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ABSTRACT  

The purpose of this thesis is to identify deficiencies in planning and coordination of the 

project planning and production phase, specifically within a reconstruction project at 

Fastighetskontoret Västerås Stad. After the deficiencies were identified, suggestions for 

improvement in their current checklist that project managers use were made. In the initial 

phase of the thesis an archival analysis was made where documentation available in 

Fastighetskontoret database was reviewed and studied. Based on this acquired knowledge, 

interview questions could be developed and related literature sought through, which 

constituted the basis for the theoretical part. Further to this a qualitative approach has been 

performed by interviewing key people in Fastighetskontoret and design and construct 

contractor which the result of this thesis has been based on. The results showed that the 

planning of the project did not have any major deficiencies, however there were some 

deficiencies in communication and coordination. A lack of communication and coordination 

were shown in the handover of knowledge, experience and information between the different 

stages of the project, mainly after procurement stage. If one could ensure that more members 

from the design phase would stay involved in the detailed planning phase, it could lead to the 

experience and knowledge that was acquired in the initial phase remains in the project. It 

also turned out that Fastighetskontoret sometimes was too detailed in its tender documents, 

as it contained both technical solutions and functional requirements. Thus, one of the 

proposals for improvement was to control Fastighetskontorets designers in a better way, as 

they contributed to the detailed drawings. 

Keywords: Checklist, coordination and communication, design and construct contract, 

reconstruction, tender document 
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SAMMANFATTNING  

Entreprenadformen totalentreprenad är en av de vanligaste former inom svensk 

husbyggande, likväl för Fastighetskontoret Västerås Stad är det den entreprenadform som 

används mest. Idag råder det bostadsbrist i Västerås stad på grund av den senaste tidens 

befolkningsökning samt det ökade flyktingmottagandet. Detta har lett till en press att 

ständigt bygga nya bostäder, samt att utföra ombyggnationer av befintliga fastigheter för att 

kunna anpassas till de uppstående behoven. På grund av denna tidspress som finns är det 

naturligt att man letar efter sätt att bygga snabbt på.  

Då totalentreprenad har den fördelen att kunna överlappa produktion och projektering 

tidsmässigt, leder detta till tidsmässiga fördelar och ses då som ett fördelaktigt val för 

Fastighetskontoret. Att Fastighetskontoret väljer att utföra ombyggnationer av befintliga 

bostäder är positivt, då det inte alltid finns nya marker att bygga nyproduktioner på. 

Dessutom vinner man tid på att utföra en ombyggnation, då det redan finns en befintlig 

fastighet och man redan där ligger före i tiden jämfört mot nyproduktion.  

Det här arbetet syftade till att fastställa vilka brister som fanns i planering och samordning i 

projektering- och produktionsfasen specifikt inom ett genomfört ombyggnationsprojekt hos 

Fastighetskontoret Västerås Stad. Efter att dessa brister var identifierade gavs det förslag till 

förbättringar i den nuvarande checklistan som användes utav projektledare. 

Initialt inleddes en arkivanalys av dokumentationen som fanns tillgänglig i en databas hos 

Fastighetskontoret där alla dokument granskades och blev studerade. Med hjälp av denna 

information kunde intervjufrågor utformas samt relaterad litteratur sökas, vilket utgjorde 

underlag till den teoretiska delen. Vidare utfördes en kvalitativ metod i form av intervjuer 

med nyckelpersoner inom totalentreprenaden och Fastighetskontoret som resultatet av detta 

arbete baserats på. 

Resultatet visade bland annat att planeringen av det studerade projektet inte hade några 

större brister, däremot fanns det vissa brister i kommunikation och samordning. En brist i 

kommunikation och samordning som visades var överlämningen av kunskap, erfarenheter 

och information mellan olika skeden i projektet, främst efter upphandling. Ifall man kunde se 

till att fler medlemmar från förprojekteringen kunde vara med i detaljprojekteringen skulle 

det kunna leda till att kunskapen och erfarenheten behölls kvar även i detta skede. Det visade 

sig också att Fastighetskontoret var ibland för detaljerade i sitt förfrågningsunderlag, då man 

angav både tekniska lösningar och funktionskrav. Därför var ett av förslagen på förbättringar 

att styra Fastighetskontorets konstruktörer på ett bättre sätt, då de bidrog till väldigt 

detaljerade ritningar. Förslaget var att införa en extra checklista för konstruktörerna som gav 

dem en hänvisning till hur deras ritningar ska förhålla sig till projektet.  

Nyckelord: Checklista, Förfrågningsunderlag, Ombyggnation, Samordning och 

kommunikation, Totalentreprenad 
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DEFINITIONER 

 

Definition Beskrivning 

Beställare Kan vara en person eller myndighet som har ett visst 
behov, och där ett byggprojekt måste beställas för att 
uppfylla behovet. Vanligt förekommande är att 
beställaren är densamma som byggherren. 

Bygghandling Olika handlingar som står som underlag till 
entreprenören för utförande av produktion. 

Byggherre Den person eller organisation som låter uppföra en 
byggnad eller anläggning för sin egen räkning. 

Entreprenad 

 

Enligt Hansson et. al (2015) ”Åtagande att på anvisad 
plats och enligt avtal med beställare utföra visst arbete. 
Utföranden av kontraktsarbeten jämte förekommande 
ÄTA-arbeten.” 

Entreprenör Ett företag eller en person som har åtagits sig en 
entreprenad. 

Förfrågningsunderlag Ett underlag som består av de handlingar som 
beställaren levererar för anbudsgivarnas anbud. 
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 INLEDNING 

Det här kapitlet ger en överblick över examensarbetet där bakgrunden till arbetet beskrivs 

samt varför det är viktigt att utföra just detta examensarbete. Vidare presenteras 

problemformulering, syftet, frågeställning och avgränsning för att kunna ge läsaren en 

bättre förståelse över innehållet av arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag är det svårt att undgå att det råder stor bostadsbrist i Sverige, och därför är det viktigt 

att vi bygger allt mer bostäder, på snabbast möjliga tid och där alla ställda krav är uppfyllda 

(Länsstyrelsen i Stockholm, 2014). Då det ändå inte alltid byggs nytt i en tillfredsställande 

takt, kan ombyggnation av redan befintliga byggnader vara en del av lösningen på problemet 

enligt Fastighetsägarna (2014). Därav kan det vara i ens intresse att sträva efter en effektiv 

totalentreprenad vid ombyggnationer då det bidrar till snabbare utförda projekt. Inom 

byggbranschen är totalentreprenad en väletablerad entreprenadform. Sedan länge har den 

använts i syfte att upphandla byggprojekt och medför att totalentreprenören ansvarar för 

både projektering och produktion. En fördel med totalentreprenad är möjligheten till att 

överlappa produktion och projektering tidsmässigt, d.v.s. man kan sätta igång med 

produktionen medan projekteringen fortfarande pågår. Detta kan resultera i en kortare 

projekttid. Dock kräver det bland annat en väl planerad verksamhet hos totalentreprenören 

och tyvärr är inte detta alltid realitet.  

Vid ombyggnationer finns det inte alltid samma tillgänglighet på klara bygghandlingar som 

det finns vid nybyggnation, eftersom man inte har kännedom om alla förutsättningar för 

projektet före start. Därför uppstår det ofta missuppfattningar och misstolkningar mellan 

underentreprenörerna och projektörerna, dels på grund av bristande planering i 

projekteringen och avsaknanden av korrekta bygghandlingar. De problem som uppstår kan 

medföra stora störningar i byggprocessen och bidra till längre projekttid, pressade byggtider 

som leder till sämre slutresultat samt högre kostnader. Därför är betydelsen av att planera 

projekteringen i detalj mycket viktigt. 

1.2 Problemformulering 

Då det inte alltid finns tillgängliga klara bygghandlingar vid ombyggnationer när 

totalentreprenad används kan detta medföra ineffektivitet hos hela kedjan i en byggprocess. 

Ineffektivitet kostar pengar, förspiller tid och bidrar inte till avsett resultat. 
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1.3 Syfte 

Detta examensarbete syftar till att fastställa mer utförligt vilka brister som fanns i planering 

och samordning i projektering- och produktionsfasen specifikt inom ett genomfört 

ombyggnationsprojekt hos Fastighetskontoret Västerås Stad. Efter att dessa brister är 

identifierade är det meningen att ge förslag till förbättringar i den nuvarande checklistan som 

används utav projektledare. Checklistans främsta uppgift är att förhindra undangömda 

parametrar, som bidrar till ovisshet och oreda uppstår. 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka brister på samordning och kommunikation finns det mellan entreprenörer och 
byggherre?  

 Hur kommer man till rätta med bristerna och vilka lösningar finns det? 

