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Sammanfattning 
Den här rapporten redovisar resultatet av en fallstudie på projektet Göingegården som genomförs i 

regi av Derome Mark & Bostad. Syftet med rapporten är att kartlägga arbetsprocessen och därefter 

belysa var det finns felkällor och störst förbättringsmöjligheter, av vilken anledning samt vilka 

konsekvenser som dessa får. Rapporten belyser och åskådliggör vilka åtgärder och lösningar som bör 

användas och dessa åtgärder utvärderas ur ett LEAN perspektiv med fokus på tid och kostnad som 

effekter.  

För att kunna nå dit har en stor del av arbetet inriktats sig mot att förstå hur processen fungerar, hur 

arbetet ser ut på Derome samt synliggöra vilka avvikningar som finns och hur dessa utspelar sig i det 

långa loppet. Arbetet med eftersökning och felsökning består av främst av möten, intervjuer och 

eftersökningar om hur arbetet sker på andra företag i samma bransch. 

Dessa avvikelser analyserades och deras härkomst, varför de uppkommer, undersöktes och fokus låg 

på att hitta förbättringspunkter som är återkommande och inte bara engångsproblem. Att 

grundstenarna och visionerna som finns i LEAN är tätt sammanknutna med de åtgärdsförslag som 

redovisas i rapporten ser vi som en klar utgångspunkt. 

Resultatet av rapporten visar på att inom projekteringsdelen av projektet finns det brister och de 

flesta av dessa brister härleds komma från omodern teknik. Byggbranschen genomgår för närvarande 

en modernisering gällande teknik och arbetsmetoder och det gäller för främst mellanstora företag 

som Derome att hänga med i utvecklingen och inte hamna bakom. De förslag som lagts fram i 

rapporten som åtgärder är just relativt ny men beprövad teknik som utgår från ett LEAN-tänk och 

som var för sig löser flertalet av uppkomna problem. Åtgärderna för att förbättra processen kräver 

ledningens engagemang, utbildning av personal och investeringar i olika former. Vi ser att fördelarna 

på olika plan klart överväger den belastning och kostnad som krävs. 

 

Nyckelord: LEAN, Byggprocessen, Effektivisering, BIM, Förbättringsåtgärder 

  



Abstract 
This report present the results of a case study on the project Göingegården rendered on directed by 

Derome Mark & Bostad. The report aims to identify the work process, and then highlight where there 

are sources of error and the greatest opportunities for improvement, for what reason and what 

consequences these may be. The report highlights and illustrates the measures and practices that 

should be used and these measures assessed from a Lean perspective, focusing on time and cost 

effects. 

In order to achieve this, a large part of the work focused towards understanding how the process 

works, how the work is done at Derome and visualize the deviations that exist and how they play out 

in the long run. The efforts to search and troubleshoot consist mainly of meetings, interviews and 

studies of how work is done at other companies in the same industry. 

These deviations are analyzed and their origins, why it occurs, sought and the focus was on finding 

improvement points that are recurrent and not just one-off problem. The fundamentals and visions 

found in LEAN are closely interwoven with the action proposed by the report, and that is a clear basis 

for the report. 

The results of the report show that the planning phase of the project, there are weaknesses and 

most of these defects are derived and come from outdated technology. The construction industry is 

currently undergoing a modernization regarding technologies and work methods and it is most 

relevant for medium large companies such as Derome to keep up with developments and not fall 

behind. The proposals put forward in the report is actions that is just relatively new but proven 

technology that is based on a LEAN mindset and each of which solves most of the resulting 

improvement points or defects. Measures to improve the process require management 

commitment, staff education and investment in various forms, but we see that the benefits at 

different levels clearly outweigh the burden and expense required. 

 

Keywords: Lean, Building process, Streamlining, BIM, Improvement measures.  
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Inledning 

Syfte 
Syftet med examensrapporten är att med projektet Göingegården som referensobjekt kartlägga 

processen samt hur arbetsgången ser ut. Rapporten skall därefter belysa var det finns felkällor och 

störst förbättringsmöjligheter, av vilken anledning samt vilka konsekvenser som dessa får. Med ett 

LEAN-perspektiv ska rapporten slutligen åskådliggöra vilka åtgärder och lösningar till ovan nämnda 

problem som finns, fördelar och nackdelar med dessa samt hur de används. 

Metod och källor 
För att insamla information för att genomföra examensarbetet har vi som grund arbetat med två 

tillvägagångssätt. 

Litteraturstudie 

I det inledande skedet av arbetet utförde vi en litteraturstudie där det ingick främst 

forskningsrapporter, examensarbeten i närliggande ämnen samt tryckt litteratur. Information har 

även hämtats från webkällor och då primärt från organisationer med syfte att sprida information 

inom berört ämne men även företag som är verksamma i samma bransch och med liknande 

frågeställningar.  

Litteraturen som använts i det skedet har utgått ifrån att ge en övergripande helhetssyn på hur 

processen och de olika stegen går till. Därefter har litteraturstudiens fokus utvidgats till att omfatta 

fler källor i liknande kategorier och med liknande mål. Syftet med det var att spegla olika personer 

och organisationers synsätt på liknande problem och frågeställningar.  

Fallstudie 

En fallstudie är en strategi som används för att genom att fokusera på en enda undersökningsenhet (i 

vår rapport projektet Göingegården) kartlägga och ge djupgående kunskaper om just det man 

undersöker [1]. Detta valdes för att precisera arbetet och på det sättett avgränsa men även för 

möjligheten att få en grundlig uppfattning på hur projektet fortlöpt och inse den problematik som 

var dold under ytan.   

Informationen i fallstudien bestod av broschyrer, faktablad, tillvalslistor för projektet Göingegården 

och främst Brf Klaräpplet samt Brf Glasäpplet. Det genomfördes även två möten och en intervju på 

plats. De två mötena med divisionschefen på Derome Mark & Bostad, Anders Jonsåker och intervjun 

med projektledaren för Göingegården, Örjan Jonsson. 

Avsikten med intervjun var att få övergripande information om projektet och att specificera 

översiktligt vilka problemområden som fanns. Under den andra intervjun låg fokus på att kartlägga 

hur den generella målbilden i ett byggprojekt såg ut för Derome samt att få insikt i var det fanns 

generella förbättringsmöjligheter. Detta jämfördes med information från litteraturstudien och 

genererade i ett frågeformulär. Under intervjun med Örjan Jonsson var målet att kartlägga vad som 

skedde i de olika momenten, vad som gick bra respektive dåligt och vilka följder det fick. Även 

frågeformuläret disskuterades och arbetades igenom under mötet.[1] 

 



Bakgrund 

Deromes historia 

Företaget Derome startade år 1947 när snickaren Karl Andersson bestämde sig för att investera i en 

såg som sedan kom att utvecklas till en stor och omfattande industri. Hans fyra söner och även deras 

barn kom sedan att ta del företaget och få det att växa ännu större.[2] 

1947- Karl Andersson sätter första sågen i drift 

1955- Första hyveln 

1960- Bygghandelsverksamhet startar 

1965- Ny såg 

1968- Karls söner Erling, Ingemar, Bernt-Göran & Karl-Erik blir delägare 

1973- Ny såglinje, fördubblad sågproduktion 

1975- Hus & takstolsproduktionen startar, byggvaruhus öppnar 

1981- Förvärv husfabrik & sågverk i Anneberg 

1985- Bolag för förvalting av hyresfastigheter 

1990- Förvärv Kinnaredssågen i Hylle 

1993- Förvärv fabrik i Tyskland, internationell satsning 

1995- Exploateringsverksamhet startar 

2002- Centrallager för trävaror 

2004- Förvärv bygghandel i Falkenberg 

2006- Start impregneringsverksamhet i Varbergs Hamn & pelletsfabrik i Kinnared. Förvärv prefab 

fabrik i Mjölby & bygghandel i Göteborg 

2007- Ny impregneringsanläggning i Anneberg. Förvärv två bygghandledare i Göteborg 

2009- Två nya bygghandelsanläggningar öppnar i Varberg och i Kungsbacka 

2010- Ny bygghandel i Halmstad och förvärv bygghandel i Skåne 

2011- Förvärv bygghandel i Mölndal [2] 

Tidigare projekt 

Stapelbädden III i Eriksberg är ett samarbetsprojekt mellan Derome Byggvaror och Tuve Bygg. 

Byggprojektet gick ut på att tillämpa LEAN inom byggbranschen, genom att trimma arbetsmetoderna 

och alla olika flöden förkortar man både tid och pengar. Tuve Bygg har Göteborgs Byggvaror som 

logistikpartner till större projekt under 2år framåt.  Tuve köpte in materialet av Göteborgs Byggvaror 

som då levererar materialet i rätt mängder, rätt mått, vid rätt klockslag och på rätt plats. Resultatet 



räknades sedan fram av Tuve och Derome med hjälp av några studenter från Borås Högskola och 

Chalmers Tekniska Högskola. Resultatet visade att materialkostnaderna har minskat med 9 % och 

byggnadsarbetarnas värdeskapande tid är nu uppe i 65-70% jämfört med 45 % som anges som 

standard inom byggbranschen. Distributionskostnaderna ökar dock med 2,5 % genom 

konfektioneringen och klockslagsleverans.[3] 

Deromegruppen 

Deromegruppen består av 8 olika bolag har totalt ca 900 anställda, A-hus AB, Andersson Haus & Dach 

GmbH, Derome AB, Derome Byggvaror & Träteknik AB, Derome Hus AB, Derome Skog AB, Derome 

Timber AB och Derome Förvaltning.[4] 

Derome Timber består av sågverk som är placerade i Anneberg, Kinnared och Derome. Dessa tre 

sågverk omfattar: biobränsleproduktion, råvaruanskaffning samt försäljning och distribution av 

trävaror. Sågverken arbetar med hyvling, hållfasthetssortering, fingerskarvning, lucktillverkning, och 

impregnering. Derome Timber exporterar hälften av sina trävaror till länder runt om i Europa och i 

Nordafrika. 

Derome Skog som ingår i Derome Timber erbjuder fullservice till skogsägare i västsverige.[5] 

Derome Byggvaror består av bygghandelsanläggningar i Halland och i Storgöteborg som erbjuder ett 

sortiment av trävaror, maskiner och byggförnödenheter i kombination med effektiv lager- och 

leveranshantering som inriktar sig på just yrkesbyggare.[6] 

Derome Träteknik tillverkar certifierade takstolar och prefabricerade byggkomponenter i trä. Här 

jobbar erfarna konstruktörer som är med och tar fram kundanpassade lösningar till 

väggkomponenter, bjälklag och takstolar.[7] 

A-hus har en husfabrik placerad i Anneberg där de bygger nyckelfärdiga villor och trähus i byggsats. 

De erbjuder ett brett villasortiment med hus i alla storlekar och stilar. [8] 

Derome Förvaltning har sina lägenheter och lokaler placerade i flera orter utmed svenska västkusten. 

Andersson Haus & Dach ligger placerat i norr om Berlin, Tyskland och bygger takstolar åt den tyska 

marknaden. [9] 

Derome Hus förser hundratals familjer med nya hem varje år runt om i Sverige. Bostäderna skapas till 

större del i trä och man bygger även flervåningshus i trä. [10] 

Derome Mark & Bostad som ingår i Derome Hus har under flera utvecklat nyckelfärdiga hus, 

lägenheter och flervåningshus där kunden har rätt till påverkan av materialval och planlösning. De 

arbetar med att förädla mark till boende och är med hela vägen från planering tills att hemmet eller 

stadsdelen är färdig. De besitter kompetens och resurser till att bygga upp till 8 våningshus med 

trästomme. De bygger runt 350 bostäder per år. [11] 

Göingegården 

Projektet Göingegården ligger placerat i Varbergs norra del i närheten av en gammal äppelodling. 

Projektet är centralt belägen med goda förbindelser till Halmstad och Göteborg. Göingegården 

består av hyresrätter, bostadsrätter och villor i varierande storlekar. Där är 350 planerade bostäder 

med förskola och vårdcentral. [12] 



Kvarteret Glasäpplet & Kvarteret Klaräpplet 

Kvarteret Glasäpplet byggdes mellan åren 2011-2012. De består av två hus på 4 våningar med 24 

bostadsrätter i tre olika storlekar på 66, 78 eller 92kvm. De har antingen balkong eller uterum och 

tillhörande parkering. Husen är byggda i trästomme och det finns en hiss i varje hus. [13] 

Kvarteret Klaräpplet består av ett hus som började byggas hösten 2012 och planeras vara färdigt i juli 

2013. Huset består av 12st bostadsrätter i 3 olika storlekar: 66, 78 och 92kvm. Detta hus är snarlikt 

Kvarteret Glasäpplet och varje lägenhet har även här en tillhörande balkong eller ett uterum och 

tillhörande parkering. Husen är även här byggda i trästomme och har hiss. [14] 

Examensarbetet och rapporten har begränsats till en fallstudie på först och främst projektet 

Göingegården. Inom projektet Göingegården har fokus lagts på processen rörandes flerbostadshus i 

Brf Klaräpplet samt Brf Glasäpplet. Då hela processen med projektutveckling, exploatering, 

projektering, försäljning och byggnation som delsteg endast analyserades översiktligt har rapporten 

och den djupare undersökningen i fallstudien främst valts att inriktas mot projekteringsdelen.    

Data/empiri 

Den traditionella byggprocessen 

Byggprocessen 

Byggprocessen handlar egentligen om hur det går till när man bygger. Det vill säga vad det är som 

sker inom företaget och inom berörda parter när någon kläckt en ide, någon kund visat intresse eller 

att någon har fattat ett beslut om att bygga. Den styrs av olika lagar, riktlinjer, bestämmelser, andra 

stadgor och regler som kommer från beställaren, byggherren, kunden eller regeringen. Målet är ofta 

relativt klart uppsatt men vägen dit går via byggprocessen och handlar ofta om hur arbetet skall 

bedrivas för att slutresultatet, den färdiga byggnaden, ska vara vad kunden vill ha gällande rätt 

kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.[15] 

Hur gör Derome?   

Derome har producerat hus sedan 1975 där typen av bostäder under åren har varierat till dagsläget 

då merpartern av byggnaderna som uppförs är bostadsrätter, hyresrätter, villor eller radhus och 

parhus. Derome agerar Byggherre och beställare i den större delen av projekten och handlar upp 

entreprenörer för byggnads och anläggningsarbetet. Derome går oftast in i processen i början med 

upphandlingen och hanteringen av marken och tomten. Hur länge de är med i processen varierar 

beroende på typ av hus som uppförs. 

De detaljerade flödena för ett typiskt nyproduktionsprojekt för Derome Mark och Bostad är indelat i 

fem stadier. De faserna är, från start till slut. 

 Projektutveckling, det inledande skedet i byggprocessen för Derome. I fasen arbetas 

markplaneringen igenom och detaljplanen utformas. Derome har beroende på projekt 

möjlighet att vara med och ha synpunkter på hur detaljplanen utformas. Skedet avslutas 

med att tomter och marker avstyckas. 

 Exploatering, med detaljplanen som grund fastställs utformning av gator, vägar mm. 

Därefter upphandlas allmänna anläggningar av kommunen och VA, fjärrvärme, el mm till 



dessa anläggs. Samtidigt som det händer går Derome igenom en upphandling av 

kvartersanläggningarna och gator, VA, värme etc. anläggs.    

 Projektering, även i detta skede har man detaljplanen som grund. Man bestämmer 

förutsättningar, handlar upp entreprenörer, tar fram handlingar och ordnar fram bygglov. 

Mer om detta i senare kapitel.  

 Försäljning, här tas information fram som gör byggnaden säljbar. I detta steg tas prislista, 

tillvalslista, bofakta etc. fram. Senare bedrivs kundmöten, kontraktsskrivning, handpenning 

och slutfaktura betalas.    

 Byggnation, här börjar arbetet med att projektledaren håller ett uppstartsmöte med 

berörda entreprenörer och en arbetsmiljöpärm arbetas fram. Därefter avropar 

projektledaren material och leverantörer med mål om att få leveranser och arbeten 

utförda ”Just in time”. Därefter börjar arbetet med husbyggnationen och tiden beror på 

typen av hus och hur stor tidspress det ligger på projektet. Under detta skede sker det 

löpande byggmöten där framsteg och tidsmässiga ting stäms av mot tidigare planer och 

tidsplanen uppdateras vid behov. När byggnaden är färdigställd gör projektledaren en 

förbesiktning innan slutbesiktningen. Vid slutbesiktningen får Derome ett 

besiktningsprotokoll som därefter hanteras och de punkter som påpekats åtgärdas. När 

åtgärderna är genomförda sker det överlämning av fastigheten till kund om det är fallet. 

