det vara stora projekt där det kan vara skilda personer. Det bra är att beställaren är 
delaktig och att man är närvarande vid möten och att man kan ge besked snabbt.  
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Intervju – Projekteringsledare Ambulansstation Nyköping samt lagerutbyggnad 
Setra, Katrineholm 
 
I vilket skede kom du in i projektet? 
Ambulansstation: Anbudsskedet 
Setra: Anbudsskedet 
 
Var du med och upprättade en projekteringstidplan? 
Ambulansstation: Ja 
Setra: Har ej upprättat någon. Tämligen litet projekt. Det blir en tidplan med i stort sett 
två punkter. En tidplan vi inte har till någon nytta. Om man gör en tidplan ska vi ha 
någon nytta med den.  
 
Hur har uppbyggnaden av projekteringsorganisationen har gått till? 
Ambulansstationen: Jag är projekteringsledare i form av att vi är totalentreprenör. Sen 
knyter vi till oss en arkitekt och en konstruktör. Konstruktör valde vi den som gjorde 
handlingsunderlaget, arkitekt valde vi den som hade gjort förfrågningsunderlaget. 
Installatörerna upphandlades som totalentreprenader så de hade sina egna projektörer.  
Setra: Egentligen samma sak. Arkitekt som hade gjort förfrågningsunderlaget. 
Konstruktör kom in i anbudsskedet.  
 
Hur gick upphandlingen av konsulter till? 
Ambulansstation: Vi hade fått pris från konstruktör i anbudsskedet. Det var ingen 
upphandling i konkurrens. Vilket vi sällan gör med konsulter, det är viktigare att jobba 
med dem man är van att jobba med. Arkitekt hade vi ett pris i anbudsskedet. 
Setra: I stort sett likadant. Setra är inte så invecklat, på ambulansstation är det lite mer 
och dokumentera även om det ska dokumenteras på Setra med men det har det inte gjorts.  
 
Hade man ett gemensamt startmöte för projektörerna? 
Inte som vi kallade startmöte. Första projekteringsmötet blir som ett startmöte där man 
lägger upp organisation, rutiner, vilka handlingar som ligger till grund, korrespondens, så 
det kan man kalla startmöte. Fast inget eget med dokumenterat protokoll.  
 
Vilka hjälpmedel har man använt för att få projektet att fortskrida? 
Projekteringstidplan, dokumenterade projekteringsrutiner som visar hur handlingar ska 
handläggas och vilken status de har. Det står även hur projektplatsen ska användas. 
Projektplatsen är också ett verktyg som är väldigt bra. Det behöver prompt inte vara den 
vi använder vid dessa två projekt. Sen finns det en mall, en checklista för arbetsmiljö vid 
projektering som ska fyllas i och signeras. Det finns även en checklista för miljöarbetet 
vid projektering. En produktionstidplan upprättas också. Från denna upprättar man inköp- 
och leveransplan. Dessa används för att baklänges räkna ut och se när handlingar behöver 
vara klara. Sen finns det många andra hjälpmedel. 
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Har man ställt tydliga krav på projektörerna angående ritningsleveranser? 
Ambulansstation: Ja, om jag inte minns helt fel så hade vi med det i 
kontraktshandlingarna (projekteringstidplan). Det är dock inte säkert att denna tas fram 
innan man skriver kontraktet. Det är en sak att jag tar fram en projekteringstidplan och 
säger att det är det här som gäller. Så tycker jag inte att man kan arbeta. Man gör en 
produktionstidplan och ser när deadlines, när handlingar ska vara framme och utgår från 
det. Det har man sedan som mål men ibland är målen helt omöjliga att hålla och en 
projekteringstidplan jobbar man fram tillsammans med konsulter. Det är olika parametrar 
som påverkar detta, det kan vara besked från beställaren man väntar på. Projektörerna har 
också varit med och tagit fram projekteringstidplan. Det spelar ingen roll hur många fina 
projekteringstidplaner man gör, konsulterna kanske ändå inte jobbar efter tidplanerna, då 
spelar det ingen roll hur många man gör.  
 