 Vilka brister kan det finnas vid ombyggnation när totalentreprenadformen används? 

1.5 Avgränsning 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Fastighetskontoret Västerås Stad, 

därav har arbetet endast fokuserat på de företag som är i Fastighetskontorets intresse. Det 

innebär också att fokus har legat på beställare, entreprenörer och projektörer. Vidare har 

arbetet avgränsats till att titta närmare på ett specifikt projekt som har utförts inom 

Fastighetskontoret, och intervjuer har genomförts med endast ett fåtal aktörer som har 

deltagit i detta projekt. 
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 METOD 

I det här kapitlet beskrivs de olika metoder som har använts för insamling av information 

och data till det här examensarbetet.  

2.1 Metodval 

Fallstudien på Fastighetskontoret i Västerås Stad har baserats till stor del på intervjuer, 

arkivanalys och en litteraturstudie.  Initialt inleddes en arkivanalys av dokumentationen som 

fanns tillgänglig i en databas hos Fastighetskontoret där alla dokument granskades och blev 

studerade. Med hjälp av denna information kunde intervjufrågor utformas samt relaterad 

litteratur sökas, vilket utgjorde underlag till den teoretiska delen. En kvalitativ metod i form 

av intervjuer utfördes med nyckelpersoner inom totalentreprenaden och Fastighetskontoret. 

Utifrån dessa metoder togs ett underlag fram som bidrog till att de centrala 

frågeställningarna och syftet kunde besvaras. 

2.2 Fallstudie 

Fallstudien på Fastighetskontoret i Västerås Stad har baserats till stor del på personliga 

intervjuer och arkivanalys. I en fallstudie ingår intervjuer, observationer och arkivanalys för 

datainsamling. Flera platsbesök utfördes hos Fastighetskontoret, cirka 6 stycken, där 

respektive besök tog mellan 30-60 min. Under platsbesöken utfördes, förutom själva 

intervjuerna, möten med uppdragsgivaren där oklarheter och frågor reddes ut. Dessutom 

gjordes även platsbesök hos respektive intervjuperson, för att kunna utföra själva 

intervjuerna. 

2.2.1 Intervjuer 

Intervjuer har utförts med nyckelpersoner inom Fastighetskontoret samt totalentreprenaden 

och konsulter. Totalt utfördes 4 intervjuer med personer från Fastighetskontoret, Peab och 

ET Cetera Arkitektkontor och de tog mellan 40-60 min att utföra. Frågorna till intervjuerna 

har framtagits med hjälp av arkivanalysen. De aktörer som blev intervjuade till detta arbete 

bestod av en projektchef, en projektledare, konsult inom arkitektur och en 

entreprenadingenjör från Peab. 
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2.2.2 Arkivanalys 

Till denna studie har en arkivanalys genomförts där dokumentation från en databas hos 

Fastighetskontoret har inhämtats och studerats. Dokumentationen som har studerats i 

arkivanalysen är relaterat till ett specifikt ombyggnationsprojekt (Adelsögatan 6) som har 

utförts hos Fastighetskontoret. All dokumentation som fanns i projektet var tillgängligt i 

denna databas som heter Ibinder. Databasen var omfattande och en hel del dokument 

granskades, och de som ansågs viktiga och mer relevanta analyserades mer djupgående. 

Exempel på viktiga dokument som analyserades och fanns tillgängliga på databasen var 

utredningar, ritningar och handlingar, funktionskrav, checklista, projektplan, riskanalys och 

annan relevant dokumentation i förfrågningsunderlaget.  

2.3 Litteraturstudie 

För att examensarbetet skulle kunna få en fast teoretisk grund att stå på utfördes en 

litteraturstudie. Genom att söka efter litteratur på bibliotek och samla data från olika 

vetenskapliga databaser, hittades material till litteraturstudien. Vidare har även andra 

elektroniska källor använts för att införskaffa relevant information t.ex., olika sorters 

rapporter från myndigheter och organisationer som bara fanns tillgängliga elektroniskt. 

Litteraturstudien fokuserade på information inom ämnena projektering, totalentreprenad vid 

ombyggnation och andra begrepp som bedömdes vara relevanta för arbetet. De databaser 

som genomsöktes efter relevanta artiklar var Google Scholar och Discovery. Här 

genomfördes en sökning efter vetenskapliga artiklar som var relevanta för det här arbetet. 

Sökorden som användes var construction contracts and communication, checklista 

byggprojekt, brister på samordning och kommunikation mellan entreprenörer och 

projektörer. 
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 LITTERATURSTUDIE 

I litteraturstudien redovisas de viktigaste teoretiska begreppen som är relevanta för 

examensarbetet. Denna teoretiska del kommer också fungera som en grund för 

diskussionen som kommer att läggas fram i ett senare kapitel.  

 

3.1 Generellt om totalentreprenad 

Totalentreprenad är den mest inarbetade entreprenadform inom svensk husbyggande enligt 

Révai (2012). Vid denna form anlitar byggherren endast en entreprenör, den så kallade 

totalentreprenören som i sin tur anlitar projektörer och konsulter, sen upphandlar 

totalentreprenören så kallade underentreprenörer så som diverse bygghantverks- och 

specialföretag (se figur 1).  Totalentreprenören ansvarar för både projektering och produktion 

och vilket innebär att ett funktionsansvar ligger hos totalentreprenören. Det vill säga att det 

färdiga byggobjektet ska uppfylla beställarens funktionskrav. Totalentreprenören har en 

möjlighet att själv välja lösningar som uppfyller funktionskraven eftersom ansvaret för 

bygghandlingarna ligger på dem. (Révai, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Aspekter på totalentreprenad 

 

Här diskuteras totalentreprenaden med avseende på ekonomi, projekttid och risk-ansvar. 

Ekonomi: Det kan förmodas att en totalentreprenad är en relativt dyr entreprenadform då 

det behövs en projekteringsinsats från alla anbudsgivare för att kunna ge ett anbud, där 

projekteringen bekostas av anbudsgivarna själva. Sen finns det givetvis olika komplexiteter 

av olika objekt som projekteringarna behövs utföras på, där mer omfattande objekt självklart 

BYGGHERRE 

PROJEKTÖRER 

UNDER-ENTREPRENÖR 

TOTALENTREPRENÖR 

ÖVRIGA-

ENTREPRENÖRER

R 

VENTILATION-

ENTREPRENÖR 

EL-

ENTREPRENÖR 

RÖR-

ENTREPRENÖ

R 
Figur 1 Totalentreprenadformen 
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kostar mer att projektera än mindre sådana. Detta behöver enligt Söderberg (2011) inte leda 

till en större total kostnad av projektet jämfört mot andra entreprenadformer. Enligt 

författaren har det gjorts studier som visade på att det blev mycket dyrare för beställaren att 

utföra projekteringen själv (som vid andra entreprenadformer) än att låta entreprenören 

utföra det själv och baka in kostnaden i totalpriset för totalentreprenaden. Dock är det viktigt 

att hålla en hög kvalitet på alla handlingar, t.ex. funktionskrav, ritningar etc., så att de inte är 

svårtolkade och på så sätt kan leda till bygg fel som i slutändan kommer att kosta en massa 

pengar. (Söderberg, 2011) 

Projekttid: Denna typ av entreprenadform har tidsmässiga fördelar dels då snabbare 

byggstart är möjligt eftersom färdigprojektering kan utföras delvis samtidigt med byggandet 

och dels på grund av mindre omfattande projekteringsarbete jämförelsevis med andra 

entreprenader. Objektets komplexitet är avgörande för tidsåtgången gällande framställandet 

av förfrågningsunderlaget. Generellt kan man säga att beställarens och entreprenörens totala 

projekteringstid blir kortare vid en totalentreprenad. (Söderberg, 2011) 

Behandlingen av bygglov kan dock generera ett problem sett ur en tidssynpunkt då 

entreprenören måste kunna svara för bygglovshandlingarna som ska lämnas in till 

byggnadsnämnden och kan inte göra detta förrän denne har blivit vald som entreprenör av 

beställaren. Skulle då byggnadsnämndens behandling av handlingarna bli långdragen, kan 

det leda till en kraftig försening av byggstarten. Beställaren tvingas därför i många fall att 

upprätta bygglovshandlingar parallellt med förfrågningsunderlaget i många 

totalentreprenader. Det som blir tydligt är att ett smidigt hanteringssätt från 

byggnadsnämnden skulle kunna underlättas avsevärt vid totalentreprenader. (Söderberg, 

2011) 

Risk- ansvar: Totalentreprenaden är den enklaste entreprenadformen sett ur 

ansvarssynvinkel eftersom byggherren endast har avtal med en enda part. Byggherren 

behöver bara vända sig till totalentreprenören ifall det skulle uppstå några brister eller fel för 

att få dem åtgärdade. Dock finns det även risker med användningen av totalentreprenad, då 

entreprenören kan välja material som är billigare och därav kanske även lägre kvalitet på 

delar utav byggnaden. Denna typ av risk kan däremot hållas begränsad genom att se till att 

man har ett väl formulerat program. (Söderberg, 2011) 

Nedan följer en beskrivning av möjliga för- och nackdelar med totalentreprenad sett ur 

beställarens perspektiv.  