Det sista steget i byggnationen är att en garantibesiktning genomförs och man säkerställer 

att åtgärderna genomförs.  

Nedan bifogas de kartlagda detaljerade flödena. Förklaringar för kommande flöden följer.  

 

 

Understrukna versaler i rektangel är delprocessen för Derome. 

Normal text i gemener är Ansvarig för processen. 

 

Versaler i box med svängd undersida är Dokument.   

 

 

Understrukna versaler i streckad rektangel är delprocess för utomstående. 

Normal text i gemener är Ansvarig för processen. 
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Försäljning 

Under processen försäljning  genomförs större delen av arbetet som har med försäljningen av 

fastigheterna till kunderna. Det börjar med att en prislista tas fram och kostnader specificeras. Efter 

att prislistan är färdigställd skapas bofaktan. Bofaktan är en broschyr som innehåller fakta om 

området i stort, om husen och dess utformning, vilka materialval och visioner o tänk som finns lagt i 

huset och överskådlig planlösning. Bofaktan ligger som en del av grunden för försäljningen och 

visualiseringen för kunderna. Bofaktan för Göingegården finns som bilaga 1 till rapporten. 

Därefter planerar man försäljningen och bestämmer strategi gällande aktiviteter och huruvida man 

skall använda en intern eller extern mäklare. Detta är beroende på projektet och görs med hänsyn till 

omfattning, resurser, placering etc. 

I nästa steg går projektledaren in och tar fram en tillvalslista till projektet och de olika husen som det 

innefattar. Mängden tillval och ändringar som kunden kan göra är olika. Det kan röra sig om att ändra 

om planlösningen så att man får ett extra rum eller klädkammaren, tillval såsom centraldammsugare, 

braskamin, ändring av utseende eller färg på väggar. Även köket är ett vanligt fall där det finns stora 

möjligheter att förändra i tillvalslistan både i utformning av köket i form av luckor o kakel men även 

typ av vitvaror. Tillvalslistorna för Göingegården finns bifogade i bilaga 2. 

Därefter tas avtal fram och behandlas av projektledaren i samråd med divisionschef och slutligen 

efter att kontrakt skrivits slutfaktureras kunden.  

Projektering 

Under projekteringen sker mycket av planeringen inför byggnationen. Med detaljplanen som grund 

börjar arbetet med att fastställa förutsättningarna för projektet, vad det är som får byggas på 

tomten, vad som kunderna efterfrågar, ekonomin för projektet etc. Vid det här laget har företaget 

handlat upp en arkitekt som kollat på utformningen och mängden hus och tar fram handlingar. 

Tillsammans med dessa handlingar tar projektledaren fram en AF där viss information kommer från 

tidigare projekt men utan att det finns befintlig mall att använda. Ofta leder detta till att AF delen blir 

bristfällig vilket leder till att underlaget som entreprenörerna projekterar efter är bristfälligt och 

resultaten berörs negativt. 

Valet av entreprenör som får möjligheten att lägga anbud beror mycket på vart i Sverige man bygger 

och vad det är för typ av projekt. Det finns inga fasta sammarbetsavtal när det gäller 

underentreprenörer för Derome mark och bostad men det är ofta projektledaren har sina favoriter 

som han/hon vet fungerar bra. De får då möjligheten att lämna offert. I vissa fall ställer även Derome 

miljökrav på entreprenören, men även det varierar från projekt till projekt. I de större städerna som 

Malmö och Göteborg kommer det ofta krav från beställaren på miljön men när mindre firmor 

används i t.ex. Varberg och andra mindre orter finns det ofta inte samma miljötänk.[16] 

När entreprenörerna är upphandlade tas detaljerade handlingar fram av konsulterna. Innan dess har 

projektledaren på Derome kontrollerat handlingarna som kommit från arkiteket och gjort en 

förprojektering på dessa. Målet med förprojekteringen är att hitta hur man löser installationen, 

schakt etc. på ett tidigt plan för att undvika så mycket krockar när konsulterna ritat sina respektive 

delar.  



Handlingarna gås igenom i ett samrådsmöte där konsulterna fysiskt är på plats, går igenom 

ritningarna, kontrollerar eventuella problemområden och krockar. Därefter insänds 

bygglovshandlingarna till kommunen för godkännande.  

LEAN 

Vad är LEAN? 

LEAN är i grund och botten ett tankesätt. Det handlar om att genom olika metoder, verktyg, 

nyckelord och grundstenar arbeta för att se helheten. Hela värdekedjan studeras från intresse hos en 

part till slutgiltig produkt och nöjd kund[17].   

Kundfokus 

Just nöjd kund är en av de centrala delarna i ett LEAN-tänk. Att ha kunden i fokus handlar om att ha 

 Kunskap och förståelse för kundens egentliga behov och identifiera vad kunden ställer för 

krav på t.ex. kvalitet och vilken grad av service som skall finnas. 

 Att klargöra på vilket sätt man ska uppnå dessa krav och behov så optimalt som möjligt. 

 Att under hela processen ha bra kommunikation och fortlöpande mäta kundtillfredställelsen. 

Detta hör ihop med vad som kallas för nyckeln i LEAN[18] nämligen att allt som görs i en process skall 

ha som mål att skapa värde för kunden. Efter kartläggning av processer och genomförd 

värdeflödesanalys bör värdeskapande processer optimeras samtidigt som icke värdeskapande 

processer minimeras. Värt att nämna är att de allra flesta processer som faller in under icke 

värdeskapande inte kan elimineras utan är nödvändiga som stödprocesser, utan att de istället bör 

minimeras till så stor grad som möjligt.  

Slöseri 

  

Figur 1, Olika typer av slöseri 



Allt som inte är värdeskapande för kunden och inte heller klassificeras som nödvändiga 

stödprocesser klassas inom LEAN som slöseri. Man kan säga att slöseri är motsatsen till värde[19].  

Mängden slöseri i ett byggprojekt beräknas vara ungefär 35 %.[36] Slöseriet som leder till den siffran 

består till stor del av dagliga rutiner oavsett om det handlar arbete på byggarbetsplatsen eller 

kontorsarbete. De olika typerna av slöseri brukar delas upp i 8 olika sorter och det är  

 Överproduktion ligger ofta till grund för andra slöserier. Det kan vara att tillverka för mycket, 

för tidigt eller för säkerhets skull[19]. Ofta mynnar det ut i förseningar när en flaskhalsresurs 

används i slöseriet.   

 Väntan delas främst upp i väntan på material eller leverans och väntan i form av väntan på 

arbetsuppgift och då outnyttjad arbetskraft.  

 Rörelse på en arbetsplats är naturligt, men varje onödig rörelse eller förflyttning som behövs 

är ett slöseri. Förflyttningar av både människor och material inom en process bör 

minimeras[20].  

 Överarbete är att göra mer arbete än vad som krävs. Med en ordentligt och grundlig 

undersökning om vad kunden vill ha och är beredd att betala för kan mängden överarbete 

som sker minskas. 

 Outnyttjad kreativitet är ett av grundmålen i LEAN och syftar till att skapa tänkande 

människor. Många gånger finns lösningen på problem hos personalen. På grund av tidspress, 

brist på tillvägagångssätt för att realisera förbättringar eller att vi inte skapar incitament för 

förbättring används inte personalens kreativitet[19]. 

 Transporter är i sig själv inte värdeskapande, dock nödvändiga. Enligt ovan skrivet bör alltså 

transporter minimeras så mycket som möjligt. Om man kan eliminera en transport genom 

omorganisation av värdeflödet i processen kan man eliminera slöseri[20].  

 Omarbete är ofta förkommande i byggprocessen. Om en del i processen är fel eller om 

processen är bristfälligt planerad krävs omarbete och då kommer den att dra kostnader både 

på kort sikt och på lång sikt.   

 Lager innebär att lagra mer än vad som är nödvändigt. Det är slöseri både gällande kostnader 

för outnyttjat material som ligger i lager samt eventuella kasseringsförluster.  

 

  



Processer 

En av hörnstenarna som krävs för att få ett fungerande LEAN system är att man arbetar och tänker i 

banor om processer. En stor del av den organiserade verksamheten i ett företag kan betraktas som 

processer, och med processer menas ”Nätverk, bestående av sammanhängande aktiviteter och som 

upprepas i tiden”[20]. 

En process får stöd av en organisation och även från olika typer av resurser. Viktigt i en process är att 

banden mellan leverantör, tillverkare och kund är tydliga samt att vad som krävs är klargjort. Även en 

ihållande kommunikation mellan de olika parterna är grundläggande för att få en väl fungerande 

process.  

Man skiljer ofta olika processer åt och de brukar delas in i tre stycken huvudgrupper: 

 Huvudprocess är direkt värdeskapande och har som uppgift att uppfylla de externa 

kundernas behov och förädla de produkter organisationen erbjuder[20]. 

 Stödprocesser har som uppgift att tillhandahålla resurser av olika typer till huvudprocesser. 

Man kan säga att stödprocesser har interna kunder[20].  

 Ledningsprocesser har som åliggande att ta beslut på ledningsnivå, uppföra mål och 

strategier samtidigt som de ska genomföra förbättringar i organisationens övriga 

processer[20]. 

Skapa flyt 

Att väntan står för en väldigt stor del av slöserierna i byggbranschen är ingen hemlighet. Det kan vara 

väntan på arbetsuppgift, väntan på att andra ska bli klara med sitt arbete så att man själv kan börja 

och det kan vara väntan på material eller maskiner[20].  

Inom LEAN-tänket är det viktigt att sträva efter att hålla ett stabilt flyt eller flow som det ofta 

benämns igenom hela processen. Det ligger stor vikt vid sökandet av jämn takt att kartlägga vilken 

delprocess i processen som styr, om det finns några flaskhalsar i organisationen etc. Väl kartlagt kan 

man exempelvis välja att gå in o detaljplanera dessa flaskhalsar för att optimera möjligheten till 

bättre flyt. Vid jämnt flyt minskas mängden misstag och mängden stress hos medarbetarna och 

kostnaden sänks därigenom. Det är vid tempoväxlingar mellan hög takt och låg takt som misstag 

begås och kostnaden ökar[19].  

Synliggörande 

Synliggörande handlar i grund och botten om att visualisera svåra arbetsmoment eller 

arbetsprocesser och på så sätt minska mängden misstag på olika plan. Man skapar en gemensam 

helhetsbild[21]. 

Att synliggöra och visualisera ännu längre och att göra det i varje steg i processen gör att man får en 

väldigt öppen och lättförstådd process där det är lätt för nya personer att sätta sig in och det går på 

enkelt sätt att mäta resultat och status på projektet. Ytterligare ger visualisering en öppnare 

kommunikation än en process som ej visualiserats. Även avvikelser är en klar fördel med visualisering 

då du genom verktygen som används får en målbild, alltså hur resultatet bör se ut. Det kan användas 

som referens när uppgiften är gjord för att kontrollera om resultatet blev korrekt. 



Ständiga förbättringar 

Det finns likt många andra delar i kvalitetsutveckling inga snabba lösningar i LEAN som löser alla 

problem. Det handlar mycket om att se på långsiktiga lösningar, att inte nöja sig utan ständigt arbeta 

med att förbättra processen. En vanlig del kan vara att arbeta in en lösning steg för steg för att 

förankra var del av lösningen innan nästa del kommer in.  

En annan del är det externa kundkraven och beställarkraven på förbättrad kvalité som ökar hela 

tiden. Nya tekniska lösningar kommer hela tiden fram och nya former för planering och 

affärsverksamhet uppstår. Därför är det viktigt att alltid arbeta på att förbättra sig och arbeta med 

att öka kvalitén på de egna produkterna, rutinerna och tjänsterna[20].  

Om man väljer i att bortse från det externa trycket på ny teknik o lösningar finner man att jobba med 

ständiga förbättringar som positivt ur en kostnadssynpunkt. Detta för att kostnaderna som är direkt 

knutna till brister i kvalitén på varan eller tjänsten som företaget tillhandahåller uppgår till  

10-30 % av den totala omsättningen[20].  

Ett av de allra vanligast verktygen man arbetar med i LEAN när det gäller förbättringsarbete är PDCA 

cykeln som är en förbättringscykel baserad på 4 delsteg.  

 PLAN eller planera på svenska. När ett problem påträffas är den första åtgärden att 

kartlägga vilken den väsentligaste orsaken är till problemet. Är det allt för stora problem 

bör de brytas ner till mindre, mer hanterbara delproblem[20]. I planeringsskedet ligger 

huvuduppgiften på att samla in data, fastställa mål och fastställa vilken metod som ska 

användas. 

 DO eller gör på svenska. När man funnit en 

viktig orsak bör det utses en arbetsgrupp som 

är ansvarig för genomförandet av åtgärder. 

Huvudpunkterna här ligger på att instruera och 

träna ansvarig personal samt att genomföra 

förbättringen[20].  

 CHECK eller studera på svenska. Efter att 

förbättringen genomförts studeras resultatet 

och effekterna studeras[20]. I CHECK ligger fokus 

på att jämföra de planerade resultaten med de 

uppnådda samt att analysera data.  

 ACT eller lär på svenska. Detta steg handlar om 

att ta lärdom av förbättringsarbetet[20]. Om 

åtgärderna som man har genomfört har varit 

lyckade skall man se till att de blir bestående och om det inte lyckats eller om det kunnat 

gå bättre skall cykeln köras ytterligare ett varv. Fokus här ligger på att dokumentera, 

standardisera och eventuellt genomföra ytterligare förbättringar.  

 

Figur 2 PDCA 



BIM 

Vad är BIM? 

BIM står för Building Information Model och går ut på att man förser en 3D-modell med parametrar 

som längd, höjd, area, volym, material, egenskaper, placering mm och utöver detta lägger man även 

till information som tid och kostnad. Förser man modellen med tidinformation och 

kostnadsinformation får man en 4:e och en 5:e dimension. Med kostnad och tid inlagd i modellen 

kan man utöver ritningar, plocka ut tidsplaner, kostnadskalkyler, materiallistor m.m. direkt ur 3D-

modellen.  

 

Figur 3. Från 2D till BIM 

När revideringar ska göras i projektet gör man det i 3D-modellen, då uppdateras allt underlag som 

påverkas av ändringarna, såsom uppställningsritningar, materiallistor mm. När alla som arbetar i ett 

projekt hämtar underlaget ifrån en och samma modell, minimerar man risken för felaktigheter i 

handlingarna. En 3D-modell ger en mer grundlig överblick av ett projekt, det går att titta runt och 

vandra i modellen och zooma in på kritiska punkter och tekniska lösningar i projektet. Det medför att 

missförstånd minskas då man på ett enklare sätt kan se och förstå hur de olika delarna samverkar 

med varandra. Därmed minskas tillkommande ÄTA-arbeten. Möjlighet till att göra en automatisk 

kollisionskontroll finns. Programmet letar upp och tar reda på var det finns kollisioner i modellen.  

Programmet tar reda på hur många kollisioner och markerar ut var i modellen kollisionerna har 

uppstått.  

Att ta fram underlag i tidigt skede, System- och Bygghandlingar, tar lika lång tid eller något mindre tid 

jämfört med 2D-cad. Sedan att förse 3D-modellen med information för att få den till en väl 

genomarbetad BIM är det som tar tid. Detta arbete får man sedan valuta för i projekteringens senare 

del, då man tjänar in den tid som lagts ner på arbetet i det tidigare skedet av projekteringen. BIM 



används i allt större utsträckning som bas till olika typer av analyser, samgranskning, visualisering, 

kalkyl, inköp och produktionsplanering.[22] 

Fördelar med BIM enligt Rogier Jongeling, chef för virtuellt byggande på NCC Construction i Sverige: 

Nyttan av BIM för presentation: 

 

 Med hjälp av 3D-visualisering sparas tid och ökar försäljningen i framförallt de tidiga skedena 
av projekt. 

 Färre missförstånd och en tydligare kommunikation. 