Har det funnits tydliga riktlinjer under projekteringens gång? 
Det måste ju finnas riktlinjer. Vem som får beställa jobb måste dokumenteras. Samt hur 
frågor och svar ska hanteras måste man också dokumentera. All teknisk information 
mellan konsulter får de sköta själva. Jag kan inte ge svar på allt men allt ska gå genom 
projekteringsledaren. Projekteringsledaren har oftast greppet eller ska ha greppet om 
projektet. Jag kan aldrig några detaljer men vet vilka beslut som har tagits, vilka 
förutsättningar som finns. Sen om det är rätt att jobba så det vet inte jag men så arbetar 
jag med både Setra och Ambulansstation. Det blev en liten miss på Setra, det var en 
arkitekt som började skicka till mig angående var pelarna skulle stå. Det var väl bra att 
han hör av sig men jag hade ingen aning.  
 
Hur stor är installatörernas medverkan under processen? 
Det är beroende på vilket projekt. I Setras fall är det oerhört lite. Där är det inte så mycket 
samordning mellan bygg och installatörer. Däremot har de en gemensam samordning så 
de inte krockar med varandra, belysningslinor och ventilationskanaler. På 
ambulansstation som är väldigt installationstät är deras inverkan betydande både för 
byggprojekteringen och installationsprojekteringen. Vi kan titta på exempelvis, det är inte 
unikt på något sätt det här projektet ambulansstation, tittar på hur de olika 
installationsområdena ska samverka med varandra i exempelvis tak. På sådana 
installationstäta projekt är de med från första stund.  
 
Vad har fungerat bra/mindre bra under processen? 
Setra: Svårt att säga något än. 
Ambulansstation: 
Dåligt: Svårt att få handlingar från konstruktörn i rätt tid. Mycket tjat. Som 
projekteringsledare får man lära sig att tjata mycket. Bra engegemang från alla är en 
förutsättning. Det gäller också för att allt ska fungera. Att entreprenörer och konsulter är 
professionella. Vi blev någon månad sena med projekteringen, vi hade en väldigt tuff 
tidplan.  
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Som jag tycker är viktigast att fungera. Alla tidplaner. Det går inte att sköta en 
projektering utan projekteringstidplan. Det kräver alla projekt. Och så använder vi oss 
inte av det på Setra. Medan på Ambulansstation använder vi oss av en som vi tagit fram 
tillsammans med projektörer. Dock hade vi en tuff tidplan som vi jobbade över en månad. 
Det är också vikigt hur leveranser av ritningar fungerar. Det är också viktigt att det blir 
rätt från början och man tar två extra veckor på sig istället för att det går fort och det blir 
fel. 
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Intervju – Platschef lagerutbyggnad Setra, Katrineholm 
 
Tidigare roller 
Mätningsteknik, arbetsledning 
 
Vilket skede kom du in i projektet? 
Kom in tidigt i projektet. Anbud?  
 
Hur mycket var projekterat? 
Det fanns handlingar framme för projektet. Upphandlingshandlingshandlingar. Inget 
riktigt projekterat var det när jag kom in i projektet. 
 
Var du med och upprättade en projekteringstidplan? 
Nej, vi kom i tidsnöd. Det blev ingen projekteringstidplan. 
 
Hur gick upphandlingen av konsulter till? 
Var du med vid upphandlingen av konsulter? 
Nej, det ser jag inget direkt värde i. Det är projekteringsledaren som sköter det och han 
kanske frågar mig om vilken konsult jag föredragit.  
 
Vilka hjälpmedel har använts för att få projektet att fortskrida? 
Framförallt är det tidplan och då produktionstidplan. Även inköpsplan. Det är ju det 
absolut viktigaste, att man har det dokumenterat. Skulle man bli indragen i projektet och 
ta över efter någon då är det produktionstidplan och inköpsplan man tittar efter. Vad är 
det man ska köpa, när kommer det och vem köper vad. Det finns dokumenterat för detta 
projekt. Sen är det ekonomiska styrningar som är viktiga. 
 