Möjliga fördelar med totalentreprenad bedöms vara att projekttiden ofta är mindre än för 

utförandeentreprenad, då byggstarten kan uppnås snabbare med totalentreprenad. 

Efterfrågade funktioner har bara en ansvarig tydligt angiven, vilket underlättar 

ansvarsfördelningen. Det är också ofta en mindre totalkostnad för den efterfrågade 

funktionen än vid utförandeentreprenad då kompetensen hos totalentreprenören kan nyttjas 

för att lösa den efterfrågade funktionen på ett optimalt sätt. Istället för att projektören 

funderar ut tekniska lösningar som uppfyller funktionskraven, stimuleras entreprenören att 

göra detta. Om en komplett funktionsbeskrivning genomförts kan hela funktionen 

konkurrensutsättas vilket leder till bättre priser. Eftersom entreprenören ansvarar för att 

både projektering och produktion blir effektiva har samverkan mellan projektering och 
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produktion bättre förutsättningar att lyckas. Vidare fördelar är att både pris och teknisk 

utformning omfattas av konkurrens samt att det vanligtvis ställs minimikrav på tid. 

(Hansson et al., 2015) 

Möjliga nackdelar med totalentreprenad anses vara att oklara ansvarsförhållanden kan 

uppstå för att beställaren ofta har svårt att definiera funktionskrav och väljer då istället att 

bestämma vissa specifika utföranden. Det kan också vara svårt att utvärdera inkomna anbud 

för beställaren. Möjligheten att senare påverka detaljutformningen blir svårt för beställaren 

om funktionskraven är väl definierade i början. En annan nackdel kan vara att det är ofta 

entreprenören som har kunskapen om den tekniska lösningen. Vidare finns det en risk att 

billigare, och mer riskfyllda tekniska utformningar med mindre livslängd, används utav 

entreprenören. (Hansson et al., 2015) 

3.2.1 Funktionskrav 

En funktion beskrivs enligt Byggandets Kontraktskommitté, BKK i ABT 06 (2006) som 

följande:  

”En funktion beskrivs normalt med angivande av relevanta egenskaper eller prestanda, 

exempelvis trafikmängd, belysningsstyrka, luftflöde, temperatur, kapacitet, reningseffekt, 

ljud- och värmeisolering, ljusreflexion, och energiförbrukning, dvs. sådant som normalt 

inte utläses av redovisade lösningar utan fordrar närmare kontroll genom mätning, 

provning eller nyttjande av entreprenaden sedan den utförts.” (ABT 06, 2006, s.4) 

När en totalentreprenad ska utföras så ställer beställaren vissa funktionskrav, dvs. vilka 

funktioner som skall uppfyllas. Ett exempel på detta kan vara att beställaren ställer ett krav 

på att fastighetens dörrar skall ha en viss brandklass, eller att fastigheten skall kunna 

utrymmas snabbt vid brand. Entreprenören får då komma på med en teknisk lösning för att 

uppfylla dessa krav, t.ex. installeras en brandtrappa ut med fastigheten. Det kan även 

förekomma att beställaren kommer med både funktionskrav och den tekniska lösningen, dvs.  

de har ett funktionskrav men vill även styra över hur den tekniska lösningen skall se ut, detta 

kallas ofta en styrd totalentreprenad. (Ossmer & Wollsén, 2007) 

Enligt Hansson et al. (2012) finns det alltid en inbyggd konflikt ifall en specifik teknisk 

lösning finns föreskriven samtidigt som funktionskrav ställs, då dessa inte alltid går ihop och 

kan leda till förvirring eller tvist.  

3.2.2 Styrd totalentreprenad 

I vissa fall händer det att en speciell form av totalentreprenad tillämpas, denna variant kallas 

styrd totalentreprenad. Det innebär att beställaren med sina av projektörer utarbetade 

bygghandlingar bestämmer utförandet av vissa delar av projektet och överlåter till 

totalentreprenören att projektera resten samt att producera och ansvara för allt. Révai (2012) 

menar på att denna typ av entreprenadform uppfattas av entreprenören som en dålig variant 

som bryter mot den grundläggande idén i totalentreprenaden, närmare bestämt att 

totalentreprenören tar ett funktionsansvar för det man själv har kunnat påverka.  
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I samband med vissa bostadsprojekt kan man enligt Révai (2012) se exempel på byggherrar 

som tillämpar denna form av entreprenad. Författaren anser även att vissa beställare vill föra 

över ansvaret på entreprenören för vid upphandlingen redan fastlåsta delar utan att 

totalentreprenören har något nämnvärt inflytande på utformningen av själva produkten. Att 

istället ta vara på entreprenörens kompetens och erfarenhet vid upprättande av handlingar 

kan vara en viktig motivering till att föredra en mer traditionell totalentreprenad. Vissa 

beställare använder sig utav sina egna standardlösningar på många delar utav det som ska 

produceras, vilket inte låter entreprenören att istället kanske välja den ”bästa” lösningen. Om 

beställaren ändå insisterar på att använda sig utav dessa metoder, så kanske en annan form 

av utförandeentreprenad är att föredra än totalentreprenad. (Révai, 2012) 

3.3 Byggprocess vid totalentreprenad 

 

Vid en totalentreprenad finns det olika skeden som har beskrivits enligt nedan i figur 2 

(Nordstrand, 2008): 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Programskede 

Totalentreprenören har ett funktionsansvar och vilket betyder att de har ansvaret för att en 

avtalad funktion uppnås. Det vill säga de funktionskrav som en beställare ställer på en färdig 

byggnad åligger totalentreprenören att uppfylla vilka presenteras i ett ramprogram som 

utgör underlaget för projekteringen. Skulle projektören komma in i denna tidiga fas kallas 

det för förprojektering. (Nordstrand, 2008) 

Programskedet är uppdelat i två delar. Den första delen består av olika sorters utredningar 

det vill säga de undersökningar och analyser som utfördes i förstudien kompletteras, breddas 

och fördjupas. Resultaten av dessa utredningar sammanställs i ett dokument kallat program 

eller byggnadsprogram (även kallat förslagshandling eller programhandling) vilket är den 

andra delen. Om inte den kompetensen finns hos beställaren, kan en projektör anlitas som 

konsult. Programskedets syfte är att dels precisera alla krav och önskemål på den slutliga 

Figur 2 Byggprocessen vid totalentreprenad 
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byggnaden som beställaren har, dels att klargöra de förutsättningar och villkor som kan 

påverka den kommande projekteringen, och i viss mån även produktionen. Byggprogrammet 

ligger sedan till grund för förfrågningsunderlaget som tas fram med projektören och 

beställaren. (Nordstrand, 2008) 

3.3.2 Förfrågningsunderlag 

I samband med upphandling av totalentreprenad ska beställaren som utför upphandlingen 

beskriva i detalj vad som ska upphandlas och framföra de krav som ställs på leverantören. 

Dessa beskrivningar utformas i en rad av olika handlingar som fungerar som underlag för 

anbudsgivarnas anbud. Förfrågningsunderlaget består dels av en teknisk del, där innehållet 

består av ritningar och beskrivningar av det blivande bygget, samt en del som är 

administrativ och kallas de administrativa föreskrifterna (AF). Här ingår samtliga regler som 

gäller för både den kommande entreprenaden och upphandlingen. (Nordstrand, 2008) 

Exempel på innehåll i ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad presenteras i figur 3: 

 

Figur 3 Exempel på innehåll i förfrågningsunderlaget för en totalentreprenad. Handlingarnas 
numrering ansluter till uppställningen av kontraktshandlingarna i ABT 06 1 § 3 

 

Kontrakt01

Ändringar i ABT 06 som är upptagna i Adminstrativa föreskrifter02

ABT 06 (bifogas ej)03

Förfrågningsunderlag06

Adminstrativa föreskrifter6.1 

Beskrivningar inkl. bilagor6.2
•6.2.1 Rambeskrivning byggnadsarbeten

•6.2.2 Rumsbeskrivning

•6.2.6 Rambeskrivning avseende tappvattensystem, gassystem, avloppsvattensystem, kylsystem, värmesystem, 
luftbehandlingssystem och styr- och övervakningssystem

•6.2.7 Rambeskrivning avseende yttre ledningar

•6.2.12 Brandskyddsbeskrivning

Ritningar6.3 
•6.3.1 A-ritningar

•6.3.2 Ritningar befintlig byggnad enligt förteckning

•6.3.3 Gasledningar yttre

•6.3.4 VVS, befintlig anläggning

Övriga handlingar7
•7.1 Formulär till anbud

•7.2 Generell CAD-manual och överlämnandeinstruktion

•7.3 Energibalansberäkning

•7.4 Illustration av tillbyggnaden
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Förfrågningsunderlaget måste inkludera alla de handlingar och dokument som krävs för att 

entreprenören ska ha möjlighet att göra en kalkyl så denne kan lägga fram ett anbud för 

entreprenaden i fråga. Utöver de handlingar som figur 3 gav exempel på kan det även 

förekomma sådana handlingar som BIM-manual och projekttidplan. (Hansson et al., 2015) 

Beställaren kan vara olika detaljerad i den tekniska beskrivningen som ska ingå i 

ramprogrammet beroende på hur mycket man vill styra kraven på utförande samt material. 