 BIM-projektering resulterar direkt i 3D-visualisering. 

 Snabbare och kostnadseffektivare 3D-visualisering. 

 30 % lägre kostnad för interaktiva visualiseringar. 

 Revideringsprocesserna är kortare och av högre kvalitet. [22] 
 

Nyttan av BIM för samordning: 
 

 Kvaliteten av samgranskningen blir bättre med omkring 50 % färre fel mellan olika discipliner. 

 Framsteg och fel i projekteringen syns tydligt och direkt. 

 Fler aktörer kan delta i samordningsprocessen som resultat av tydligare underlag. 

 3D-samordningsprocessen är snabbare än samordning i 2D. 

 Processen är mer integrerad jämfört med användning av 2D. 

 Revideringstiderna är kortare och alla aktörer förstår uppgifterna.  

 Samgranskningsprocessen upplevs vara mycket trevligare och roligare.
 [22]

 

 

Nyttan av BIM för kalkyl/analys: 
 

 Kvalitet för mängdavtagningsprocessen är högre vilket resulterar exempelvis i exaktare 
inköpsunderlag. 

 Tiden för mängdavtagningen minskar med omkring 50 %. 

 Arbetsmetoden upplevs som roligare och mer inspirerande än arbetet med 2D-ritningar. 

 Fler analyser genomförs med BIM jämfört med projektering i 2D, eftersom analyser är 
effektivare och snabbare att genomföra. 

 Fler och exaktare analyser bidrar till kvaliteten på slutprodukten. [22] 
 

Nyttan av BIM för produktion: 
 

 Underlaget från projekteringen anses vara av mycket högre kvalitet än i vanliga fall och 
mycket tydligare. 

 Tiden på arbetsplatsen som läggs på hantering av konflikter på grund av fel i underlaget och 
missförstånd minskar med upp till 90 %. 

 Kommunikationen är enklare och snabbare med de olika aktörerna på arbetsplatsen. 

 ÄTA-relaterade kostnader för installationsentreprenaden halveras. [22] 
 

Nyttan av BIM för areahantering: 
 

 Enklare att söka och få fram rätt information. Det resulterar bland annat i att nya sökningar 
görs, som annars hade tagit för mycket tid. 

 Presentationen av information är tydligare vilket leder till färre missförstånd. 

 Sambandet mellan olika typer av information och integrationen av informationen är bättre. 



 Högre kvalitet och bättre tillgång till information leder till högre kvalitet i arbetsprocesserna. 

[22] 

Varför är BIM betydelsefullt? 

 
BIM är ett angeläget växande verktyg för arkitekter, entreprenörer och andra som jobbar med 
informationsfulla och komplexa projekt. [23] 
 
För ca 100 år sedan, förändrades byggindustrin dramatiskt. Byggnader har blivit mer 
komplicerade med många fler kombinerade och integrerade system. Detta syns på dagens 
moderna kontorsbyggnader. De senaste 100åren har det tillkommit datorer, telefoner, 
luftkonditionering, larm, hållbarhet, parkeringar under marken och utveckling av 
byggnadskonstruktioner, för att nämna några delar. Med nya komplicerade lösningar, blir 
arkitekter och entreprenörer tvungna att anpassa sig. [23] 
 
Förändringarna kräver mer dokumentation, med många fler detaljer involverade i arbetet. Detta 
har i sin tur medfört mer tid för att samordna de olika systemen, samordna och hantera 
leveranser och hantverkare på byggplatsen. Det kräver också mer erfarna hantverkare för att 
kunna genomföra sitt arbete till rätt kvalitet. Ökningen av specialisering, skalor och komplexitet 
har medfört högre kostnad för byggprocessen. Dessa och andra faktorer har lett till svårare 
utförande av byggnader och ett ökat energibehov. [23] 
 
Trenderna visar att byggnader blir mer komplicerade att bygga och allt dyrare att förvalta. För att 
hinna ifatt trenderna måste vi hitta bättre sätt att samordna all information, kommunicera det på 
ett klart och tydligt sätt till alla involverade i projektet, även förstå vår roll i den globala miljön. 
För att göra vårt arbete organiserat bör vi använda de verktyg som finns tillgängliga till deras 
maximala kapacitet. [23] 
 
 
Hur arbetar företag med BIM? 
 
Skanska 
 
Skanska har skapat en modell till BIM som de kallar piltavlan. Piltavlan är en modell som visar till 
hur stor del man väljer att använda sig av BIM i ett projekt. Piltavlan är indelad i två delar ett 
baspaket och ett tillvalspaket. Baspaketet utgör grunden för hur man arbetar med BIM, 
baspaketet kan sedan kompletteras med tillvalspaketet för att bli så optimalt som möjligt för det 
specifika projektet. [24] 
 
WSP 
 
WSP har utvecklat en modell för att arbeta med BIM, som även visar på fördelarna med att 
arbeta med BIM. Deras modell består av tre nivåer som är beroende på vad det är för företag 
WSP arbetar med. Nivåerna beror på företagets förutsättningar och möjligheter till förändring. 
[24] 
 
WSPs modell: 
 

 BIMOne 
BIMOne utgör grunden för BIM och innebär att en disciplin arbetar i en BIM, där till 
exempel all byggprojektering sker. Även om BIMOne är första nivån finns det mycket att 
vinna redan här, där ett effektivare arbetssätt ökar kvaliteten. [24] 



 

 BIMTwo  
BIMTwo är nära flera teknikområden eller fack koordinerar sina modeller i en 
sammanslagen BIM. Här sker en tvärfacklig kontroll och tidsmässig samordning vilket 
höjer kvaliteten och sparar pengar. Det kanske allra viktigaste är att även brukare och 
byggherre får insyn och förståelse för processen. [24] 

 

 BIMThree 
BIMThree är när resultatet av arbete i ett skede tas tillvara i nästa, en komplett BIM-
process. Detta innebär att alla aktörer; program-,projekterings-, bygg- och 
förvaltningsfasen, använder informationen från en gemensam modell där allt är spårbart 
och öppet. Detta kan ske i alla typer av projekt, för både hus, industri, transport och 
infrastruktur. [24] 

 
 

 
Olika BIM programutvecklare 
 
Tekla 
 

Tekla utvecklar 3D-modellerings program för arkitekter, ingenjörer, 
byggmarknaden, kommunal verksamhet och för energiföretag. I programmen 
kan man skapa analysera och redigera modellbaserad information. I 3D-
modellen har man möjlighet att lägga till en fjärde dimension, tid (4D) och en 
femte dimension (5D), kostnad. Den modellbaserade metoden ger ökad 
produktivitet då det går att skapa nya modeller genom att kombinera 

information ifrån flera datakällor. Möjligheten att arbeta med samma modell 
och utbyta information om förändringar i modellen medför att flera personer 

kan jobba i samma modell oberoende på var i världen de befinner sig, förutsätt att där finns en 
nätverksanslutning. [25] 

 
Revit  

 
Autodesk Revit är framtaget för just 3D och BIM. Revit innehåller verktyg 
för byggnadsdesign, ventilation, el och VVS-projektering, 
konstruktionsteknik och byggnation. Revit ger projektörer och 
konstruktörer möjliget att överföra sina idéer från tankar till konstruktion 
genom ett modellbaserat tillvägagångsätt. De funktioner som finns tillhanda 
erbjuder en omfattande lösning för alla engagerade i projektet. [26] 

 

 

  

Figur 4. Tekla 

Figur 5. Revit 



Erfarenhetsåterföring 

Hur arbetar Derome med erfarenhetsåterföring? 

Byggaren, Ahus och projektledaren har haft fyra stycken erfarenhetsmöten med fokus på 

förbättringspunkter. När tredje huset skulle byggas, gjordes små förändringar i ritningarna jämfört 

med Glasäpplet. Det finns mallar och checklistor som man utgår från, sedan bygger man ut dem. 

Mallarna och checklistorna tar man sedan med sig till projektmötena. [16] 

Där finns inget system för lagring av förbättringspunkter, utan dem sitter i pärmar på handskrivna 

papper och i huvudet på folk. Förutom på just Glasäpplet och Klaräpplet där man har vidareutvecklat 

de bitar som är tillämpliga för att bygga hyresrätter i Skåne. Tanken är att man ska bygga liknande 

hus som Glasäpplet och Klaräpplet, där det finns färdiga tomter för projekt. Men då är tanken att 

man ska bygga mer prefabricerat än vad man gjort i de tidigare husen. Men det kan även bli så att 

man bygger några hus där man kopierar konstruktionsritningarna till Klaräpplet och Glasäpplet rätt 

av. [16] 

Vad är Erfarenhetsåterföring? 

I nutidens byggbransch utförs en stor del projekt som innehåller mängder av gemensamma moment 

och metoder. Metoderna och momenten påminner om varandra och utförs ofta på liknande vis i 

olika projekt, det är endast mängd och storlek som är den avskiljande faktorn. Trots att projekteten 

är snarlika kan kostnaderna mellan olika metoder och moment skilja markant.[27] 

Ett fel som utförs en gång behöver i sig inte betyda någon större förlust, men utför man detta fel 

gång på gång under längre tid och i flera olika projekt blir konsekvenserna större och de ekonomiska 

förlusterna betydligt större. Det gäller även om ett moment eller metod fungerar väldigt bra, då 

gäller det att ta vara på sin erfarenhet och se till att den kommer till användning eller tillämpas i 

nästkommande projekt. [27] 

För att dra nytta av de moment och metoder som fungerat bra eller dåligt är det viktigt att det 

dokumenteras och att alla som kan dra nytta av dokumenten utan komplikationer kan hitta och 

förstå det som dokumenterats. Om en anställd med stor erfarenhet i branschen väljer att lämna 

företaget finns erfarenheten och kunskapen kvar i företaget genom de dokument som sparats under 

den tid han/hon har varit anställd inom företaget. På det viset blir det enklare för nästa anställd att 

fortsätta där arbetet slutat, vilket ger en större möjlighet till ett framgångsrikt arbete.[27] 

Hur arbetar andra företag överlag med erfarenhetsåterföring? 

 

PEAB 

PEAB har rutiner inom erfarenhetsåterföring, men dessa rutiner fungerar i praktiken sämre och en 

del inom företaget anser att där fattas rutiner kring just erfarenhetsåterföring. PEAB har ett 

verksamhetsledingssystem, VLS, där anställda kan få anvisningar om hur processer fungerar. [28] 

 

VLS består av: 

 Anvisningar om hur processer fungerar 



 Vägledning i en process 

 Stödfunktioner som finns att tillgå 

VLS rutiner i sig är vägledande genom hela byggprocessen och är uppbyggda enligt följande: 

 Omfattning 

 Syfte/Bakgrund 

 Arbetssätt 

 Hjälpmedel 

 Hänvisningar 

Varje rutin har en ägare t.ex. projektering, produktion och arbetsmiljö. Rutinen har också ett 

giltighetsdatum och förklaring om vilken rutintyp det är. Rutintypen förklarar vad den innehåller och 

vilket ursprung t.ex. lagkrav eller standard. [28] 

NCC 

NCC arbetar för tillfället på ett utvecklingsprojekt som de kallar ”Styrande Projekteringskrav”. 

Styrande projekteringskrav kommer att innehålla typlösningar och standardiserade arbetsmetoder 

för småbostadshus och flerfamiljshus. Detta gör man då husen som byggs i olika projekt är relativt 

lika om man går in djupare på detaljerna. [28] 

ERFA är NCCs erfarenhetsbank, där erfarenhetsdokument samlas in och sparas. I dagsläget används 

inte ERFA i någon större utsträckning och skulle kunna utnyttjas bättre. [28] 

Strängbetong 

Strängbetong har en standardiseringsgrupp vars arbete går ut på att framställa typlösningar och 

standarder. I gruppen arbetar konstruktörer och tekniker som leds av en konstruktionschef. Gruppen 

har regelbundna möten där det diskuteras förbättringar och förändringar varefter det har kommit 

bättre metoder, tekniker eller normer har förändrats. De ändringar som gjorts förs sedan in i en 

digital handbok. Större förändringar meddelas genom mail. [28] 

Skanska 

Vårt Sätt Att Arbeta, VSAA, heter Skanskas intranät. VSAA används som ett hjälpverktyg med 

riktlinjer och blanketter för hur Skanska Sverige ska utföra sitt arbete. I VSAA finns en 

Verksamhetsmanual Projekt som förklarar hur Skanska ska agera vid projektutförande. Under 

Produktion/Produktionsstyrning beskrivs mötesrutiner som produktionsledningen håller sig till. Ett av 

alla dessa möten är slutmöte som hålls internt efter att bygget är avslutat. Syftet är att man ska göra 

sammanfattning av de erfarenheter och kunskaper man fått under projektet och sedan överföra 

dessa till framtida projekt. Utöver slutmötet håller man ett antal möten med distriktschefer och 

kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare för att utbyta erfarenheter mellan olika projekt. [28] 

  



Arbetsmetoder inom erfarenhetsåterföring 

 

 Involvera högsta ledningen 

För att företaget ska kunna göra framsteg och få med hela företaget i arbetet med 

erfarenhetsåterföring är det viktigt att ledningen visar engagemang och framåtanda när det 

gäller just arbetet erfarenhetsåterföring. [29] 

 

 Obligatoriska startmöten produktion, alla i projektet medverkar 

Alla involverade i projektet ska medverka på startmötet. Fördelen med att alla medverkar är 

att där blir mindre frågetecken då alla får tar del av samma information. Startmöte bör även 

hållas flera gånger, då olika yrkeskategorier och entreprenörer tillträder projektet vid olika 

tidpunkter. [29] 

 

 Framgång genom förståelse 

Det är viktigt att alla i projektet vet sin roll och sitt ansvarsområde. Om beslut tas ska det 

finnas en förklaring om på vilka grunder beslutet tas. [29] 

 

 Utbildning 

Med utbildning får man en mer kompetent arbetsstyrka. Det är även viktigt att all personal 

vet hur företaget arbetar och har för vision. [29] 

 

 En metod för erfarenhetsåterföring 

Företaget ska enas om en metod kring arbetet som berör erfarenhetsåterföring. Ett 

organiserat arbetssätt som underlättar arbetet och berör alla frågor angående 

erfarenhetsåterföringen. [29] 

  

 Erfarenhetsansvarig 

Utse eller tillsätt en tjänst för arbetet med erfarenhetsåterföring. Den utvalde kommer att bli 

ansvarig för att arbetet drivs framåt och att rätt metoder används. [29] 

 

 Utvärdera alltid alla projekt 

All inblandad personal och underentreprenörer ska utvärdera och ge synpunkter på det 

genomförda projektet. Utvärderingen och synpunkterna ska sedan analyseras och användas 

som underlag till nästkommande projekt. [29] 

 

 Vikten av lyhört ledarskap 

Det är viktigt att ledningen visar att erfarenhetsåterföring uppskattas och efterfrågas. 

Ledningen måste vara lyhörda och att de respekterar förslag och synpunkter som 

uppkommer inom arbetet med erfarenhetsåterföring. [29] 

  



 Mentorer 

För att ta vara på erfarenheten hos de anställda som jobbat flera år inom branschen och är 

på väg att lämna företaget för att gå i pension, bör dessa arbeta som mentorer de sista åren. 

På detta vis får man ett effektivt kunskapsbyte mellan personalen. Vid nyanställning ska en 

mentor utses som för vidare sina erfarenheter, kunskaper och kontakter till den nyanställde. 

[29] 

 

 Standardisering och dokument 

För att arbetet med erfarenhetsåterföring ska bli effektivt behövs ett system för 

dokumentering och lagring av erfarenheter. Arbetsmetoder, problemställning, 

materialkostnader och mängder bör dokumenteras frekvent av utsedd ansvarig. Jämförelser 

med en anbudskalkyl ska också uppdateras frekvent. Ett intranät för lagring av 

erfarenhetsdata och dokument ska finnas som alla anställda inom företaget ska kunna ta del 

av. Standardiserade dokument eller som man även kan benämna det typlösningar, är färdiga 

konstruktionsritningar som man arbetat fram för att kunna implementera i olika projekt. 