Finns det krav på projektörer angående ritningsleveranser? 
Vi pratade om projekteringstidplan det gick så snabbt och konstruktören producerar så 
mycket han kan nu. Tanken är att vi ska kunna ställa krav på leveranstider. Nu är 
verkligheten ifatt oss på det här projektet. 
 
Har det funnits tydliga riktlinjer för projekteringens gång? 
Anser att det är projekteringsledarens ansvar 
 
Installatörernas medverkan under projekteringsprocessen? 
Deras medverkan är viktig. Det går inte att göra en komplett produktionstidplan utan 
dem. 
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Vad har fungerat bra/mindre bra under projekteringsprocessen? 
Jag tycker att vi har skakat fram en himla massa uppgifter på en väldigt kort tid. Då 
menar jag alltså projekteringsledaren. Följden av det som inte har gått bra är att man 
borde ha satt ner foten fyra veckor tidigare. Vi bygger nu innan projekteringen är klar. 
Man borde i alla fall vara klar med grundläggningens projektering innan man startar. 
Problemet är att man inte sätter ner foten i tid. Något annat som fungerat bra är att jag 
som platschef har haft tid, annars kanske jag haft ett annat projekt som jag varit tvungen 
att arbeta med. 
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Intervju – Platschef Ambulansstation Nyköping 
 
Tidigare roller  
Utsättare och arbetsledare 
 
Vilket skede kom du in i detta projekt? 
I kalkylskedet då jag räknade på omkostnadsdelen.  
 
Var du med och upprättade en projekteringstidplan? 
Nej. 
 
Skulle du vilja vara med och upprätta den? 
Jag var med och granskade den projekteringsledaren gjorde. Jag fick komma med åsikter. 
 
Var du med vid upphandlingen av konsulter? 
Ja. 
 
Skulle du kunna beskriva lite hur det gick till? 
De konsulter jag tänker på då är installatörernas konsulter och i det fallet köpte vi 
entreprenader med projektering. 
 
Var du med vid upphandlingen av arkitekt och konstruktör? 
Nej, det var klart redan i kalkylstadiet. 
 
Vilka olika hjälpmedel har ni använt för att få processen att fortskrida? 
Plancon, tidplaneprogrammet. Då gäller det huvudtidplan eller produktionstidplan. Jag 
jobbar så att jag arbetar fram en detaljerad produktionstidplan som jag sedan gör om till 
en huvudtidplan med färre rubriker. Den är gjord på tidigt stadium och reviderad 
åtskilliga gånger efter projektets gång. För att göra inköpsplaner används Excel. 
 
Har det funnits tydliga krav på projektörer angående ritningsleveranser? 
Ja, kraven har varit tydliga men de har inte efterlevts till hundra procent.  
Upprättade man en ritningsleveransplan? 
Ja, den godkändes av projektörerna vid sittande möte där ingen protesterade. Man 
bestämde gemensamt vad man skulle uppfylla men så blev det inte, så är det alltid.  
 
Vad tror du detta beror på? 
För att konsulterna har så mycket andra uppdrag. Så de ger sig inte på det de ska göra 
förrän i sista sekund. Sen lever de på att lägga så lite timmar på jobben om det är fast 
pris. Jag tror de åtar sig för mycket. 
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Har det funnits tydliga riktlinjer under projekteringens gång? 
Tydliga riktlinjer har det funnits. 
 
Vad har fungerat bra/mindre bra under processen? 
Mindre bra är beskeden från beställaren. Att få besked har varit tungrott och tagit lång 
tid. Sen är det ju att man inte har följt ritningsleveransplan och inte fått ritningar i tid. Vi 
har fått ritningar samma dag som vi ska börja med momentet i produktionen många 
gånger. Ritningar har varit många veckor försenade. Det som fungerat bra är 
samordningen mellan installatörerna. Projekteringsmötena har fungerat bra. De punkter 
som kommit upp där betar man av och löser vartefter. Jag kan inte minnas att det finns 
några surdegar som legat kvar sedan början.  
 
 
 
 