(Genberg et al., 2007) 

Det bör även ställas krav på själva förfrågningsunderlaget från anbudsgivarnas sida. För att 

”tävlingsvillkoren” skall vara lika bör förfrågningsunderlaget vara entydigt, och inte kunna 

misstolkas. Den information som ingår skall redovisas på ett sådant sätt så att det underlättar 

kalkylering av anbudet. För att anbudsgivarna ska kunna ha en chans att kunna räkna på 

”rätt” kostnad måste också förfrågningsunderlaget vara helt komplett, vilket också bidrar till 

att entreprenören inte behöver ta några onödiga risker. Ett riktigt väl utarbetat 

förfrågningsunderlag är inte bara till entreprenörernas fördel utan det förenklar även 

beställarens jämförelse mellan anbuden och därav även valet av entreprenör. (Nordstrand, 

2008) 

3.3.3 Upphandling 

Valet av vilken upphandlingsform som väljs har stor betydelse enligt Söderberg (2011), 

framförallt för handläggningen av ett byggprojekt från byggherrens sida. Det kan finnas 

otroligt många involverade specialister vid utformandet av ett byggnadsverk. Några exempel 

på dessa är byggnadsarbetare, rörmokare, elinstallatörer, maskinister, golvläggare osv. 

Utöver dessa tillkommer ju även projektörer, arbetsledare, leverantörer och liknande. Enligt 

författaren finns det tre styrande faktorer vid valet av upphandlingsform: 

 Ekonomi 

 Projekttid 

 Risktagande 

3.3.3.1. Offentlig upphandling 

När en offentlig myndighet skall utföra en upphandling av tjänster, varor eller 

byggentreprenader kallas detta för en offentlig upphandling. Dessa upphandlingar är 

reglerade under lagen om offentlig upphandling (LOU). Själva syftet med LOU är att 

upphandlande myndigheter ska kunna använda de offentliga medel som de fogar över på 

bästa möjliga sätt, detta genom att dra nytta av den konkurrens som råder på den aktuella 

marknaden. Förutom detta är lagens avsikt att ge en möjlighet till alla leverantörer att tävla 

på samma villkor i respektive upphandling. Den Svenska lagen följer även EU-direktiven som 

syftar till att underlätta konkurrensen och samarbetet inom EU. Fem principer som är 

grundläggande för all offentlig upphandling är enligt Söderberg (2011): 
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Principen om icke-diskriminering 

Diskriminering av leverantörer på grunder av dess nationalitet är strikt förbjudet, detta gäller 

såväl direkt diskriminering som indirekt. Förfrågningsunderlaget får inte vara utformad med 

krav som bara svenska företag kan utföra och på så sätt stänga ute utländska företag. 

Principen om likabehandling 

Lika behandling och lika förutsättningar måste ges till alla leverantörer, ingen information 

får undanhållas till någon leverantör och all information måste delges till samtliga 

leverantörer samtidigt. 

Principen om ömsesidigt erkännande 

En EU medlemsstats intyg och certifikat som utfärdats av en behörig myndighet skall vara 

giltigt hos alla medlemsstater. 

Proportionalitetsprincipen 

De krav som ställs i kravspecifikationen samt kraven på leverantören skall stå i rimlig 

proportion med vad som upphandlas.  För att kunna uppnå syftet måste samtliga krav vara 

uppfyllda samt lämpliga. 

Principen om transparens 

Skyldigheten till att skapa öppenhet, att presentera all tillgänglig information om 

upphandlingen, ligger hos den upphandlande myndigheten.  Tydlighet och öppenhet i själva 

förfrågningsunderlaget är också obligatorisk för att kunna ge anbudsgivarna samma 

förutsättningar. 

3.3.4 Projektering 

Syftet med projekteringsfasen är att det företag som har ansvaret för projekteringen ska 

planera för produktionsfasen genom att skapa bygghandlingar, i form av ritningar och 

beskrivningar, som sedan redovisas för beställaren. Bygghandlingarna skall klart visa hur 

byggnadsverket eller objektet ska uppföras enligt önskemålen från beställaren. Dessa 

önskemål framställs i förfrågningsunderlaget där bland annat funktionskraven finns 

definierade. Efter att bygghandlingarna har godkänts, så används de som underlag i 

produktionsskedet när objektet skall byggas. (Nordstrand, 2008) 

I de flesta fall är projektering ett väldigt komplext och svårt arbete, framförallt vid 

nybyggnation då byggnadsprogrammet ger en valmöjlighet till att utforma byggnaden på 

många olika sätt. Däremot är valmöjligheterna mycket mer begränsade när det gäller en 

förändring av en befintlig byggnad, t.ex. ombyggnation eller tillbyggnad. Fast ombyggnad 

kan utgöra andra problem så som att de har komplicerade installationer, oklara 

bygghandlingar, eller speciella funktioner. (Nordstrand, 2008) 
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Själva projekteringsarbetet är uppdelat i tre olika skeden, de har också ganska väl definierade 

gränser, se figur 8 nedan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Med utgångspunkt från alla de utredningar (byggnadsprogrammet) som har utförts i tidigare 

skedet utformas byggnaden genom gestaltningsskedet, detta resulterar då i förslagsritningar. 

Under systemutformningsskedet så fastställs installationssystem, bärande 

konstruktionssystem och liknande, dessa resultat visas då på så kallade systemhandlingar. 

Sista fasen är detaljutformningen av byggnaden, där redovisas beskrivningar och ritningar i 

form av bygghandlingar.  (Nordstrand, 2008) 

3.3.4.1. Styrning av projektering 

För att kunna uppnå de mål som utformats i byggnadsprogrammet så krävs en systematisk 

styrning av projekteringen som ett komplement till de tre olika skeden som beskrivits i 

tidigare kapitel. God kompetens hos projektörerna är a och o för att kunna utforma bra 

tekniska lösningar på funktionskraven på byggnaden samt de tekniska installationerna. 

Vidare är samordningen mellan projektörerna väldigt viktig, och att de fungerar väl, med 

hjälp av lämpliga administrativa rutiner, genomtänkta kommunikationssystem och väl 

planerade sammanträden (Nordstrand, 2008). Då en fördel med totalentreprenad är att 

produktionen kan påbörja redan under pågående projektering så blir det även otroligt viktigt 

att planera projekteringen i detalj. (Révai, 2012) 

3.3.4.2. Bygghandlingar 

Ett utav syftena med bygghandlingar är att de ska förmedla information mellan de olika 

deltagande parterna i byggprocessen. För att kunna undvika missförstånd är det väldigt 

viktigt att alla ”talar samma språk”. Alla handlingar som ingår i olika projekt, skall vara 

uppdelade på ett enhetligt sätt, bestämda samband mellan dem bör råda, samt bör olika slags 

handlingar komplettera varandra på ett liknande sätt och så vidare (Nordstrand, 2008). Hur 

bygghandlingar bör utformas finns väl beskrivna i bokserien ”Bygghandlingar-90” som har 

tagits fram av SIS (Swedish Standards Institute).  (Hansson et al., 2015) 

Figur 4 Projekteringens tre skeden 
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Ritningarna i bygghandlingsskedet kan enligt Bygghandlingar 90 bestå bland annat av 

sammanställningsritningar som består av planer, vyer och snitt och som ger en helhetsbild 

av hus eller anläggning samt anger läge, mått och referenser till andra handlingar. Det finns 

även förteckningsritningar där komponenternas mått och utförande data presenteras, 

exempel på komponenter kan vara fönster. Vidare finns det uppställningsritningar där 

sammansatta delar av anläggning eller byggnad redovisas separat och som ger uppgifter för 

tillverkning och montering, exempel kan vara trappor. Detaljritningar visar föremål med 

specificerade angivelser om konstruktion, form, montering och sammansättning. Till sist 

finns även samordningsritningar där samordning av projektörernas arbete redovisas. 