Med färdiga typlösningar för just de delar som är ofta återkommande i projekt sparar man 

tid och man effektiviserar processen att ta fram ritningar. [30] 

 

Derome använder sig av beställningsstrukturmallar, grundmallar, grundkalkyler, 

kontraktsmallar mm. Vid tidiga förfrågningar, då man inte tagit de specifika ritningarna för 

projekt än, finns ett bibliotek med grundritningar och detaljer som tagits fram för att 

användas till just detta ändamål. Det finns typlösningar och färdiga detaljritningar som 

används men dessa är upp till 5 år gamla. Energikraven och miljötänket har växt de senaste 

åren och blivit allt mer viktigt. [16] 

 

 

 Kommunikation 

Alla arbetsledare och platschefer borde i utbildningssyfte, medverka i projekteringsprocessen 

under ett projekt för att få bredare insikt och förståelse för hur det fungerar. 

Kalkylavdelningen och produktionsledningen bör göra regelbundna besök på 

byggarbetsplatsen för att få en bild över vilka arbetsmetoder och tekniska lösningar som är 

återkommande i projekten. Inför varje nytt projekt bör en lista med kontaktpersoner som har 

arbetat med liknande projekt tas fram, för att enkelt kunna ta reda på vem som ska 

kontaktas vid problem och funderingar angående projektet. [30] 

 

 Möten 

Vid varje möte läggar man till en punkt i agendan som man ägnar åt erfarenhetsåterföring. 

Vid startmötet skall en person utses som är ansvarig för erfarenhetsåterföringen. 

Innan varje projektslut håller man ett möte där man fokuserar på erfarenhetsåterföringen i 

projekt. Det diskuteras vilka metoder och arbetsätt som gått bra och dåligt, vad kan som 

förbättras och vad som kan tillämpas i framtida projekt. [31] 

 

 Enhetstider 

Uppdatering av enhetstider bör ske med jämna mellanrum. [30] 

 



 Vitaboken 

Vita boken är något som varje hantverkare bär med sig på arbetsplatsen. I Vita boken 

antecknas avvikelser och förslag till förändringar. Vid möte, förslagsvis varje vecka tar man 

upp de punkter som hantverkarna har antecknat i vita boken och diskuterar de olika 

punkterna i förbättringssyfte. [32] 

 

Upphandling UE 

Upphandling entreprenörer och konsulter 

Med upphandling menas det tillvägagångssätt genom vilket en beställare köper, leasar, hyr eller 

hyrköper  

 Tjänster 

 Varor 

 Byggentreprenader 

I ett byggprojekt upphandlas någon gång samtliga tre varianter men i den här rapporten kommer 

fokus ligga på upphandling av byggentreprenader. Att upphandla en byggentreprenör bör ses som en 

hel process som innefattar alla moment. Allt från identifiering av behov och krav till uppföljning och 

genomförd upphandling.[33]  

Det finns en mängd lagar och regler som styr upphandling och de beror på vad det är för typ av 

företag som står som beställare. Det finns i grund och botten två stycken olika huvudgrupper för vilka 

reglerna skiljer sig åt. Den första är Kommunala bolag. Kommunala bolag styrs vid upphandling av 

LOU som är Lagen om Offentlig Upphandling.  

För statlig eller kommunal upphandling har det länge funnits ett regelverk som har kontrollerat dess 

former och utformning. Lagen som styr alla myndigheter med endast ett fåtal undantag som är vid 

upphandling inom försörjningssektorn har ett antal grundläggande principer. De principerna är som 

följer[34] 

 Principen om icke diskriminering. Innebär att det är direkt och indirekt förbjudet att 

diskriminera på grund av nationallitet. Alla krav som ställs skall inte vara utformade så att 

endast inhemska företag känner till villkoren eller kan uppfylla de. Myndigheten får inte 

heller ge ett lokalt företag företräde[34].  

 Principen om lika behandling. Alla leverantörer och entreprenörer skall behandlas lika och 

ges samma förutsättningar, exempelvis samma information vid samma tillfälle[34]. 

 Principen om transparens. Myndigheten skall genom att lämna ut information om 

upphandlingen och hur den ska genomföras skapa en öppenhet[34].    

 Proportionalitetsprincipen. Menas att alla kraven på leverantören eller entreprenören och 

kraven i kravspecifikationen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas[34].    

 Principen om ömsesidigt erkännande. Innebär att intyg, bevis, certifikat och dylikt som 

utfärdats av en annan medlemsstat ska också gälla i övriga EU länder[34].    

Den andra huvudgruppen är vad som kallas den privata sektorn. För den privata sektorn finns det 

inget allmänt gällande regelverk på samma sätt som det finns för myndigheter enligt LOU.[33]  



Hur upphandlingen sker  är mycket beroende på vilken entreprenadform som används. Med 

utgångspunkt för fördelningen av ansvaret mellan den part som står som beställare och 

entreprenören skiljer man på två stycken huvudkategorier, nämligen utförandeentreprenad och 

totalentreprenad. 



Utförandeentreprenad 

När entreprenadformen är utförandeentreprenad betyder det kort att beställaren ansvarar för 

projektering och planering medan den upphandlade entreprenören står för utförandet. Det är alltså 

beställarens ansvar att ta fram handlingar i form av ritningar och beskrivningar, sedan ansvarar den 

upphandlade entreprenören för utförande enligt dessa bygghandlingar. Insatser som inte redovisats i 

bygghandlingarna som ligger i grund för kontraktet omfattas heller inte av entreprenörens ansvar[33]. 

Detta gäller även för prestationer som uppenbarligen är nödvändiga för åstadkommande av en 

normenlig byggnad[33]. De standardavtal som normalt gäller för utförandeentreprenader är AB 04 

(Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). Den vanligaste 

och mest välkända formen av utförandeentreprenad är delad entreprenad.[33] 

Totalentreprenad 

En totalentreprenad är den entreprenad där entreprenören under kontrakt av beställaren svarar för 

både projekteringen såväl som utförandet[33]. I dess ursprungliga och rena form fungerar det på så vis 

att beställaren anger de behov och de krav som denne har tagit fram under utredningsskedet i 

processen[33]. Projekteringen skiljer mot utförandeentreprenad på så sätt att det inte längre är 

beställaren eller beställarens konsulter som utför den utan istället totalentreprenören eller dennes 

konsulter. 

Det finns några olika varianter av totalentreprenader. De varierar på olika vis och det kan som 

exempel vara att beställaren har gjort så grundlig undersökning i utredningsskedet att denne 

inskränker i entreprenörens inflytande i projekteringen, materialvalet och produktionsplanering.[33] 

En sådan entreprenad kallas för en styrd totalentreprenad.  

En av de allra vanligaste och grundläggande frågeställningarna när det gäller framförallt ren 

totalentreprenad är att få fram beställarens vilja och önskemål och att uttrycka den i konkreta 

kvalitets- och funktionskrav som denne har på byggnadsverket[33]. För att totalentreprenören ska 

kunna uppföra byggnaden på ett önskat sätt krävs det att beställaren har beskrivit objektets eller 

byggnadsverkets funktion beträffande nyttjande, drift, underhåll och miljö. På så sätt styrs val av 

material, konstruktion eller utförande. Detta problem visar sig inte bara i funktionsbeskrivningen som 

lämnas ut av beställaren utan för även med sig en ökad variation på anbuden[33]. Det är ett extra stort 

problem för totalentreprenader just på grund av att de inte endast värderas efter pris utan även för 

bland annat produktutformning, kvalitet, funktion och leveranstid som konkurrenskomponenter[33]. 

Därför gäller det för totalentreprenören att avväga mellan pris och funktion för att matcha 

beställarens kriterier maximalt.    

Ersättningsformer 

Det finns egentligen tre stycken sorters ersättning som används i byggentreprenader och det är: 

 Fast pris 

 Löpande pris 

 Incitament 

Fast pris är en av de vanligaste ersättningsformerna. Med fast pris betyder att innan arbetet sätts 

igång bestäms ersättning och omfattning för det. Man preciserar vad åtagandet är och det är 

entreprenören som bär ansvaret under entreprenadtiden för att därefter till stor del lämnas över till 

beställaren.[33] 



När fast pris används finns det två vägar att gå gällande reglering. Den första är att priset är 

indexreglerat, dvs. att föremålet eller tjänsten regleras med hänsyn till kostnadsutvecklingen[33]. 

Vanligtvis ges även ett a’-pris för mängder och timarbeten. Den andra är fast pris utan indexreglering.  

Löpande pris eller löpande räkning som det också kallas innebär att priset är uppbyggt av två delar 

där den ena är en löpande kostnadsdel och den andra är en avtalad tilläggsdel med avseende att 

ersätta sådana självkostnader som initialt kan vara svåra att definiera[33]. Det finns även en form som 

heter löpande räkning med maxpris som är en mellanform mellan fast pris och löpande pris. Den 

fungerar på så sätt att den initialt fungerar som en löpande räkning men den har ett tidigare avtalat 

maxpris[33].  Om detta maxpris eller takpris nås är det entreprenören själv som är ansvarig för den 

överskridande kostnaden[33]. 

Den sista formen är incitamentsavtal. Det finns tre olika sorters incitamentavtal som används 

nämligen  

 Kostnadsincitament 

 Tidsincitament 

 Prestationsincitament 

Kostnadsincitament fungerar att entreprenören arbetar på löpande räkning och båda parterna har 

ursprungligen kommit överens om en riktkostnad för projektet. Blir det att kostnaderna över- eller 

underskrider i slutet delar entreprenören och beställaren på vinsten eller förlusten. Alltså tjänar båda 

parterna ekonomiskt på att kostnaden hålls nere[33].   

Tidsincitament är ett avtal där en sluttid förbestämts och entreprenörens premie blir högre om 

entreprenaden överlämnas tidigare än ursprungligt bestämt[33].  

Prestationsincitament används vanligen i samband med en totalentreprenad och fungerar att om 

byggnaden får högre funktion än vad som förväntats får entreprenören högre premie [33].   

Ramavtal 

Ett ramavtal är ett avtal som sätter riktlinjer mellan beställaren och en eller flera 

entreprenörer/leverantörer för lika, ofta förekommande behov[33]. Det lägger alltså grunden, eller 

ramen, för framtida avtal och vad som ska ingå i dessa. I ramavtalet är det specificerat lite olika saker 

beroende på typen av ramavtal men vanligtvis reglerar den vilka tjänster och typer av produkter som 

leverantören eller entreprenören ska kunna leverera[35]. Det specificerar även vilka villkor som gäller, 

vilka priser och hur dessa priser uppdateras. Ett ramavtal löper vanligtvis på tid där längden varierar 

beroende på omfattningen och typen[35][33]. En vanlig typ av ramavtal är avropsavtalet som inom 

byggentreprenader kan innefatta t.ex. underhållsarbeten, maskintjänster och grus/makadam. 

Avropsavtalet fungerar på så sätt att beställaren eller totalentreprenören gör avrop, vilket är en form 

av beställning, och genom ramavtalet behövs inga ytterligare avtal göras.  

Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlag är det underlaget som vid en upphandling tillhandahålls av beställaren till 

entreprenörerna och som ligger till grund för anbudet[33]. Vad som ingår i ett förfrågningsunderlag 

varierar. Det beror på vilken typ av avtalsform som ska användas och vilken typ av arbete som ska 

utföras. Det skiljer sig alltså stort på vad som ingår och hur detaljerat förfrågningsunderlaget är, om 

det t.ex. är en totaltentreprenad för ett större flerbostadshus som ska uppföras eller om det är en 



tillbyggnad i form av ett garage. I vanliga fall kan man ändå säga att ett förfrågningsunderlag 

innehåller två delar som är en administrativ del(AF) och en teknisk del(TB)[33]. Ett vanligt verktyg som 

används och som förfrågningsunderlag ofta baseras på är AMA som står för ”Allmän Material- och 

Arbetsbeskrivning”.  

Viktigt när förfrågningsunderlaget utformas och skickas ut är dock att det är lika för alla och att alla 

förstår det som får ta del och lämna anbud. Detta för att alla anbud ska vara direkt jämförbara så att 

man ska kunna handla upp den som passar bäst. I de fall som styrs av LOU (se tidigare kapitel) är 

detta dessutom ett ofrånkomligt krav[33].   

En annan viktig sak som ligger i grund för att få in bra anbud är att förfrågningsunderlaget ska vara 

väl kalkylerbart[1]. Detta gäller främst när fast pris gäller. Det ligger stor tyngd i att underlaget som 

tilldelas entreprenören är så pass detaljerat och att alla kända och möjliga risker är påvisade så att 

kalkylering kan ske med största möjliga säkerhet[33]. 

Det sker alltid en avvägning i hur mycket arbete som ska lägga ner på AMA och 

förfrågningsunderlaget. Vid en detaljerad AMA-beskrivning ser man att mängden misstag minskar 

och även att mängden ÄTA arbeten som är beroende av fel i eller icke kompletta beskrivningar 

minskar. Däremot kostar det mer att gå in i en detaljerad beskrivning.   

I ett generellt fall innehåller den administrativa delen AF bland annat [33]: 

 Upphandlingsform 

 Entreprenadform 

 Ersättningsform 

 Förfrågningsunderlag 

Entreprenadföreskrifterna innehåller bland annat [33]: 

 Entreprenadens omfattning 

 Kvalitetsangivelser 

 Tider 

 Ansvar parterna emellan 

 Ansvar mot tredje part 

 Ekonomi gällande ÄTA-arbeten 

En väl genomarbetad mängdförteckning har som tidigare nämnts många fördelar, några av de 

viktigaste är [33]: 

 Alla anbud baseras på samma uppgifter 

 Bidrar till att sänka anbudskostnaden 

 Förkortar anbudstiden 

 Ger fler möjlighet att lämna anbud 

 Underlättar valprocessen 



Behandling av anbud 

Anbudsgranskning fyller ett antal funktioner i processen, men det går framförallt ut på att få de 

inkommande anbuden i jämförbart skick i syfte att ”skapa klarhet om vilket som är förmånligast för 

beställaren” [33]. Viktigt är alltså att se hur anbuden passar mot förfrågningsunderlaget.  

För att anbudsgranskningen ska bli lättare, snabbare och mer översiktlig kan beställaren tillgodose 

entreprenören med ett anbudsformulär i samband med förfrågningsunderlaget. I detta formulär kan 

olika saker krävas att anges separat. Det kan vara sidoanbud och avvikelser som separat prissätts[33]. 

Dock har vissa företag, ofta större, egna system för att kalkylera anbud och egna strukturer. Att få 

dessa att matcha beställarens eventuella mall är ett problem område[33].  

Det är mer än bara prissumman för entreprenaden som är viktig i processen att välja ut anbud. Ofta 

kompletterar entreprenören sitt anbud med sidoanbud, reservationer gällande utförandet eller 

omfattningen, egna lösningar eller önskan om kompletterande uppgifter på vissa punkter[33]. Att 

anbud ofta har olika reservationer försvårar arbetet för beställaren då dessa reservationer måste 

vägas mot varandra både tids- och prismässigt för att få fram det mest gynnsamma anbudet.     

Hur arbetar Derome 

Derome Mark och Bostad arbetar lite olika beroende på vilken typ av byggnad eller verksamhet som 

ska uppföras och beroende på läget i Sverige[16]. En gemensam faktor för de flesta projekten är att de 

flesta köps in som konsultarbete eller entreprenörsarbete. Projektet börjar för Derome med att köpa 

in en markyta, för att sedan kontraktera en arkitekt och tillsammans planera vad det är som ska 

uppföras, i vilken mängd och utformning. I de fall då flerbostadshus byggs handlas olika projektörer 

upp inom områden som: konstruktion, el, VVS etc. I de fall då villor uppförs sammarbetas det ofta 

inom koncernen med A-hus som i sin tur har sammarbetsavtal med firmor. Men inom Derome mark 

och bostad finns det inga sammarbetsavtal.  

Förfrågningsunderlaget är inom många projekt av varierande kvalitet. I vissa lägen utförs arbetet åt 

kommuner som ställer höga krav, i de lägena blir AF mycket mer detaljerad och genomarbetad. I 

vissa lägen finns AF endast som grund och man arbetar ut problem allt eftersom[16]. Inom Derome 

finns det miljökrav på koncernnivå som ska nå ut i krav i förfrågningsunderlaget. Huruvida detta görs 

är varierande. Det är lättare att kräva det av större företag i större städer som ofta redan jobbar med 

dessa punkter än vad det är med mindre företag som arbetar lokalt[16].     