(Hansson et al., 2015) 

Det finns även beskrivningar i bygghandlingsskedet som består av tekniska beskrivningar 

som omfattar de krav och föreskrifter som ställs på utförande och kvaliteten på arbeten. 

Förutom mängdförteckningar finns även rumsbeskrivningar, där ytskikt, rumskomplement 

och liknande för alla rum, redovisas i tabellform. (Hansson et al., 2015) 

En annan del i bygghandlingsskedet är förteckningarna och de kan bestå av förteckning över 

standard- och lagervaror, övriga produkter där ingen figurredovisning krävs, produkter med 

utgångspunkt från typritningar och redovisning i övrigt, som fungerar som ett komplement 

till beskrivning och ritningar. (Hansson et al., 2015) 

Tekniska beskrivningar och ritningar som upprättas under projekteringen används för att 

beskriva det objekt som ska uppföras. Eftersom det förekommer ett stort antal byggdelar och 

byggmaterial i ett byggprojekt så skulle de tekniska beskrivningarna bli väldigt omfattande 

tillsammans ifall det inte gick att standardisera dem. För att kunna upprätta administrativa 

föreskrifter och tekniska beskrivningar tillämpas en branschstandard baserad på BSAB-

systemet som kallas AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning). (Hansson et al., 2015) 

Vid utformningen av beskrivningar kan användningen av AMA ge en hel del fördelar, bland 

annat då det för förfrågningsunderlaget skapas en gemensam grund och struktur för 

beskrivningen och underlaget. Informationssorteringen som beskrivningen kräver 

underlättas då man har skapat ett gemensamts språk och terminologi. Förståelsen ökar för 

överenskommelser och vad som ingår i dessa. Användningen av AMA leder även till 

minskade transaktionskostnader, oklarheter och tvister, samtidigt som tydligheten i 

beskrivningarna blir bättre. Enklare och mer kostnadseffektiv projekterings- och 

upphandlingsprocess bidrar även till en minskad tid som anbudsräkningen kräver. Det blir 

även lättare att jämföra anbuden eftersom man vet att alla ska utföra arbetet på samma sätt. 

(Hansson et al., 2015) 

Nedsidan med användningen av AMA, dvs. dess nackdelar kan vara att fel i 

branschstandarden mångdubblas i väldigt snabb takt. Dessutom är handböckerna relativt 

dyra, vilket lett till att många byggarbetsplatser saknar dem. Om man råkat hänvisa till 

standarder som inte är AMA, kan det leda till bekymmer. Det är också viktigt att 

beskrivningen hänvisar till AMA för att det ska gälla i avtalet, annars kan det leda till 

problem. (Hansson et al., 2015) 
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3.3.5 Byggskede 

Efter att anbudet från entreprenören har vunnits och ett entreprenadavtal har ingåtts med 

beställaren så kan entreprenören dels projektera färdigt projektet, dels utföra produktionen. 

I de flesta fall kan produktionen påbörjas innan projekteringen är klar, dock ställer detta krav 

på att projektörens handlingar kommer fram vid rätt tidpunkt. (Révai, 2012) 

3.4 Ombyggnation 

Begreppet ändring av byggnad används istället för ombyggnad i PBL och begreppet innebär 

en åtgärd som förändrar en byggnads funktion, konstruktion och utseende. Innehållet i ett 

ändringsprojekt respektive ett nybyggnadsprojekt med avseende på aktiviteter och skeden är 

densamma.  Det vill säga skedena, förstudie-program- projektering- upphandling och 

produktion men innehållet i dessa skeden skiljer sig i vissa aspekter mot nybyggnad. Det som 

skiljer sig mest mellan nybyggnad och ändring är att det redan finns en byggnad vid ändring 

när projektet startar. Att man heller inte känner till alla förutsättningar före projektets start 

är en annan skillnad mot nybyggnad. Dolda fel och okända förutsättningar kan påverka både 

projekteringsarbetet och innehåll i entreprenadavtal eftersom att vissa beslut om tekniska 

lösningar och utförandemetoder måste vänta ända till byggskedet. (Nordstrand, 2008) 

3.4.1 Förstudie 

Precis som vid nybyggnad måste en förstudie utföras av byggherren eller av en part som 

byggherren har överlåtit studien till. Här måste det klargöras ifall de planerade ändringarna 

är både tekniskt genomförbara och kommer att accepteras av myndigheter, samt försäkra sig 

om projektet är ekonomiskt försvarbart. Alla sorters ritningar och beskrivningar, 

relationshandlingar och andra dokument som berör den befintliga fastigheten bör vid det här 

skedet ha tagits fram. Byggnadsnämnden måste också kontaktas för att se över möjligheterna 

med bygglov. Utöver detta måste den befintliga byggnaden besiktas där en bedömning görs 

över vilka ändringar som ska göras samt en inventering av material som rivningsarbetet 

kommer att ge och hur man kan ta hand om det på ett miljövänligt sätt. (Nordstrand, 2008) 

3.4.2 Program 

När projektstarten är bestämd och beslutet har tagits görs olika utredningar som ska 

resultera i ett program. Alla åtgärder som ändringsarbetena kräver finns även specificerade i 

programmet. Vid stora ändringsprojekt behöver projektledare i samarbete med arkitekt och 

övriga konsulter kunna besluta om tekniska installationer och konstruktioner redan i detta 

skede.  Undersökning av fastigheten görs ingående med hjälp av dessa konsulter där man 

jämför ritningarna med befintliga byggnaden (verkligheten) och de måttritningar och 

beskrivningar som framställs kompletteras med fotografier. Viktigt är också att detaljerade 

analyser av befintliga byggnaden och installationer görs för att kunna granska vilka 

möjligheter som finns till ändringar. Resultatet av dessa analyser utgör tekniskt utvecklade 
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åtgärdsförslag som sedan sammanställs i ett åtgärdsprogram. I programmet redovisas även 

väsentliga funktionskrav. (Nordstrand, 2008) 

3.4.3 Projektering 

Likt nybyggnad resulterar detaljprojekteringen i bygghandlingar som består av beskrivningar 

och ritningar. Det är viktigt att både den ursprungliga formen och den nya utformningen 

redovisas i ritningarna. Däremot finns det många svårigheter i projekteringen vid ändring. 

Det är till exempel väldigt svårt att bedöma i förväg exakt hur mycket arbetsinsatser som 

behövs i vissa aktiviteter bara genom besiktningar eller genomgång av gamla 

relationshandlingar. Ett annat problem är att tiden för förberedelser är ofta korta och 

leveranstider som blir förlängda utgör då stora bekymmer (Révai, 2012). Vidare krävs det att 

det finns ritningar på den befintliga fastigheten för att kunna projektera en ombyggnad. Dock 

är det väldigt vanligt att, vid ombyggnation av gamla hus, saknas ritningar eller att de som 

finns inte stämmer överens med verkligheten. I dessa fall måste en uppmätning göras, vilket 

oftast görs av en arkitekt. (Wergeni-Wasberg & Sjöström Larsson, 1992) 

3.4.4 Upphandling 

Enligt Nordstrand (2008) är den vanligaste entreprenadformen totalentreprenad som 

upphandlas vid ändringsprojekt. Sen förekommer det även general- och delad entreprenad 

också, men inte i lika stor utsträckning. För beställarens del kan det kännas säkrare att 

använda totalentreprenad då mycket oförutsedda saker kan ske, men samtidigt måste 

förfrågningsunderlaget vara väl utarbetat och tydligt så entreprenörer kan göra 

anbudskalkyler med tillfredsställande trygghet. (Nordstrand, 2008) 

3.4.5 Produktion 

Entreprenören måste även utföra en besiktning av fastigheten som ska ändras fast 

byggherren må ha utfört det för sina ritningar och förfrågningsunderlaget. Detta eftersom det 

annars blir svårt för entreprenören att t.ex. avgöra vilka arbets- och transportmetoder som 

behövs om denne inte gör en egen besiktning. Vidare tas kvalitetsplan, produktionsplanering 

och produktionskalkyl fram även vid byggstart precis som vid nybyggnation. Eftersom det 

krävs avsevärt fler installations- och målningsarbeten vid ändring än vid nybyggnad kan 

samarbetet bland olika yrkesgrupper bli problematiskt, särskilt om hyresgäster bor kvar. Det 

är då tydligt att en väldigt noggrann samordnad planering i minsta detalj krävs. (Nordstrand, 

2008) 
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3.5 Kommunikation 

Josephson, Knauseder och Styhre (2003) säger att alla tjänster och produkter som levereras 

inom byggsektorn är av en komplicerad art. Tjänsterna och produkterna är skapade av 

projektorganisationer som enligt dem är väldigt splittrade. Kunderna är många och finns i 

väldigt många led, dvs. kunders kunder. Detta bidrar till att det ibland uppstår brister i 

kommunikationen och förståelsen mellan medlemmarna i projektorganisationen och 

kunderna.  