Mängden företag som får lämna anbud skiljer sig stort. Detta beroende på att projekten ofta skiljer 

sig åt gällande entreprenadform och omfattning. Normalt sett brukar det vara 3-4 företag på en 

helentreprenad som erbjuds lämna anbud. Detta val av vilka som får lämna i första steget är ofta 

baserat på tidigare erfarenheter och om projektledaren har några personliga favoriter som denne vet 

fungerar bra. Även lokala företag föredras i många lägen även om det inte uteslutande är så utan de 

arbetar med större också. I många fall skiljer sig anbuden ganska mycket från varandra i innehåll men 

i slutändan är priset en tung faktor[16].    

 



Resultat 

Förbättringspunkter 
 

Efter vår intervju med Örjan Jonsson, pojektledare på Derome och efter att vi undersökt om hur man 

kan förbättra projekteringsprocessen har vi kommit fram till följande förbättringspunkter: 

1. Avsaknad av databas 

Det finns på Derome mark och bostad ingen databas för lagring av dokument. De typer av 

dokument som är i störst behov av lagring är typlösningar i form av grundritningar, 

detaljritningar, erfarenhetsåterföring och standardiserade dokument. I dagsläget ligger 

informationen lagrad hos var projektledare för sig själv. Det kan vara lagrat på kontoret i 

pärmar eller som egna erfarenheter och kunskap. 

  

2. Samkörningsproblem 

Det är ofta många olika företag som utför projektering av olika delar inom projektet. Det kan 

vara att A-hus gjorde konstruktionsdelen, ett företag i Varberg gjorde grundritningarna, ett 

företag i Helsingborg gjorde markritningarna och samma sak för el, VVS etc. Då 

projekteringen sker på olika platser utan samkörning kan det uppstå krockar och 

kommunikationsmissar som medför problem längre fram i processen.   

 

3. Ofullständiga AMA 

I vissa projekt för Derome mark och bostad kommer det fram problem som grundar sig i att 

främst AF delen i förfrågningsunderlaget inte är fullständigt eller tillräckligt genomarbetat, 

även förfrågningsunderlaget i form av ritningar är i vissa fall inte tillräckliga. När AF delen inte 

är tillräckligt genomarbetad leder det till att allt arbete som ska vara med i anbudet inte 

inkluderas och det leder till ÄTA arbeten eller att saker står med som inte ska vara med, 

vilket leder till dyrare anbud.  

 

4. Projekteringskrockar 

Det förekommer på en stor del av projekten att det används olika projektörer, främst el, VVS 

och vid samköringen krockar dessa ritningar med varandra. Detta leder till att en eller flera 

av projektörerna får rita om och det kostar extra pengar samt leder till en tidsförlust. 

Projektledaren gör vanligen en förprojektering för att upptäcka områden på ritningarna där 

problem och krockar kan förekomma för att lösa det innan det blir ett problem, men många 

gånger slinker det igenom problem ändå.   

 

5. Sammarbetsavtal 

Under upphandling av entreprenörer och konsulter till ett projekt går projektledaren ofta på 

egna erfarenheter. De entreprenörer som de samarbetat med förut samt som fungerat bra 

blir utvalda för att lämna anbud. Då samma företag handlas upp separat till flera projekt och 

då dessa projekt liknar varandra kan det finnas möjlighet att knyta sammarbetsavtal för att få 

ner kostnaden för entreprenaden.  

 



6. Markundersökningar 

När Derome mark och bostad köper tomter eller mark görs det utan större undersökningar 

på vad som finns i marken. Ofta studeras kringliggande byggnationer för att dra slutsatser om 

hur marken ser ut. Detta kan göra att kostnader sparas kortsiktigt. Men problem i form av 

oväntad geologi eller föroreningar i marken som gör att stora kostnader och förseningar kan 

komma i senare skeden. I detta läge är processen och tidsplanen mer känslig för oväntade 

händelser. I projektet Göingegården upptäcktes det att marken som köpts tidigare varit 

besprutad med DDT som är ett numera förbjudet insektsgift. Detta ledde till att 

undersökningar som gav försening på 4-5 månader.     

 

7. Dåligt uppdaterade ritningar 

Det finns färdiga ritningar och typlösningar att tillgå inom företaget men dessa är dåligt 

uppdaterade och uppskattningsvis 5-6 år gamla. Projektledaren vågar inte lita på att dessa 

ritningar är aktuella då det har hänt mycket under de sista åren sedan ritningarna 

uppdaterats. Det finns ingen som i dagsläget har till uppgift att uppdatera dessa.  

  

8. Enhetstider 

När en tidplan ska utformas går man på egen erfarenhet när tiden för hur lång tid en 

hantverkare tar på sig att utföra sitt arbete ska utses. Detta medför att tidplanen ser olika ut i 

projekten även om dem är snarlika och egentligen borde tagit lika lång tid. Vid Brf Glasäpplet 

och Klaräpplet ändrades tidplanen tre gånger under byggnationen av de tre husen även om 

de var till utformade efter samma ritningar till stora delar. 

 

9. Undvika projekterings missar 

I ritningar har det förekommit att eluttagen i väggarna har blivit placerade på fel ställe då de 

hamnat i vägen eller för nära andra delar av konstruktionen. Detta ledde till att den 

prefabricerade väggen måste öppnas upp för att ändra om ledningarna till eluttaget och 

flytta det. 

 

10. För kort projekteringstidsplan 

Som Örjan Jonsson säger i intervjun: ”när man inte har tillräckligt med tid låser man in sig i 

vissa hörn på hur man löser saker och ting, gällande ekonomi och liknande”. I ett projekt vill 

man ha tillträdet till huset så tidigt som möjligt och uppstår det problem är det oftast 

projekteringstiden som blir förkortad. Tidsbrist leder till ej optimala lösningar. 

 

11. Ritningsändringar tar många timmar att ändra 

Då det uppstår problem eller ändringar i ritningar kan det ta flera timmar att ändra 

ritningarna så att de stämmer. En ändring i en ritning medför att ändringar måste göras i 

flera andra ritningar. 

  



Förbättringsåtgärder 

BIM 

BIM går ut på att man förser en 3D-modell med parametrar som längd, höjd, area, volym, material, 

egenskaper, placering. Utöver detta lägger man även till den information som tid och kostnad. En 3D-

modell ger en mer grundlig överblick av projekt, det går att titta runt och vandra i modellen och 

zooma in på kritiska punkter och tekniska lösningar i projektet. Det medför att missförstånd minskas 

då man på ett enklare sätt kan se och förstå hur de olika delarna samverkar med varandra. 

BIM passar bra ur ett LEAN-perspektiv då en av grundstenarna i LEAN tänket är att arbeta med att 

synliggöra arbetsmoment. Synliggörande handlar i grund och botten om att visualisera svåra 

arbetsmoment eller arbetsprocesser och på så sätt minska mängden misstag på olika plan. Man 

skapar en gemensam helhetsbild. Även grundstenarna slöseri och att skapa flyt passar ihop med BIM, 

då BIM i flera dimensioner hjälper till att få en bättre koll på tidsplanen. Genom att visualisera ett 

arbetsmoment fås en målbild av mängden slöseri i form av överproduktion, omarbete och 

överarbete. 

Följande fördelar har Derome Mark & Bostad direkt nytta av när det gäller BIM inom projektering: 

Nyttan av BIM för presentation: 

 Färre missförstånd och en tydligare kommunikation. 

 BIM-projektering resulterar direkt i 3D-visualisering. 

 Med hjälp av 3D-visualisering sparas tid och ökar försäljningen i framförallt de tidiga skedena 
av projekt. 

 Revideringsprocesserna är kortare och av högre kvalitet. 
 
Nyttan av BIM för samordning: 
 

 Kvaliteten av samgranskningen blir bättre med omkring 50 % färre fel mellan olika discipliner. 

 Framsteg och fel i projekteringen syns tydligt och direkt. 

 Fler aktörer kan delta i samordningsprocessen som resultat av tydligare underlag. 

 3D-samordningsprocessen är snabbare än samordning i 2D. 

 Processen är mer integrerad jämfört med användning av 2D. 

 Revideringstiderna är kortare och alla aktörer förstår uppgifterna.  

 Samgranskningsprocessen upplevs vara mycket trevligare och roligare. 
 
Nyttan av BIM för produktion: 

 

 Underlaget från projekteringen anses vara av mycket högre kvalitet än i vanliga fall och 
mycket tydligare. 

 Tiden på arbetsplatsen som läggs på hantering av konflikter på grund av fel i underlaget och 
missförstånd minskar med upp till 90 %. 

 ÄTA-relaterade kostnader för installationsentreprenaden halveras. 
 

Nyttan av BIM för areahantering 

 Enklare att söka och få fram rätt information. Det resulterar bland annat i att nya sökningar 

görs, som annars hade tagit för mycket tid. 



 Sambandet mellan olika typer av information och integrationen av informationen är bättre. 
 
 
Nyttan av BIM för kalkyl/analys: 
 

 Tiden för mängdavtagningen minskar med omkring 50 %. 

 Fler analyser genomförs med BIM jämfört med projektering i 2D, eftersom analyser är 
effektivare och snabbare att genomföra. 

 
Följande förbättringspunkter enligt sida 31 och 32, kan åtgärdas genom att arbeta med BIM: 
 
2.  Samkörningsproblem 

4.  Projekteringskrockar 

8.  Enhetstider 

9.  Undvika projekterings missar 

10.  För kort projekteringstidsplan 

11.  Ritningsändringar tar många timmar att ändra 

 

Erfarenhetsåterföring 

I dagens byggbransch utförs en stor del projekt som har mycket gemensamt. Metoderna och 

momenten påminner om varandra och utförs ofta på liknande vis i olika projekt, det är endast mängd 

och storlek som är den särskiljande faktorn. Trots att projekten är snarlika kan kostnaderna mellan 

olika metoder och moment skilja markant. För att dra nytta av de moment och metoder som 

fungerat bra eller dåligt är det viktigt att det dokumenteras och att alla som kan dra nytta av 

dokumenten enkelt kan hitta och förstå det som dokumenterats.  

Erfarenhetsåterföring går hand i hand med LEAN då en utav grundstenarna i LEAN är Ständiga 

förbättringar. Det finns likt många andra delar i kvalitetsutveckling inga snabba lösningar i LEAN som 

löser alla problem. Det handlar mycket om att se på långsiktiga lösningar, att inte nöja sig och arbeta 

med att ständigt förbättra processen. Ett av de allra vanligast verktygen man arbetar med i LEAN när 

det gäller förbättringsarbete är PDCA-cykeln som är en förbättringscykel baserad på 4 delsteg. PDCA 

står för Plan, Do, Check, Act.  

Framförallt Act, eller lär på svenska, är vad erfarenhetsåterföring handlar om. Detta steg handlar om 

att ta lärdom av förbättringsarbetet. Om åtgärderna som man har genomfört har varit lyckade skall 

man se till att de blir bestående och om det inte lyckats eller kunnat gå bättre skall cykeln köras 

ytterligare ett varv. Fokus här ligger på att dokumentera, standardisera och eventuellt genomföra 

ytterligare förbättringar.  

 

Genom att Derome Mark & Bostad börjar arbeta mer aktivt med erfarenhetsåterföring kan de dra 

nytta av diverse olika fördelar. 



Att införa en databas för erfarenhetsåterföring ger fördelar som: 

 Ett strukturerat sätt att dokumentera typlösningar, mallar och standardiserade dokument. 

 Arbetet med att ta fram typlösningar till projekt blir effektivare. 

 Ett större beslutsunderlag när data ifrån flera olika projekt används. 

 Genom standardiserade dokument får man ett mer fullständiga dokument. 

 Möjligheten till utbyte av information blir större. 

 En bank för att ta vara på kreativitet, nya lösningar, framgångsrika metoder och lösningar. 

 Ett överskådligt sätt att sammanställa och jämföra data. 

 Snabbare upplärningsperiod för nyanställd om hur projekt ska genomföras. 

 Om en anställd slutar i företaget finns fortfarande erfarenheten kvar i företaget. 

 

Att ta fram en ett standardiserat arbetssätt och en mall för att utforma en AMA ger med sig fördelar 

som: 

 En fullständigare AMA som medför sänkta kostnader med mindre ÄTA-arbeten. 

 Minskade förseningar i produktionen som annars kan vara kostsamma. 

 Kortare tid att framställa en AMA. 

 Alla kostnader blir synliga i ett tidigt skede.  

 Lättare att göra en mer korrekt tidsplan.  

 Mer komplett framställning av AMA. 

 

Att lägga fokus på enhetstider medför fördelar som: 

 Korrekta enhetstider ger en mer fullständig tidsplan. 

 Lättare att hålla tidsplan. 

 Säkrare kostnads beräkning av projektet. 

 Lättare att planera och fördela ut hantverkare.  

 Genom dokumentering av enhetsider i flera projekt fås en mer exakt enhetstid.  

 

Följande förbättringspunkter enligt sida 31 och 32 kan åtgärdas genom att arbeta med 

erfarenhetsåterföring: 

1.  Avsaknad av databas 

3.  Ofullständiga AMA 

8.  Enhetstider 

 

 



Upphandling av entreprenörer och konsulter 

Ett samarbetsavtal är avtal i form av en skriven överenskommelse mellan två eller flera parter om en 

viss period som varierar i längd. Villkoren för avtalet sätts upp och arbetas igenom innan samarbetet 

börjar. Det finns olika typer av samarbetsavtal. Det kan vara samarbetsavtal mellan två personer 

inom samma företag eller för byggföretag, där ramavtal är en vanlig form av samarbetsavtal.     

Ett ramavtal är ett avtal som sätter riktlinjer mellan beställaren och en eller flera 

entreprenörer/leverantörer för lika, ofta förkommande behov[1]. Det lägger alltså grunden, eller 

ramen, för framtida avtal och vad som ska ingå i dessa. Den specificerar vilka villkor som gäller och 

vilka priser samt hur dessa priser uppdateras. En vanlig typ av ramavtal är avropsavtalet som inom 

byggentreprenader kan innefatta t.ex. underhållsarbeten, maskintjänster och markarbeten. 

Avropsavtalet fungerar på så sätt att beställaren eller entreprenören gör avrop, vilket är en form av 

beställning, och pga. ramavtalet behövs inga ytterligare avtal göras. 

Genom att upprätta samarbetsavtal med entreprenörer kan Derome Mark & Bostad dra nytta av 

följande fördelar: 

 Möjlighet att pressa priser. 

 Gemensamma mål ger bättre lösningar både tekniskt och ekonomiskt. 

 Underlättar planeringsarbetet av tidsplan. 

 Förkortar upphandlingsprocessen. 

 Båda parterna lär sig arbetsgången. 

 Minskar samkörningsmissar. 

 ”Man vet vad man får”. 

 Förutsättningarna blir tydliga. 

”Det är så att det är mycket vunnet om man jobbar med folk som man jobbat med innan, det sparar 

väldigt mycket bekymmer.” – Örjan Jonsson, Projektledare Derome 

Följande förbättringspunkt kan åtgärdas genom att upprätta sammarbetsavtal: 

5.  Sammarbetsavtal 

Resterande förbättringspunkt 

De förseningar som uppstod av att man hittade spårämnen av DDT i marken som köptes, är vad vi 

har förstått en engångsföreteelse. Vanligtvis brukar där inte förekomma några större problem eller 

förseningar vid köp av mark. Därför har vi valt att inte arbeta vidare med just denna punkt: 

6. Markundersökningar 

 

 



Slutsats 
Rapportens huvudsyfte med projektet Göingegården som referensobjekt var att kartlägga 

byggprocessen och finna felkällor och förbättringsmöjligheter. För att därefter ta fram förslag på 

lösningsmöjligheter kopplat till LEAN. De förbättringspunkter vi funnit är följande: 

 Avsaknad av databas 

 Samkörningsproblem 

 Ofullständiga AMA 

 Projekteringskrockar 

 Sammarbetsavtal 

 Markundersökningar 

 Dåligt uppdaterade ritningar 

 Enhetstider 

 Undvika projekterings missar 

 För kort projekteringstidsplan 

 Ritningsändringar tar många timmar att ändra 

Vi anser efter våra undersökningar att det inte endast finns en lösning till dessa punkter. Med hjälp 

av tre olika åtgärder kan punkterna ovan förbättras så de negativa konsekvenserna minimeras. De tre 

förbättringsåtgärderna består av:  

 Införande av BIM i byggprojekt 

 Vidareutveckling av erfarenhetsåterföring 

 Införskaffa sammarbetsavtal 

Den förbättringsåtgärd som vi anser ger mest fördelar är att införa BIM. En stor fördel som finns att 

tjäna på detta är att man kan ta fram fler detaljritningar med bättre kvalitet. Därmed minskar risken 

för fel i produktion, förseningar och ekonomiska konsekvenser. En annan betydande fördel är att 

kvalitén på samgranskningen blir högre och felen minskar med upp till 50 % mellan entreprenörer. 

Slutligen ser man även att tiden det tar att revidera ritningar blir avsevärt kortare och de olika 

entreprenörerna får lättare att förstå uppgiften. Detta är även den punkt som kräver mest av 

företaget och som innebär störst omställning och engagemang. De konkreta krav som ställs på 

Derome vid införing av BIM är bland annat utbildning av personal, förståelse för att initiala projekt 

kommer vara mer tidskrävande, inköp av mjukvarulicenser etc.  Vi ser dock att införande av BIM i 

byggprojekt är ett nödvändigt steg för att följa med i utvecklingen i branschen och att detta 

tillsammans med fördelarna överväger kostnader för tid och engagemang.   

Därefter ser vi att arbete med vidareutveckling av erfarenhetsåterföring inom företaget är en viktig 

förbättringsåtgärd som bör läggas fokus på. Genom att arbeta aktivt med erfarenhetsåterföring och 

att införa en databas för lagring av information ser vi att det finns stora fördelar ekonomiskt och 

tidsmässigt. Det ger möjligheter för att på ett strukturerat sätt lagra dokument, standarder och 

mallar så att det är tillgängligt för alla på företaget. Man får även genom att sammanföra alla projekt 

en stabil bas att använda. Mer korrekta beslut kan då fattas genom att lära av tidigare projekt. Även 

möjligheten till att dela med sig av erfarenheter om projekt förbättras. Detta för att dra lärdom av i 

kommande liknande projekt, något som är väldigt värdefullt för företaget. De krav som införande av 

en databas och arbete med erfarenhetsåterföring medför, gör att höga krav på ledningen ställs 



genom att styra företaget i rätt riktning för att få alla på olika nivåer inom företaget till att vara 

engagerade och att arbeta aktivt med erfarenhetsåterföring. Vi ser inte att erfarenhetsåterföring 

löser lika många förbättringspunkter som införande av BIM men vi ser ändå att det är klart värdefullt 

för företaget samt att det för med sig mer fördelar än nackdelar i form av tid och engagemang. 

Den sista förbättringsåtgärden som vi nämner visar på fördelarna för Derome Mark & Bostad att 

upprätta samarbetsavtal med ofta förekommande samarbetspartners. Genom att upprätta 

samarbetsavtal tillkommer fördelar som att gemensamma mål ger bättre lösningar både tekniskt och 

ekonomiskt. Båda parterna lär sig av varandra och utvecklar och optimerar en gemensam 

arbetsgång. Hur ett sådant avtal bör se ut och utformas för att passa Derome mark och bostad bör 

studeras vidare.    

Felkällor 

Vi har i detta arbete haft tillgång till information gällande Brf Glasäpplet och Brf Klaräpplet. Om vi 

hade inkluderat fler projekt som Derome arbetar med hade vi kunnat få en mer korrekt bild av vilka 

förbättringspunkter som vanligtvis uppstår. På grund av att fallstudien är grundad på två projekt är 

det möjligt att vissa problem som förekommer på andra projekt inte förekom på just våra två projekt 

som vi har studerat. Detta kan leda till att det eventuellt kan finnas förbättringsmöjligheter som vi 

inte har hittat och tagit upp. 
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I Brf Klaräpplet uppför Derome Mark & Bostad 12 bostadsrätter i fyra våningar med    fantastisk utsikt.

Precis invid en genuin gammal äppelodling 
växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen 
nära stan och med utmärkta förbindelser till 
både Halmstad och Göteborg. Med havet som 
fond i väster och Himleån slingrande genom 
landskapet är det lätt att bli smått förälskad i 
platsen. Det vackra landskapet med skogar och 
vidsträckta ängar, där får går och betar, gör att 
man trivs här. Med ett vackert promenadstråk 
direkt bakom huset gör det enkelt att ge sig ut 
i den härliga naturen.
 Det är en utmaning att bygga hus som  
passar in i den här miljön och vi tycker att vi 

har lyckats. Med modern arkitektur som ändå 
känns tidlös och med en variation som skapar 
dynamik i området, har vi skapat både vackra 
och funktionella hem som är lätta att tilltalas 
av. Majoriteten av bostäderna i Göingegården 
är hyresrätter, nyckelfärdiga bostadsrätter och 
villor i olika storlekar men du kan även sätta 
personlig prägel på boendet genom att bygga 
ett eget hus på någon av Varbergshus tomter.
 Göingegården växer och många familjer har 
redan flyttat in i området. Är det din tur här-
näst? Varmt välkommen till Brf Klaräpplet!

Välkommen
till Göingegården!

Varje år förser Deromegruppen hundratals familjer med nya hem. Vi bygger små och stora hus,  
i fabrik eller på plats, med trä som förstahandsval. Med mångårig kunskap och med kärlek 

till hantverket förädlar vi råvaran hela vägen - från skog till färdigt hus.

Klaräpplet
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

I Brf Klaräpplet bor du naturnära längs gröna 
Hammerskulle, med fantastisk utsikt mot havet och ut 
över Göingegårdens vackra landskap. Huset som även 
kallas ”Möjligheternas hus” erbjuder ett stort utbud av 
lägenhetsalternativ baserat på tre olika storlekar i fyra vå-
ningsplan. Här väljer du själv planlösning och antal rum 
– en lösning för alla helt enkelt.

För boende i markplan erbjuds ett inglasat uterum samt 
uteplats och egen täppa, inramad av en häck. Lägenheterna 
över markplan har varsin härlig inglasad balkong som inte 
bara erbjuder fantastisk utsikt mot havet utan blir ett skönt 
uterum för umgänge. Självklart finns det hiss i huset och 
till varje lägenhet finns gott om förvaring då det ingår en 

carport med förråd samt ett extra förråd i separat byggnad. 
Dessutom får varje lägenhet sin egen odlingslott, där du 
själv kan välja att odla grönsaker, blommor eller precis vad 
du vill! Utvändigt får huset en karaktär som passar väl in i 
omgivningen och med ett material som bara blir vackrare 
med åren. 

Här planeras för en trevlig utemiljö med tillgång till en 
gemensam grillplats och boulebana – allt för din bekväm-
lighet och trivsel.
 Vi har tagit fram ett nytt byggsystem som vi använder 
oss av när vi bygger Klaräpplet. Stommen i huset är gjord 
av trä och skapad för att klara en öppen planlösning. Det 
är unikt för ett fyravåningshus. Alla trästommar byggs i 

fabrik och monteras på plats – ett effektivt och miljövän-
ligt sätt att bygga med korta byggtider, mindre vikt och 
dessutom kostnadseffektivt. För att minska miljöpåverkan 
ytterligare använder vi oss av väggar, golv, fönster och vär-
mepump som ger förutsättningar för ett energieffektivt 
boende. På så sätt hjälps vi åt att skapa en hållbar framtid.

Möjligheternas hus

”Husets form och balkongernas placering 
gör att varje lägenhet får en underbar 

utsikt över landskapet.”
projektledare ÖRjAN jONSSON
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När du köper en bostadsrättslägenhet blir du samtidigt ”delägare” i hela bostadsrättsföreningens fastighet (område). Det 
innebär att det är du och dina grannar som genom den styrelse ni väljer bestämmer över ert bostadsområde. Föreningens 
kostnad för drift och underhåll, räntor, avskrivningar samt avsättningar för yttre underhåll betalas med årsavgifter (”hyror”) 
som du och övriga medlemmar betalar månadsvis till föreningen. Årsavgifternas storlek skall täcka föreningens självkost-
nader och skall beslutas av föreningens styrelse. 

1. VISNING Och INTRESSEANMÄlAN

På vår hemsida och i tidningsannonser informerar vi om 
projektet och visningar. Du kan lämna en intresseanmälan 
till någon av våra mäklare eller på hemsidan. Bostäderna 
förmedlas enligt principen ”Först till kvarn”.

2. BOkNINGSAVTAl

När du bestämt dig för en lägenhet gör du en bokning 
genom vår mäklare. I samband med att bokningsavtal 
tecknas, betalas en bokningsavgift, på så sätt reserveras  
lägenheten åt dig. Om projektet inte genomförs återbetalas 
avgiften. 

3. UpplÅTElSEAVTAl

Innan du tecknar upplåtelseavtal med bostadsrättsför-
eningen görs en medlemsprövning. Upplåtelseavtal tecknas 
när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats 
hos Bolagsverket och föreningen fått tillstånd att upplåta 
bostadsrätt. I samband med tecknande av upplåtelseavtal 
erläggs handpenning på motsvarande 10% av den totala 
insatsen. Den tidigare inbetalda bokningsavgiften kommer 
naturligtvis att dras av på handpenningen 

4. INREDNINGSVAl

Till er nya bostad har vi valt ut material och produkter av 
hög kvalité som ingår i köpet. Ni har möjlighet att göra 
olika inredningsval för att sätta er prägel på bostaden. Vi 
samarbetar med olika leverantörer och valmöjligheterna 
presenteras i en separat broschyr för varje bostadsprojekt. 

5. BESIkTNING

Innan tillträdet så utförs en besiktning av en opartisk  
besiktningsman. Eventuella brister som besiktningsman-
nen upptäcker åtgärdas kostnadsfritt av Derome Mark & 
Bostad inom två månader efter tillträdet. 

6. SlUTBETAlNING

På tillträdesdagen ska du ha betalat den resterande delen 
av insatsen enligt upplåtelseavtalet samt eventuella inred-
ningstillval. 

7. INflyTTNING

Senast 12 veckor innan inflyttning får du besked om till-
trädesdag. På tillträdesdagen träffas vi i din nya lägen-
het och går igenom drift och skötsel. När du sedan visar  
kvitto på att slutbetalningen är erlagd så får du dina nyck-
lar. Välkommen hem!

Kostnadsfri hantverkshjälp 
I samband med att du flyttar in i din nya bostad bjuder 
Derome Mark & Bostad på två timmars fri hantverkshjälp 
vid ett tillfälle. Till exempel  kan du få hjälp med att sätta 
upp armaturer, gardinstänger och tavlor.

8. GARANTI

Garantitiden för hela entreprenaden är två år. Därför  
genomförs en garantibesiktning två år efter inflyttningen 
för att se om några brister uppstått under garantitiden. Det 
är bostadsrättsföreningen som kallar till tvåårsbesiktning i 
egenskap av fastighetsägare.

Att köpa bostadsrätt

Skogen är jordens lungor. Genom att använda den hjälper vi till 
att reparera vår miljö. Träd är nyttigt för klimatet för att de tar 
upp koldioxid när de växer. Koldioxidupptaget avtar när träden 
blir gamla, så när man avverkar dem, ger man plats åt nya väx-
ande träd, och kan bygga fler klimatsmarta hus av virket. 
 För varje träd som tas ur skogen planteras fyra nya. På så sätt 
planerar vi långt in i framtiden. De frö som sätts i dag, kan bli 
hus åt våra barnbarnsbarn. Och deras barn. 
 Att bygga i trä har visat sig vara miljövänligare än att bygga i 
betong. Tack vare att trä binder koldioxid, till skillnad från stål 
och betong, bidrar trähusbyggande i sig till en bättre miljö. Det 
är ett förnybart, ekologiskt och klimatsmart material.  Ett nor-
malstort träd tar upp nästan 1000 kg koldioxid under sin livstid. 
 När solen går ner ikväll, gror en ny liten planta. Genom att 
bygga i trä, ger vi plats åt fler nya träd som kan rena vår luft och 
hjälpa vår framtid. Det är vårt ansvar.

för miljön - för framtiden
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Trygghetspaket

ByGGfElSfÖRSÄkRING (10 ÅR)

Från och med att fastigheten är slutbesiktigad löper 
en 10-årig byggfelsförsäkring. Försäkringen gäller 
om det är något fel i byggnadens konstruktion, 
material, utförande av byggnadsarbetet eller skada 
orsakad av sådana fel. Försäkringen följer villkoren 
i SFS 1993:320, lag om byggfelsförsäkring.

fÄRDIGSTÄllANDEfÖRSÄkRING 

Detta är en försäkring som gäller för de extrakost-
nader som har uppstått om entreprenören inte har 
fullgjort sina åtaganden enligt entreprenadavtalet. 
Byggsäkerheten omfattar även kostnader som upp-
står vid åtgärdande av slutbesiktningsanmärknin-
gar. Denna kan tas i anspråk under förutsättning 
att entreprenören är i konkurs eller på obestånd. 
Kostnader som entreprenören ansvarar för och som 
kan hänföras till osålda lägenheter omfattas också 
av byggsäkerheten. 

GARANTI ATT fÖRVÄRVA OSÅlDA lÄGENhETER 

Om det finns några osålda lägenheter vid slut-
besiktningen kommer Derome Mark & Bostad 
att betala deras årsavgifter. Om de fortfarande är  
osålda sex månader efter slutbesiktningen förvärv-
ar Derome Mark & Bostad dessa.

INSATSGARANTI

Som säkerhet för medlemmars insatser och even-
tuella upplåtelseavgifter ställer Derome Mark & 
Bostad, på uppdrag av bostadsrättsföreningens sty-
relse, en särskild garantiförbindelse som förvaras 
hos Bolagsverket. Garantiförbindelsen lämnas 
i enlighet med villkoren i SFS 1991:614, lag om 
bostadsrättslagen.

fÖRSÄkRING

Föreningen tecknar en fullvärdesförsäkring på 
fastigheten. Du behöver teckna en hemförsäkring 
med en tilläggsförsäkring (kallad bostadsrätts-
försäkring), som skyddar emot eventuella skador 
inne i lägenheten.

BESIkTNINGAR

Innan du flyttar in görs slutbesiktning av en opar-
tisk besiktningsman. Efter två år sker en garan-
tibesiktning.

Vi erbjuder nyckelfärdiga lägenheter med hög materialstandard. Du kan själv 
vara med och påverka ditt framtida boende genom val av färg, tapeter och 
material. På följande sidor kan du se lägenheternas olika planlösningar. Vill 
du veta mer? Kontakta våra säljare för ytterligare information om material-
standard och tillval.

INREDNING Och MATERIAl 

RUM:  Ekparkett från Tarkett samt vita socklar. Klinkergolv i entré.  
 Tapetserade väggar och vitmålade tak. Målade väggar i klädkam- 
 mare. Fönsterbänkar i vitmålat trä. Vita massiva innerdörrar.
kÖk:  Vit modern köksinredning från Marbodal, med släta luckor, lam- 
 inerade bänkskivor och rostfria handtag. Dubbel diskho, kyl och 
 frys med “no frost” funktion, infälld spishäll, inbyggnadsugn  
 med varmluft och inbyggd mikrovågsugn.
BAD/Wc:  Helkaklade väggar och klinker på golv. Tvättställ i kommod- 
 skåp med spegelskåp och belysning från Svedbergs. Tvättmaskin  
 och torktumlare med bänkskiva och överskåp. Lägenheten på  
 92 kvm har även separat handfat och spegel med belysning.
ÖVRIGT:  Uppvärmningen sker med fjärrvärme. Lägenheterna är utrustade  
 med ett FTX-aggregat där frånluftsvärmen återvinns. Fastigheten  
 är ansluten till Varberg Energis stadsnät.
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Planlösningen är inredd och i avtalet ingår ej möbler. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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Planlösningen är inredd och i avtalet ingår ej möbler. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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Välj mellan sju  
planlösningar.

Alternativ 1 - standard
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Alternativ 1 - standard

Planlösningen är inredd och i avtalet ingår ej möbler. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Alternativ 2 - tillval

Alternativ 5 - tillval

Alternativ 3 - tillval

Alternativ 6 - tillval

Alternativ 4 - tillval

Alternativ 7 - tillval
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kryddiga äpplen med kanelglass                          4 port.