Enligt Hallin och Karrbom Gustavsson (2015) är kommunikation centralt för att kunna 

genomföra ett projekt och få ett lyckat resultat. Det gäller först att identifiera intressenterna i 

projektet och sen utföra en prioritering av dessa, en så kallad intressentanalys utförs. En 

intressent kan bestå av en individ, grupper av personer eller organisationer som har 

inflytande och förmåga att påverka projektet och som i sin tur kan påverkas av projektet. 

Genom att analysera alla identifierade intressenter kan man få reda på vilket inflytande de 

har på projektet samt ifall de bedöms vara positivt eller negativt inställda till projektet. Efter 

att ha rangordnat intressenterna baserat på deras inflytande bestäms hur dessa ska bemötas, 

nås och informeras. Att hålla intressenter med stort inflytande nöjda och informerade har 

självfallet positiva inverkningar på projektets framgång. 

Baserat på detta utformas sedan en kommunikationsplan vars syfte är att upprätta en 

struktur och strategi för kommunikationen i projektet. En kommunikationsplan bör enligt 

författarna innehålla flera frågeställningar och kan se ut på följande sätt (se tabell 1): 

 

 

Att samarbetet och kommunikationen mellan projektledare, projektmedarbetarna, 

beställaren och övriga intressenter fungerar väl är avgörande för ett projekts lyckade resultat. 

Ifall man kan hålla en konsekvent god kommunikation kan man undvika sådana saker som 

konflikter och missförstånd. Det kan vara en bra idé att använda sig utav digitala verktyg för 

kommunikation och informationsspridning vid verksamheter som har många projekt. 

Sådana här verktyg ökar också samordningen mellan olika parter då verktygen stöttar 

effektiva och interaktiva samarbetsformer. Byggbranschen har gjort stora satsningar på IT 

och bland annat utvecklat BIM (Building Information Modelling). (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2015) 

  

Tabell 1 Schematisk kommunikationsplan 

Vem? Varför Vad? Hur? När? Vem? 

Identifiering av 
vem som är 

informationsmott
agare 

Vad är 
informationens 

syfte? 

Vad är det 
för typ av 

information? 

Hur ska 
förmedlingen 

ske av 
informationen? 

Vid vilken 
tidpunkt ska 

informationen 
förmedlas och hur 

frekvent? 

Vem är 
ansvarig 

för att 
informera

? 
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3.5.1 Building Information Modelling 

BIM (Building Information Modelling) är ett samlat begrepp för hantering av information på 

ett effektivt sätt i hela eller delar av en byggnadsmodells livscykel. I bygg- eller 

anläggningsprocessen så används BIM som ett arbetssätt eller en process för att skapa och 

använda en eller flera byggnadsinformationsmodeller. Några saker som karaktäriserar BIM 

enligt Hansson et al. (2015) är: 

 Det skapas en virtuell modell av en fastighet eller byggnad utgjorda av objektsorienterade 

modeller där information lagras och organiseras 

 Information som modellen innehåller kan vara om både den logiska och fysiska 

sammansättningen av objekten i byggnaden.  

 Det finns relationer mellan objekt 

 Kopplade till objekten finns egenskaper 

 Information om byggnadens utveckling över tid samt ekonomi finns i modellen 

 Möjligheten att samla in information under hela byggprocessen 

 Möjligheten att producera olika informationsvyer ur modellerna, där avses inte bara 

geometriska modeller utan även modeller för ekonomistyrning, tidsplanering, simuleringar 

och beräkningar.  

 

Genom att använda sig utav BIM i förhållande till traditionell projektering kan det enligt 

författarna ge följande fördelar: 

 En ökad uppfattning för färdig byggnad och koncept 

 Kan bidra till färre fel och bättre samordning i både projekterings- och byggskedet, genom 

effektiviserandet av projektstyrningsverktyg, såsom exempelvis kollisionskontroll 

 Enklare att söka efter information 

 Man kan visualisera byggnader, miljö, tidplan och montageordning 

 Förenkling av informationsöverföring mellan olika system 

 Effektivare projektering för alla inblandade parter då revideringar utförs mycket snabbare och 

utförda ändringar uppdaterar all dokumentation som är knuten till modellerna 

 Den bidrar till bättre underlag för olika sorters beräkningar såsom material, kostnad och tid, 

vilket resulterar i en effektivare produktionsstyrning. 

3.6 Tvister 

När två parter ingår ett avtal om köp av en tjänst eller vara, kan det alltid uppstå 

meningsskiljaktigheter i efterhand. Det kan vara så att köparen förväntar sig att den köpta 

”produkten” ska innehålla vissa saker som de har avtalat om, men vid färdig produkt så 

saknar den de sakerna. Då kan en tvist uppstå, om säljaren ändå anser att den har levererat 

det som är avtalat (Wermelin, 1997). De olika entreprenadformerna som förekommer i 

byggbranschen ger olika mycket juridiska skyldigheter, ansvar och möjligheter att påverka 

resultatet av byggnationen för beställare, projektörer och entreprenörer. Det kan ske många 

olika tvister vid totalentreprenader. En vanlig anledning till tvist vid totalentreprenad är att 

beställaren initialt anlitar en konsult som fastställer funktioner och genom sin 

förprojektering gör en form av produktbestämning. Vanligtvis används sedan samma konsult 
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av totalentreprenören vid sin egen detaljprojektering. För att slippa intressekonflikter, är det 

då viktigt att konsultens roll mot entreprenören är klargjord genom ett speciellt avtal dem 

emellan, samt att det ansvar som ligger hos beställaren gällande ursprungliga tekniska 

lösningar och lämnade uppgifter också är tydliggjort. Dessa sorters avtal glöms ofta bort, 

vilket kan leda till tvister och konflikter. (Ossmer & Wollsén, 2007) 

För att kunna ha en juridisk grund att stå på vid tvister, hänvisas all dokumentation (avtal, 

kontrakt, förfrågningsunderlag etc.) till de olika standarder som har tagits fram av 

branschorganisationer. Dessa standarder har reglerats i en samling av föreskrifter kallade 

Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB). 

(Ossmer & Wollsén, 2007) 

3.6.1 Allmänna bestämmelser 

ABT 06, Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader 2006, är den samling av föreskrifter 

där totalentreprenörens ansvar från anbudsförfrågan, projekteringen och kalkylen, till 

slutbesiktning redovisas.  Denna samling av föreskrifter avser till att riskfördelningen mellan 

olika parter sker på ett ekonomiskt optimalt sätt, detta görs genom att den bygger på en 

rimlig balans mellan skyldigheter och rättigheter. ABT 06 ges ut av Byggandets 

Kontraktskommitté (BKK) vars medlemmar består av en samling av både Svenska 

myndigheter och företag inom byggbranschen.  

3.6.2 ÄTA-Arbeten 

Efter det att en beställare har ingått ett avtal med en entreprenör kan det uppstå ett behov av 

att ändra omfattningen av den avtalade entreprenaden från beställarens sida. Detta görs 

genom att beställa ändringar och tilläggsarbeten eller genom att avbeställa någon del i 

entreprenaden. Kontraktssumman kan då komma att ändra sig då antingen entreprenören 

har rätt till mer betalt för tillkommande arbeten eller beställaren rätt till minskad kostnad för 

avgående arbeten. Enligt ABT 06 definieras ÄTA-arbete som: 

”Ändringarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena 

och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.” 

Det finns enligt Andersson och Hedberg (2012) två beståndsdelar i ändringsarbete, där ena 

delen är avgående arbete och den andra delen är det tillkommande som ersätter det avgående 

arbetet. Ifall beställaren har i kontraktshandlingarna bestämt sig för att använda t.ex. vit puts 

på fasaden och ett avtalsslut har skett (fast innan arbetet har startats), men sedan bestämmer 

sig för att träpaneler ska användas istället, kallas detta för ändringsarbete. Fast ifall 

beställaren skulle ändra sig efter att arbetet har utförts, dvs. vit puts har lagts på fasaden och 

måste rivas för att ändras till träpanel, kallas detta för tilläggsarbete.  
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3.7 Checklistor för byggherre 

Enligt Wermelin (1997) utgör byggherrens kvalitetsansvar i plan- och bygglagen (PBL) ett 

orosmoment för de flesta byggherrar då det kan leda till ökade byggkostnader. Vanligtvis 

kontrolleras byggprocessens kvalitet med hjälp av kontroll och besiktning enligt 

branschregler i AB, ABT, AF AMA etc. Detta kan dock riskera att det personliga 

kvalitetsansvaret blir förväxlat av ekonomiska och juridiska spelregler. Det händer ofta att 

både pengar och tid ödslas på att rätta till onödiga kvalitetsfel i efterhand. Följaktligen kan 

man tjäna mycket på att ha en god kvalitetssäkring från början till slut av ett projekt. Enligt 

författaren är själva syftet med checklistor för projektstyrning och kvalitetssäkring att: 

”uppnå en ökad kreativitet genom att i samråd med konsulter och entreprenörer skapa 

förståelse för byggherrens krav på kvalitetssäkring i byggprocessen.” (Wermelin, 1997, 

s.10) 

Vidare är det möjligt, med checklistor som underlag, att i förväg öka kunskaperna om både 

möjligheter och problem i ett projekt. Varje projekt är dock unikt i sitt slag och därför bör 

checklistorna uppdateras löpande för att anpassa sig till de nya behoven.   
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  AKTUELL STUDIE 

Det här kapitlet presenterar data och information som har insamlats vid 

Fastighetskontoret i Västerås stad. Den innehåller bland annat en beskrivning av 

Fastighetskontoret, en verksamhetsbeskrivning av det studerade projektet samt en 

nulägesbeskrivning av Västerås stad. 