Ingredienser:
6 äpplen
2 msk smör eller margarin

2 msk brun farin eller råsocker

2 tsk stötta kardemummakärnor

rivet citronskal

2 msk pressad citronsaft

vaniljglass malen kanel

Gör så här
Kärna ur och skär äpplena i klyftor. Hetta upp matfettet i en stek-

panna. Lägg i äppelklyftorna och stek dem några minuter. Blanda 

ner socker, kardemumma och citronsaft och låt dem sjuda mjuka. Strö 

över citronskal. Rör glassen mjuk och blanda ner kanel efter smak 

Servera med kanelglass.

Lycka till!

Svårt att bestämma dig för vilken lägenhet som passar bäst?  

Samla familj och vänner för en fika och goda råd. Vem vet, nästa 

år kanske du ser Göingegårdens härliga landskap från fikabordet!

Ett tryggt boende med livskvalitet
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När du köper ett lägenhet av oss, är det samtidigt en investering 
i livskvalitet för dig. Vi vet hur viktigt boendet är och gör allt för 
att du ska trivas i ditt nya lägenhet. 
 Vi arbetar med bostadsutveckling i trä och är med hela vägen 
från den allra första planeringen, tills dess att ett nytt bostadsom-
råde eller en ny stadsdel vuxit fram. Därmed är vi lite annorlunda 
än andra husföretag.
 Derome Mark & Bostad ingår i Deromegruppen som arbetar 
med hela kedjan från skog till färdigt hus. Våra projektledare kän-
ner ett personligt ansvar för varje lägenhet som byggs. För oss är 
det viktigt att du ska känna dig trygg hela vägen hem. 
 Välkommen till Brf Klaräpplet!

Telefon 0340-66 64 25 | E-post markbostad@derome.se | www.deromemarkbostad.se

är du intresserad av lägenheterna i göingegården?

Kontakta länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 

tel. 0340-50 19 00.

Mer information, priser och försäljningsstatus

hittar du på www.deromemarkbostad.se

Vill du veta mer om Klaräpplet? Håll telefonen över QR-
koden. Gratis QR-läsare finns att ladda ner på App Store/
Android Market. Du kan även läsa all information på 
www.deromemarkbostad.se

















Intervju. Jonsson, Örjan; Projektledare på Derome Mark & Bostad. Intervju 2013-04-22. 

Hur arbetade ni i projekteringsdelen på just Klaräpplet och Glasäpplet? 

Örjan kom in mitt i bygget, det var han innan som tog fram bygghandlingarna, Fredrik tog fram 

bygghandlingar till klaräpplet. Kom in i slutet av produktionen. När tredje huset skulle byggas så 

gjordes bara några små förändringar. Vi har tagit fram nya ritningar med små ändringar i. Har utgått 

från glasäpplet. Möten med byggaren och A-hus, fyra möten ihop, erfarenhetsmöten, för att få fram 

förbättringspunkter. 

Förbättringspunkterna ni får, har ni nån centrallagring så att andra kan dra nytta av dessa punkter?  

Nej, mer specifikt för detta huset, vi har inget system. Fast på ett sätt så gör vi det ändå. Som på 

glasäpplet och Klaräpplet, har vi utvecklat det vi vidare för att göra hyresrätter nere i Skåne, Linus 

från A-hus är med och bakar med de bitarna som vi har haft som han tycker är tillämpliga där. Men 

nej, vi har ingen databas. Det sitter i min pärm på handskrivna papper och i huvudet på folk. 

Är det något du tycker skulle vara bra att ha, att kunna gå in å kolla vad som gått bra och dåligt på 

andra byggen?  

På vissa ställen gör vi så, vi har våra mallar och checklistor som vi bygger vidare på. Sen tar man med 

sig till det till de olika projektmötena. Sen när man är inne i specifika byggfall, de förbättringspunkter 

som finns blir resultatet de ritningar som vi tagit fram. 

Vad finns de för olika mallar? 

Dokument, allt ifrån beställningsstruktur, grundmallar som används när vi beställer material, 

grundkalkyler, kontraktsmallar. Vi uppfinner ju inte hjulet varje gång, utan vi har ju något att utgå 

ifrån. Sen har vi till villorna då, ett bibliotek med grundritningar och detaljer som vi har tagit fram 

som finns som en grund, men dem används i princip bara när vi går ut å gör tidiga förfrågningar, när 

vi gör förfrågningar innan vi har tagit fram dem specifika ritningarna. Då kan man skicka med att ni 

ska räkna ungefär på det här sättet, så får dem ungefär hur det ska se ut. Då får man något som dem 

lämnat pris på och sen när man färdigprojat då får man titta på vad som skiljs, kanske att de e någon 

stomme som har ändrats. Då kan man få ett pris på något. Sen kan man använda vissa golvmallar, 

t.ex. så här kan de se ut runt en golvbrunn, då har man den ritningen med sig, så här ska man spackla 

för att inte få bakfall osv.  

När ni gör ritningar, gör ni bara i 2D eller arbetar ni även i 3D? Ritar ni upp någon modell i 3D som 

ni sedan tar ut 2D ritningar? 

Nej,  det är som så att vi har inget eget folk egentligen, utan jag köper ju in allting. När jag börjar ett 

projekt har vår marksida köpt in en markyta, sen handlar man upp en arkitekt, börjar man titta på 

området, hur många hus kan vi bygga, hur kan dem se ut, ibland tar vi fram detaljplan med 

kommunen, ibland finns det en färdig detaljplan. Utifrån de förutsättningar som finns jobbar man 

fram någonting, sen använder vi olika projektörer beroende på området. 

 

 



  

Hur väljer ni här då?  

Beroende på vart det ligger i Sverige och beroende på vad det är för projekt.  Då använder jag A-hus 

villasida där de säljer villor löst, så har dem sina projekteringspartners. Just denna gången har jag 

använt dem, så de har projjat el, vent, rör och så gör ju A-hus K-delen själva, sen använde jag en 

firma i Varberg som gjorde grundritningarna, en firma i Helsingborg som gjorde markritningarna och 

sen binder man ihop det. Man har sina favoriter som man vill jobba med, men ibland sitter ju dem 

med för mycket att göra, då tar man någon annan. Sen lämnar man även ut anbud på de här bitarna, 

så att det blir en pris sak om vilka man väljer. 

Men du försöker ändå hålla dig till samma? 

Ofta lämnar man pris, priset är en tung faktor men de kan ju vara andra saker som spelar in med. 

Ibland gör man en direkt upphandling, det beror på hur stort det är. Ibland kör man det även ”på 

timme” så att säga. Det är väldigt olika. 

Vet du hur det såg ut på Göingegården? 

På Göingegården var det naturlig för mig, eftersom där var mindre ändringar i de ritningar som fanns. 

Då köpte jag ”per timme” de olika ändringar som gjordes mellan klaräpplet och glasäpplet. Det föll 

sig naturligt då det var i princip samma ritningar. Fredrik antar jag har haft en del 

upphandlingsprocesser. 

Hur gör ni när ni skickar ut förfrågningsunderlaget? 

Vi gör lite olika, vi håller på nu att bygga ut den biten, för vi måste ha riktiga AF. Ibland har vi en rent 

delad entreprenad som när vi jobbar här i Varberg, har en grund med sig om det skulle bli bekymmer. 

Därför håller vi nu på att titta på riktiga AF, för det behövs. 

Vilka problem är det som uppkommit, mycket ÄTA-arbeten? 

Nej, vi har inte haft mycket problem men det skulle kunna bli om man inte har en riktig AF, för nu 

handlas det ibland på kontrakt och ritningar, det finns byggritningar osv. men de skulle kunna vara 

mer genomarbetade. Som vi jobbar blir det mycket bostadsrätter och stora jobb och då blir det 

viktigare. T.ex. när vi har en lokal byggare i Varberg är det mindre bekymmer för vi känner varann 

och det funkar. Men har vi NCC som entreprenör nere i Malmö så letar ju de felaktigheter i ändringar 

på ett annat sätt jämfört med våra mindre firmor gör, så det kommer säkert se annorlunda ut på våra 

handlingar om 2 år.  

Vet du om det har varit några ÄTA-arbeten här nere, eller vilka som har gjort det? 

Det är ju klart att det blir viss ÄTA, men då är det ju gängseförfarande. Det tas upp på byggmötena, 

det meddelas om ÄTA-arbeten, sen redovisas det utfört arbeten. Är det större grejer, vilket vi inte 

haft, så får man ta in pris på det. 

Vilka är normala ÄTA-arbeten, typer? 



Det största Äta-arbetet vi hade på glasäpplet var på en stålstomme på trapphuset, på trapporna. När 

vi gick ut med förfrågning där så kompletterades det för ett antal tusenlappar  i ÄTA arbeten. Det 

behövdes mer stag då för att stadga konstruktionen under byggtiden.  Ibland kan det bli ändringar i 

mängder. Det har varit mycket detaljer så det har varit lite ÄTA-arbeten på Glasäpplet och Klaräpplet, 

men ibland kan det vara saker som tillkommer och saker som krockar. 

Hade det gått att undvika om man hade gjort ett mer grundligt arbete innan?  

Det är klart att ju mer arbete man gör innan desto mindre blir det att göra framöver. Det man hade 

som tillkommande arbete nu var, lite järnbalkar i underlaget för att kunna göra öppnare 

planlösningar där vi tagit med några hål för balkarnas genomföringar för att kunna passera, då var 

inte det tillräckligt, så då fick vi ta dit en smed i efterhand för att göra de hållen som behövdes på 

plats. Det är klart att hade man haft en bättre projektering så hade man undvikit att göra detta på 

plats. Det har funkat ovanligt bra i det här projektet. 

Brukar där vara mer problem? 

På villor och sådant så blir det inte mycket ÄTA. Det har mycket att göra med vilka entreprenörer 

man jobbar med, har man dem här kända entreprenörerna som vet hur vi jobbar, så ju bättre 

handlingar vi har så kommer bristerna fram på ett annat sätt. Även om det är en generalentreprenad 

så köper vi det nästan som att det vore en totalarentreprenad. Är det några mindre grejer så tar dem 

det, kan bli en 1000 lapp hit eller dit. Är det större grejer så kommer det upp naturligtvis. Självklart är 

det bra att ha en riktig projektering. 

Hur såg marken ut innan ni köpte den, hur mycket visste ni, några överraskningar? 

För Göingegården köptes ett visst antal 1000 kvadratmeter, från Varberg till Tryninge, då köpte vi 

marken som den va med allt bonus i marken som finns. Så jag vet inte hur mycket vi visste. Sen har 

det varit en diskussion om Göingegården i höstas om DDT, då vi hitta spårämnen av DDT, låga halter. 

DDT är något man använde vid växbekämpning, örnar fick problem med fortplanting på 70-80talet. 

Det har varit förbjudit i flera år, det kom då fram att man använt det på åkrarna. Det blir en process 

och man vet inte hur mycket det kan kosta, nu var det så små mängder av de här spårämnena, det 

var under gränsvärdarna. Men det blev ändå lite bekymmer. 

Gav detta någon försening, stannade bygget upp?  

Planeringsprocessen stannade upp i 4-5 månader. 

Generellt sett hur mycket vet ni om marken när ni kommer in, får ni någon information ifrån 

kommunen? 

Både och, oftast, som Öjersjö t.ex. så har vi köpt marken med det som finns i marken så har vi tagit 

över undersökningarna, där finns lite tungmetaller osv. Vi har gjort ganska många provtagningar så vi 

har rutat in marken och satt ut där vi har föroreningar. Den marken ska tas om hand på det viset och 

den marken ska tas om hand ett annat vis. De är olika, ibland, finns det förutsättningar på vad som 

finns i marken. 

  



När ni handlar upp underentreprenörer, har ni några miljökrav på dem?  

Vi har det på koncernnivå, det är också sånt som vi har pratat om som ska arbetas in i processen, 

ibland gör vi det ibland inte, det beror på vart man är. Kommer man till Malmö, Göteborg, 

Kvillebäcken så har man med sig det mer, det kan då vara att det kommer krav frän beställare sidan, 

som kommuner. Många gånger när vi jobbar med små lokala firmor, som man ofta gör i Varberg så 

har ofta inte dem samma miljötänk, så vi har inte alltid med det fullt ut, mer än de övergripande som 

vi har på Derome koncernen. 

Hur många är det som får lämna anbud, går ni ut till en specifik firma?  

Vi tar in priser på 3-4 stycken, normalt på en helentreprenad. Som i en upphandling utanför Malmö 

som pågår nu, så hade vi 7 st som var med och räknade, då är det totalentreprenad. 

Hur mycket information får dem och hur mycket skiljer sig deras anbud? 

Det kan skilja mycket. Öjersjö som är en vägentreprenad, där har vi gjort en riktig handling med AF 

och A-prislista, där har dem att i en viss vägsträcka så är det så mycket mark som ska bort och det är 

så mycket ska fyllas. Där får dem allting så får dem sätta A-prislista på hela entreprenaden så får man 

en slutsumma längst ner. Då tycker man att det inte borde skilja så mycket egentligen, men där 

skiljde det 40 %. Det är extremt mycket. Säg att en entreprenör har full täckning hela sommaren, 

kanske inte är nöjd med sin marginal så då kanske han lägger 20 % i vinst, får han det så får han det. 

Mark är speciellt, säg att du har ett jobb bredvid och du har massor över eller brist på massor. Har du 

då ett projekt på gång i närheten så kan man då bli av med de massorna dit och få dessa massorna 

gratis och stoppa dit dem, med dessa förutsättningarna kan du då sänka priserna i anbudet, medans 

de andra då får köpa dessa massorna eller betala för att bli av med dem. På så sätt kan det då skilja 

mycket i pris, så man kan inte säga att det är någon som har räknat fel. Men det borde väl skilja 

närmare 20 % inte 40 % vilket är mycket, då det även är en styrdentreprenad. 

Hur kommer det sig att ni gjorde så väl genomförda handlingar i just detta projekt? 

Det har att göra med att då bygger vi vägar som kommunen sedan ska ta över, då måste vi det, det 

blir i princip en LOU handling då, vi gör den som en LOU för att det inte ska uppkomma någon 

diskussion om detta efteråt. 

 

När det gäller ritningarna, då tar ni ritningarna från den första etappen och använder på nästa 

etapper? 

Ja på Glasäpplet och Klaräpplet är det så, men inte annars. Vi försöker bygga hyresrätter, 

bostadsrätter och villor av olika karaktärer. Vi bygger villor som går genom mark och bostad, villor 

som Varbergs hus säljer, tanken är att det ska bli en blandad bebyggelse och där gör man olika 

områden och olika karaktärer. 

 

Skulle man kunna standardisera mera av arbetet? 

 Ja, men sen har man dessa färdiga ritningar som är gjorde för en 5-6 år sedan, då måste någon sitta 

med det här och uppdatera. Ofta hinner man inte det då man sitter i ett projekt själv och Hasse som 



tog fram de här ritningarna har inte som huvuduppgift att hålla på med det heller. Nu finns det en del 

information att hämta om man vill ha men det är inte säkert att den informationen är uppdaterad. 

Det har hänt en del på 5år, t.ex. tätskikt kakel. Det har även hänt en del på hur vi bygger nuförtiden, 

mer Prefab. När vi köper hus av A-hus så ser inte dem likadana ut idag som dem gjorde då, 

energikraven har ändrats. 

 

Har ni några energikrav på Klaräpplet, Glasäpplet? Några miljömärkningar? 

Inga miljömärkningar, inga speciella krav mer än myndighetskrav. Det är inga bekymmer, t.ex. 

fjärrvärme i husen. Vi kör fjärrvärme, vi har FTX aggregat i varje lägenhet. 

 

Hur blev resultat och hur hade ni räknat på energiförbrukningen? 

Vi håller på nu att plocka fram det, pratade med dem nu häromveckan. Vi mäter separat varmvatten, 

kallvatten, el och fjärrvärme i varje lägenhet, så vi får då ifrån varje lägenhet en mätning på de 4 olika 

för att se om vi klarar energikraven. Vi gör en mätning efter 1 år för att se om vi klarar energikraven. 