 

4.1 Beskrivning av Fastighetskontoret  

Förvaltningsverksamheten i Västerås kommun som det här examensarbetet har utförts på är 

Fastighetskontoret i Västerås Stad. Fastighetskontoret tar det övergripande ägaransvaret för 

alla fastigheter i staden, de ansvarar således för stadens lokalförsörjning, 

exploateringsverksamhet och fastighetsförvaltning.  I figur 5 nedan presenteras 

fastighetskontorets organisation. 

 

Figur 5 Organisationskarta 

Kärnverksamheten hos Fastighetskontoret består av Mark och Exploatering, 

Lokalförsörjning, och Fastighetsförvaltning. Avdelningarna under Fastighetsdirektören som 

är markerade gröna, fungerar som stödverksamheter. Den avdelning som har bistått det här 

examensarbetet är Teknik och Projekt och de har uppdraget att stödja Fastighetskontorets 

olika verksamheter. Förutom att driva projekt ser de även till att hålla en hög teknisk 

kompetens för att vara kapabla till att ta en beställande och samordnande roll inom dess 

olika teknikområden. (Västerås Stad, 2015) 
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Utveckling och 
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4.1.1 Nulägesbeskrivning Västerås stad 

Under det senaste decenniet har folkmängden i Västerås stad ökat med totalt 12 144 personer 

vilket är i snitt ca 1200 personer per år. Anledningen till befolkningsökningen beror till viss 

del på en naturlig folkökning (fler födda än avlidna). Fast den största anledningen beror på 

att fler människor flyttar in till Västerås än flyttar därifrån. Detta har bland annat lett till att 

det råder bostadsbrist i Västerås, och många av dess invånare inte kan få den bostad som de 

önskar sig. Västerås mål är därför att bygga 1000 nya bostäder per år och för att kunna klara 

av det här målet krävs en kraftsamling. Därför är tillräckliga resurser i alla skeden i 

bostadsbyggnadsprocessen ett måste, och man måste kunna ta fram detaljplaner, bevilja 

bygglov, och framför allt genomföra de olika projekten. (Västerås Stad, 2015) 

Upphandlingar som utfördes under 2015 visade på en tydlig trend av minskade inkommande 

offerter, samt ökade priser på offerterna. Detta har lett till att Fastighetskontoret tillsammans 

med Upphandlingsenheten ser över och eventuellt kommer justera aktuella 

standardskrivningar inom de olika AF (Administrativa Föreskrifter) delarna i 

förfrågningsunderlagen.  

Det ökade flyktingmottagandet i Sverige har, liksom många andra kommuner runt om i 

Sverige, satt press på Västerås Stad. Ökningen gäller såväl familjer som ensamkommande 

barn och ensamkommande vuxna. Att tillhandahålla bostäder till alla dessa nya människor 

och framför allt för de ensamkommande barnen har blivit en stor utmaning.  Lagstiftning för 

bostäder till ensamkommande barn ställer väldigt hårda krav på larm, bemanning, 

utrymning m.m. Då det råder en brist på så kallade HVB-hem (hem för vård och boende) på 

marknaden i dagsläget, är man tvungen till att utföra ombyggnationer utav befintliga 

fastigheter, vilket tar tid. Projektet som beskrivs i följande kapitel är ett direkt resultat av 

behovet av att utföra en ombyggnation av befintliga fastigheter till ett HVB-hem. (Västerås 

Stad, 2015) 

4.2 Verksamhetsbeskrivning av projektet Adelsögatan 6 

Det ökade antal flyktingarna som har kommit till Sverige under de senaste antal åren har 

bidragit till ett stort behov av boenden för just flyktingar, speciellt boende för 

ensamkommande barn (EKB). Västerås Stad fick under sensommaren 2014 därför ett behov 

av att uppföra ett nytt HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn och boendet skulle ha 

plats för ungdomar i åldrarna 15-21 år. Fastigheten på Adelsögatan 6 i Västerås valdes ut för 

en ombyggnation för att kunna anpassas till ett boende för EKB. I bilaga 1 finns de 

funktionskrav som Fastighetskontoret ställde inför detta projekt. 

Verksamhetens organisation 

Sociala nämndernas förvaltning (SNF) var den myndighet som var huvudansvarig för 

verksamheten och är de som kom att hyra lokalerna. Västerås stad Vård och Omsorg (gick 

tidigare under namnet proAros) kommer att bli ansvarig för själva driften av boendet.  
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Dåvarande lokalsituation 

Tidigare fungerade fastigheten på Adelsögatan 6 som ett genomgångsboende för nyanlända 

flyktingar, och tanken var att tömma denna fastighet och anpassa den till boende för EKB. 

Fastigheten var ett 3-våningshus med källarplan för bl.a. tvättstuga. 

Våning 1 och 2 var lägenheter med egna toaletter och dusch och ett litet pentry, medan 

våning 3 endast innehöll sovrum och ett handfat, i övrigt fanns det gemensamma utrymmen 

såsom toalett, dusch och kök. Efter att ha genomfört en utredning av fastigheten, kom man 

fram till följande slutsatser: 

 Källarplanet undersöktes för att se hur mycket som kunde byggas om till lägenheter i 

storleken 1-2 rok. Tanken var att använda så mycket som möjligt av ytan. 

 Våning 1 var tänkt till att användas som utslussnings-lägenheter för ungdomar som har 

egen ekonomi, men ändå med möjlighet till att kontakta personal och var mellan 18-21 

år, alternativt placering för flyktingfamilj. 

 Våning 2 var tänkt till att användas som HVB-hem för ungdomar mellan åldrarna 16-18 

år som var asylsökande men ännu inte berättigade till att skriva egna kontrakt. Minst 7 

lägenheter skulle finnas på denna våning och ha tillgång till personal dygnet runt. 

 Våning 3 skulle komma att bli ett familjeliknande boende med gemensamma utrymmen 

för bland annat matlagning och personal, och minst 8 boende rum skulle komma att 

uppföras. 

 Det fanns ett generellt behov av att se över fönstertätningen. Dessutom fanns det ett behov 

av att ha en separat ingång till våning 2 och 3 samt en separat ingång till våning 1 och 

källarplan. Alla våningar skulle också komma att ha ett behov av att använda en tvättstuga 

på källarplan, alternativt installera tvättpelare på varje våning. 

 Boendet var tänkt att hjälpa till att integrera ungdomarna i det svenska samhället, samt 

ADL-träning (Aktiviteter i Dagliga Livet) skulle finnas tillgängligt för att kunna tillgodose 

individuella behov. 

 Personalbehovet skulle komma att vara mellan 20-25 stycken som arbetade i skift för att 

kunna hålla en dygnet runt bemanning.   
  
Miljökrav 

Då sekretess råder för sådana uppgifter som att ta hand om EKB, var ett krav att 

samtalsrummen skulle vara ljudklassade. Ventilationen skulle vara fullgod utifrån 

verksamhetsbeskrivning.  

Säkerhet 

Brandkrav skulle vara uppfyllda enligt HVB-regler. Personalen skulle också ha översikt över 

hela enheten på våning 2 och 3. Brandlarm skulle komma att installeras på lämpliga ställen, 

samt att personalen skulle ha tillgång till överfallslarm. 
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Andra funktionskrav som ställdes på fastigheten var: 

 I källarplanet skulle den befintliga tvättstugan bevaras. Vidare fanns ett krav på att 1-3 

källarförråd skulle uppföras som skulle ha en area på 3-5 m2 styck. De kvarvarande 

ytorna skulle i största möjliga mån planeras till boyta för lägenheter där antal rum 

skulle vara 1-2 rum och kök per lägenhet. 