Tror inte att de är några bekymmer. Sen kan de skilja beroende på vilka som bor i lägenheten, t.ex. 

om en person bor i en lägenhet medans i en annan bor det en familj med barn så kan det skilja 

väldigt mycket, lägenhet till lägenhet. Detta tas inte vanligtvis med i beräkningarna, men får man 

problem med någon lägenhet så får man då gå in å kolla ett tag på t.ex. hur mycket duschar ni, hur 

många bo där, hur ofta vädrar ni, så att man får en bas att stå för att se om det är en rimlig 

förbrukning. Det är många faktorer som påverkar. Ofta brukar det inte vara några bekymmer med 

detta. Det är tätt och det fattas ingen isolering, skulle det vara fel på FTX aggregatet, en gång var det 

en givare som hade hängt sig, då gick den hela tiden och förvärmde luften, istället för att man 

använde fjärrvärmen. Det har hänt en gång. 

 

Tidsplanen har ni lyckats hålla den? 

Vi ligger ”Just in time”! Fredrik när han gjorde första glasäpplet hade han gjort en tidsplan, och så 

kom jag in när hus ett var ganska långt kommet och hus två precis börjat och då ändrade vi 

tidsplanen. Fredrik hade dragit ut tidsplanen ganska så mycket och jag tryckte ihop den. Nu till tredje 

huset har vi förlängt den lite grann igen, men då har vi samma entreprenörer o där vi tagit en 

diskussion och hur mycket tid vi behöver o ändrat. Nu funkar det jättebra så det är faktiskt riktigt 

roligt. Annars är det så att många gånger när man kommer på byggmöten så får man börja o gå 

igenom och titta på tidsplanen o så är det ofta då några dagar åt fel håll, här ligger vi istället ett par 

dagar åt rätt håll. Det innebär att när momentet börjar nu på tredje huset då börjar alla rätt dag. 

Ibland så har du såhär mycket tid då o när folk ligger efter, så börjar de senare och så hinner de jobba 

in lite men så blir de kanske två dagar sena. Nu ligger vi istället att man börjar då man ska och blir 

klar då man ska, o det är jättekul. Men då är det ju också tredje huset med samma entreprenörer och 

det vore ju skam om det inte fungerade bättre. 

 

 

  



Hur är tidsplanen på villorna? 

På villorna tycker jag att vi har ganska bra kunskap på det, där är ju vi ofta med även om det inte är 

vår uppgift och styr tidsplanen. Säg att om jag köper in av en entreprenör så ger jag ju egentligen 

entreprenören att då ska det vara klart för förbesiktning.  Sen hur han tar sig dit kan ju jag egentligen 

strunta i. Men när vi jobbar häromkring gör ju jag ofta tidplanen ihop med entreprenörerna då så 

sitter jag med byggentreprenören så tar vi fram ett förslag o så förankrar man det på första 

byggmötet, liksom här har vi deadlinen o hur tar vi oss dit på ett vettigt sätt? Så får ju de ordna det 

med sina åsikter och det funkar.   

 

Har ni något mallsystem? 

En kollega till mig har ju tagit fram ett, eller Anders då har tagit fram en mall och den funkar 

egentligen för villaproduktionen i dagsläget. Där det finns en grundtidplan där allting faller ut 

egentligen, att där ska det vara färdigt och så räknar den bakvägen o så får man ut alltihopa att då 

måste jag beställa fönstren o då måste jag beställa dörrarna o då måste jag beställa trappen o så får 

man både beställningsplanen och leveransplanen o tidplanen. Nu har jag inte börjat använda den än 

men tänkte att jag skulle köra den på villorna i Öjersjö för att se hur det funkar då. Annars när vi 

bygger villor så kör man på känsla. Man vet att målaren behöver såhär mycket tid o har han ett 

extremt stort hus så behöver han någon dag mer o likadant mindre hus. Så vi räknar normalt sett inte 

timmar o så då eller kvm. Däremot större hus, bostadsrätten o så är det klart att då skulle man kunna 

använda enhetstiderna för att se, för att få det till att stämma med rätt antal mängd folk då. 

 

När ni har fått in anbuden och när ni valt entreprenörer, VVS etc. Hur ser samkörningen mellan 

entreprenörerna ut? Krockar det ofta? 

Såsom jag brukar göra då när det gäller t.ex. bostadsrätterna i Öjersjö, då har vi en arkitekt som ritar 

upp huset och sen gör jag en förprojektering på den, där jag tittar på hur vi löser installationerna. Då 

gör vi den ihop o så kanske de får gå in och ändra i den då så att man fått med sig det mesta. Sen 

efter det går man ut o lämnar det för projektering där de ritar o då har jag förhoppningsvis redan 

hittat de flesta potentiella krockarna och förhoppningsvis löst de. Sen kör man ibland ett 

samordningsmöte rent fysiskt på plats och ibland gör man inte det utan då granskar jag handlingarna 

och samordnar dem.  

 

Hur mycket tid lägger du ned på att hitta möjliga krockar och lösningar på det? 

Det blir ju några gånger så att man sitter ju några timmar med det. För man sitter ju och klurar i tidigt 

skede då för att få så rent som möjligt. (visar på ritning). *beskriver lösningar på ritningar som han 

inte tycker om o som han ska lösa innan han skickar vidare. Så att schakten mm hamnar på rätt 

ställen från början, det är ofta det de handlar om.  

 

 

  



Men de flesta problem brukar lösas i det här skedet? Eller smiter det igenom mycket?  

Det är klart att det smiter igenom ibland, det gör det ju. Men de stora bitarna måste man ju se till att 

ha med sig givetvis. Men som sagt är det vi som gör den projekteringen och det är ju oerhört viktigt 

att man är med tidigt och städar så att man inte låser fast sig i planlösningar som inte fungerar sen.  

 

Har ni någon granskning från kollegor på era projekt eller är det en person som ensam gör allt 

arbete?  

Det är bara en person som kollar, jag äger mitt projekt och mina kollegor äger ju sina projekt. Sen 

jobbar vi mellan oss här och disskuterar, ”hur löser vi detta” o då tar jag med mig mina grejer in till 

någon annan o så sätter man sig och disskuterar, så det är liksom inga stängda dörrar. Men då kan 

man lyssna o prata med två kollegor o sen går man tillbaka och sätter sig här väljer att såhär gör vi. 

Men det är ju ändå ganska bred kunskap i huset i och med att vi har en del konstruktörer anställda 

några som varit ute på byggen o någon som kommer från kommunen etc. 

 

 

Får ni ofta annorlunda lösningsförslag (konstruktiva) när ni går ut med handlingarna? 

Det händer ju givetvis att man gör nya lösningar eller så, det gör man ju. Och det är ju många gånger 

vi har VVS ringinar på säg, villorna i Öjersjö. Då finns det ju olika lösningar på hur du ska dra de här 

rören. Och det vi har lagt på ritningen är ju ett förslag då, det är ju det som de räknar på. Det kan 

hända att de hellre vill göra på ett annat sätt då. Om du t.ex. vatten ska du ha en fördelning i 

tvättstugan och dra ett par rör till badrum 1 badrum 2 och köket eller vill du gå fram med ett grövre 

rör till badrum 2 och gör en fördelning där och går därifrån, istället för att göra hela fördelningen i 

tvättstugan. Det är den typen av ändringar som vi gör, ja inte under byggtiden men kanske under 

upphandlingen o tidigt i processen när man har en entreprenör att jobba mot. Men det är klart att 

när man väl är igång och bygger så då får man ju helst ha bestämt sig. Ibland skiter sig saker, så är det 

och då får man försöka lösa det.  

 

Vad ser du som största problem områden, vilket steg går oftast bra? 

Problemet är egentligen, vi har en Derome standard som vi försöker projektera efter normalt sett 

och då har vi en lista som vi skickar med till projektörerna att vi ska ha med en vattenutkastare på 

rörsidan och ska ge vissa förutsättningar, detta gäller el med och framförallt arkitekten att så här vill 

vi ha det. Det kan vara 20 punkter, så här får du rita med dessa förutsättningar. Sen kan det vara så 

att vissa förutsättningar inte stämmer för just detta projekt. Men många gånger kan det vara så att 

arkitekterna lever sitt eget liv ändå, och ser man inte det i tid då så kommer man in försent o då har 

vi vår lista där och säger  

”-du har ju inte följt den”  

”-Ne men det blir bättre såhär” 

 Men då är det ju så att A inte kan göra det avsteget utan att ta upp det, så att jag är med på det d, 

för då kan man ju titta på det o så då kanske arkitekten har rätt då o då är det mer ”Fine, vi kör så” 

men det är klart at det är klart att de mallar som man skickar med och styr med är oerhört viktiga. 



Om man tar t.ex. nu, i Öjersjö på villorna, då använder jag A-hus projektörer o så skickar man iväg det 

och även när beställningen att de ska projektera har gått ifrån A-hus till dem då. Och sen när man får 

tillbaka el ritningarna, då är det ju väggblock som kommer, de kan ju vara 8m långa, då är de ju klara 

för mig så att säga. Då vill jag ju inte ha fel placering på eldoserna utan jag vill ju ha det så att jag kan 

montera det här utan att demontera väggen. Och sen går det ju inte alltid heller, och det får man ju 

ta men när de har skickat den projekteringen till el så har de ritat in de uttagen, kanske enligt svensk 

standard och sunt förnuft många gånger. Men ibland kanske man kan flytta den till skivan som är 

nedskruvad utan att det gör någonting. Men där var det bommat i det fallet o då fick jag gå tillbaka 

till elektrikern och säga när man redan fått handlingarna att ”Men du har ju inte tagit hänsyn till 

väggblocken och vart de ligger”, det tog jag ju som självklart att det skickar A-hus ju med när de 

projekterar det men det hade ju inte kommit med då och då får man ju gå in i efterhand då och han 

fick ju rita om. Och det är ju onödigt arbete givetvis.  

 

Hade de glömt att skicka med då eller är det inget de brukar göra?  

Jag vet inte riktigt, men när jag hade mötet med A-hus diskuterade vi ju väggblock och de här bitarna 

o hur de såg ut o då var det så att då beställer ni projekteringe. Sen var det så att man får gå in och 

ändra den ändå.  Och det är klart att det brister där och i det här fallet såg man ju det innan det gick 

ut till upphandlingar, så det är ju ingen större skada skedd men han har ju ändå ett par timmar o 

ändra det. 

 

Några stora problem?  

Detta var ju ett exempel på ett stort problem, ett annat var ju det som jag sa först, att våra 

standarder och det tänket som vi har. Har man jobbat med en entreprenör och en projektör o de har 

gjort 2-3 projekt då vet de ju vilka förutsättningar som det är. Om man tar in en ny arkitekt eller en 

ny firma som projekterar då så då får man ju bevaka det på ett annat sätt och försöka ha koll på det 

då. För de har ju kanske nått sätt så ”Det gör ju alla” men det gör inte vi o det kan ju vara helt 

självklart för dem att göra på ett visst sätt om det inte är ordentligt uppstyrt innan då. Och vi tycker 

att det vi gör är ganska självklart. Det är så att det är mycket vunnet om man jobbar med folk som 

man jobbat med innan, det sparar ju väldigt mycket bekymmer. 

Men det finns inga sammarbetsavtal uppsatta?  

Nej det har vi inte, inte på projekteringssidan.  

 

Tror du man hade kunnat tjäna på att ha det? 

Ja det hade man kunnat. Men det har vi ibland för A-hus har avtal med Elteknik i Växjö så att det 

finns ju och då har vi köpt projjen på de avtalen då. Men det är ju lite olika och vi gör normalt sätt 

inte så och sen har man ju vissa som man har. Man går ju oftast inte ut och frågar helt öppet utan det 

är sällan vi sätter ut en annons i tidningen. Utan vi styr det ju oftast genom att vi går ut o frågar 

specifika firmor om de vill vara med och räkna och i de fallen sker ju en sortering där. Men självklart 

är det bra och det underlättar ju med sammarbete(avtal) och så blir det i vissa perioder kanske.  



 

Vilka delar/steg är det som generellt löper på bekymmersfritt och som alltid fungerar bra? 

Många gånger är tiden en viktig faktor givetvis och ibland när man inte har tillräckligt med tid så låser 

man ju in sig i vissa hörn på hur man löser saker och ting, gällande ekonomi och allting. Så att ha en 

vettig tidplan gällande projekteringen är väldigt viktigt och den känner jag att man ofta skulle ha 

styrd bättre och den här tiden (projekteringen) är ofta för kort. För när man ha kommit såhär långt i 

projektet och börjar dra ihop det vill man ju ha tillträdet då så fort som möjligt egentligen och då är 

det klart att då tar det ju på projekteringstiden många gånger. Och sen händer det någonting o så 

tappar man lite tid av någon anledning och byggtiden är ju fast så då blir det ofta att komprimera 

projekteringen och det är sådant som vi pratar om med. Och det är ju svårt. 

 

Har du känt nån gång att det blivit, på grund av tidsbrist, inte den optimala lösningen utan istället 

nått som får duga? 

Jo det har ju varit så, jag menar det händer ju att vi handlar upp rör och el på a-ritningar utan att det 

finns några ritningar.  

 

Men de företagen ni använder er av här på Göingegården, är det mestadels småföretag?  

Oftast lokala företag i alla fall. Men vi använder ju även t.ex. Bravida som är ett rikstäckande företag 

osv. Men många gånger är det mindre lokala företag. Men tar man t.ex. projektet nere i Skåne så är 

det en totalentreprenad o då riktar vi oss mot att ta mellanstora företag, inte de största som NCC o 

co men istället företag mellan 50 och 200 man för att ha ändå ett rejält företag.  Men det händer att 

vi jobbar med de stora också så det är olika från gång till gång.  

 

Tror du att ni hade kunnat dra fördelar av att använda er av en BIM-modell?  

Ja det tror jag ju absolut att man hade haft hjälpt utav det. Sen är det ju tankar på hur mycket arbete 

man har innan om man jämför med det man har idag. I dagens läge jobbar vi ju så stort att det blir 

mer och mer åt det hållet. Det är ju tillslut ofrånkomligt, och alla kommer gå över till det tillslut.  

Har ni testat på BIM något innan?  

Inte i egna projekt. 

 

Bygger ni mycket liknande projektet? Ex Glasäpplet och Klaräpplet, bygger ni liknande hus i andra 

delar av Sverige eller kommer göra det?  

Grundtanken som är just nu är att vi skall bygga ett antal sådana här hus till. Vi har en del tänkta 

tomter för det som kommer. Sen får man se lite grann nu vad som händer i det systemet som gjorts 

för hyresrätter, där man prefabricerar mycket mer än vi gjort på Glasäpplet och Klaräpplet. Jag tror 

att vi också kommer bygga sådana hus som vi har där rätt av. Att man plankar av de och använder oss 

av alla konstruktionsritningar åtminstone.  



Hur ofta revideras ritningarna?  

Jo det händer att de revideras. 

 

Har det hänt att man reviderat ritningarna och den aktuella ritningen inte har kommit ut till alla 

och att den inte slagit igenom på andra ritningar? 

 Jo, det har hänt, så är det givetvis. Till klaräpplet t.ex. ändrade jag trapphuset och minskade ner det 

12mm för o få lite mer spelmån till stålet för i hus 2 hamnade vi oerhört tight med att stålstommen 

skulle gå emot trästommen och då får vi ljudöverföringen då så för att säkerställa det så minskades 

det 12mm runt om o stålet fick 12 mm mer att röra sig på. Men det drar ju med sig på många 

ritningar, det ändrar ju allting egentligen. Det kostar ju ett antal timmar i rena ritningsändringar att 

flytta de 12 millimetrarna då.  

 

Där finns ju fördelen med BIM-modellen som får genomslag på ritningar.  

På sådana grejer är det förmodligen jättebra tror jag. Det borde ju förebygga en hel del följdfel som 

förkommer för att man bommar något. Ett problem som vi har haft där är t.ex. vid villor att, då vi är 

ganska flexibla med kunden som mer styr, så när det sker stora ändringar och det är tidspress så 

bommas det och då går kanske inte alla ändringar ut till elektrikern, om ett eluttags skulle flyttas pga. 

en ändring man gör. Eller att ändring kommer fram till elektrikern men försent så att han redan har 

dragit fram el för att han tror att väggen kommer där men så har vi flyttat vägg 40cm så kommer han 

på fel ställe. Och då står man ju där med en ÄTA. 

 

 

 