 Våning 1 skulle innehålla 6 till 8 lägenheter med platser för 1 till 2 personer per 

lägenhet 

 Våning 2 hade kravet att innehålla minst sju lägenheter med plats för 1 till 2 personer 

per lägenhet, samt plats för besökande och personal. Vidare skulle det befintliga 

rummet med pentryt för personalen behållas. En tvättstuga med tvättpelare 

(tvättmaskin och torktumlare staplade på varandra) skulle ersätta det nuvarande 

duschrummet på våningen. Vidare skulle 1 kontor, 2 samtalsrum, 1 jourrum för 

övernattande personal, 1 förrådsrum, samt 1 gemensamhetsrum uppföras. Det var även 

viktigt att våningen var utformat på ett sätt så att personalen kunde ha en överblick 

över enheten. 

 Kravet på våning 3 var 8 stycken boenderum för ungdomar, samt plats för 10-12 

personer ur personalen. Det skulle finnas ett kök som skulle vara låst, ett pentry för de 

boende, gemensamhetsutrymme, ett personalrum, ett förrådsrum, två samtalsrum, och 

ett jourrum för övernattande personal. Nuvarande duschrummet skulle göras om till 4 

stycken duschar och varje boenderum skulle ha toaletter och handfat. Även på denna 

våning skulle det finnas en tvättpelare samt att personalen skulle kunna ha överblick 

över enheten. 

 Entrén skulle behålla det befintliga postfacket 

 Den gemensamma våningen skulle ha behov av mattransporter, och en enklare hiss då 

det kan förekomma tunga gods vid möbeltransporter. 

 I våning 3 skulle det källsorteras medan i de två andra våningarna låg ansvaret för 

källsorteringen hos hyresgästen.  
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 RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras resultaten av de intervjuer som har genomförts med 

beställare, projektör och totalentreprenör. Frågorna som har ställts till intervjupersonerna 

finns tillgängliga i bilagedelen.  

 

5.1 Redovisning av intervjuer 

Totalt utfördes det 4 intervjuer med personer från Fastighetskontoret, PEAB och ET Cetera 

Arkitektkontor. Intervjuerna tog mellan 40-60 min att utföra. Vidare presenteras 

intervjuerna nedan i en sammanfattad form där det viktigaste och mest konkreta ur 

intervjuerna redovisas. Då två av intervjuerna utfördes med personer från 

Fastighetskontoret, kommer deras svar redovisas under namnet ”Fastighetskontoret”. Vidare 

var vissa intervjufrågor till Fastighetskontoret mer riktade än till de andra respondenterna, 

eftersom några frågor ställdes om deras aktuella checklista som detta arbete har föreslagit 

förbättringar till. Därför finns det vissa områden som det bara redovisas svar från 

Fastighetskontoret. Dock har alla respondenter fått frågor som varit riktade mot det specifika 

projekt (Adelsögatan 6) som alla varit inblandade i. Se bilaga 2 för alla frågor som ställdes 

under intervjuerna.  

Sammanställning av intervjufrågor som berörde alla respondenter redovisas utifrån följande 

områden:   

 Roll och arbetsuppgifter 

 För- och nackdelar med totalentreprenad vid ombyggnation 

 Åsikter om projektet Adelsögatan 6 

 Brister på samordning och kommunikation 

 Bygghandlingar och dess brister 

 Förfrågningsunderlag 

 

Sammanställning av intervjufrågor som berörde enbart Fastighetskontoret redovisas utifrån 

följande områden: 

 Checklista 

 Systemstöd 

 ABT06 

 Övrigt 
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5.2 Intervjuer – Adelsögatan 6 

Nedan redovisas sammanställningen av intervjufrågorna som var riktade mot projektet. 

5.2.1 Roll och arbetsuppgifter 

I tabell 2 beskrivs intervjudeltagarna. 

Tabell 2 beskrivning av intervjupersonerna 

Intervjuperson Intervjupersonernas roll inom 
projektet 

Företag 

Intervjuperson 1 
(IP 1) 

Projektchef. Ansvarig för projektledare, 
budget och kvalitet i de byggprojekt som 
Fastighetskontoret driver. 
 

Fastighetskontoret 
Västerås Stad 

Intervjuperson 2 
(IP 2) 

Projektledare. Ansvarig till att ta fram 
alltifrån handlingar i tidiga skeden till 
färdiga förfrågningsunderlag, driva 
projekt genom till färdigt resultat, 
avsluta projektet och lämna över. 
 

Fastighetskontoret 
Västerås Stad 

Intervjuperson 3 
(IP 3) 

Arkitekt. Uppdragsansvarig mot 
Fastighetskontoret i framtagandet av 
förfrågningsunderlag. Samt mot PEAB i 
framtagandet av bygghandlingar. Det 
var alltså två olika uppdrag mot två olika 
beställare. 
 

ET Cetera Arkitektkontor 

Intervjuperson 4 
(IP 4) 

Entreprenadingenjör. Ansvarig för 
ekonomi och färdigställande av projektet 
hos PEAB. 

Peab AB 

5.2.2 För- och nackdelar med totalentreprenad vid ombyggnation 

Det finns många fördelar med att använda sig utav totalentreprenader. Bland annat finns 

fördelen med att entreprenören kan sätta igång med markarbeten samtidigt som en fortsatt 

projektering kan fortlöpa, vilket ger tidsmässiga fördelar. Vidare finns fördelen med att bara 

behöva ange funktionskrav som beställare då totalentreprenören får komma med de flesta av 

tekniska lösningarna, vilket kan resultera i mindre ÄTA-kostnader. Dock finns det vissa 

brister vid användandet av totalentreprenad, specifikt vid ombyggnation. Bristerna kan 

komma från Fastighetskontoret egna initiala handlingar, då de allt för ofta styr 

entreprenaden för mycket, genom att projektera mer än bara funktioner som t.ex. vissa 

tekniska lösningar. (IP 1) 

Vid totalentreprenad brukar Fastighetskontoret hålla ekonomin och de ger oftast inga 

överraskande extra kostnader vilket är några av fördelarna anser projektledaren. 

Nackdelarna är oftast att relationshandlingarna inte stämmer överens med verkligheten, det 

kan till och med saknas vissa relationshandlingar vid äldre byggnader. Det är heller inte bra 

att behålla allt för mycket delar (t.ex. installationer) i en byggnad som man ska göra en 
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ombyggnation på, eftersom om det då kan saknas korrekta ritningar så blir arbetet mycket 

svårare. Det skulle underlätta ifall man rev så mycket som möjligt utav befintliga 

installationer och konstruktioner så man kan dra ledningar själv och på så sätt få fram 

korrekta relationshandlingar. Längre tillbaka i tiden var man kanske inte så noga på att ta 

fram relationshandlingar, men visserligen händer det än idag att bristfälliga 

relationshandlingar tas fram. (IP 2) 

Arkitekten ansåg att fördelarna med totalentreprenad är att entreprenören får frihet att 

utföra jobbet utifrån egna beprövade metoder som denne kan stå för. I en ombyggnad stöter 

man alltid på saker man inte kan förutse i förprojekteringen.  Nackdelarna är då att det kan 

uppkomma oförutsedda problem som blir onödigt dyra eftersom man inte har alla 

förutsättningar med sig i förfrågningsunderlaget. Detta leder då till att entreprenören kräver 

extra ersättning. Det krävs också mycket större engagemang från alla parter vid en 

ombyggnation. Det händer också ofta att installationer krockar och inte får plats, då flera 

installatörer tänkt använda samma plats. (IP 3) 

Fördelarna ansågs vara att det går att välja materialet och de olika detaljerna själv. Nackdelen 

vid ombyggnation är att risken för att missa något i kalkylskedet är större. Detta eftersom 

byggnadsarbeten för installationer kan vara väldigt svårt att bedöma när det gäller en 

ombyggnation vid totalentreprenad. (IP 4) 

Tabell 3 Delsammanställning totalentreprenad 

Intervjuperson Områden där åsikter skiljer Viktigaste problemen vid 
totalentreprenad 

IP 1 Fastighetskontorets initiala 
handlingar 

Projekterar mer än funktioner, 
som t.ex. tekniska lösningar. 

IP 2 Vid ombyggnation borde så mycket 
som möjligt av de befintliga 
installationerna tas bort. 

Relationshandlingar vid 
ombyggnation som är bristfälliga 

IP 3 Mycket större engagemang krävs 
vid ombyggnation 

Oförutsedda problem, riskerar att 
bli onödigt dyra. 

IP 4 Mer fokus på att man kan välja 
materialet och detaljerna själv 

Risk att missa något i kalkylskedet 
vid ombyggnation. 

5.2.3 Åsikter om projektet Adelsögatan 6 

Projektchefen tyckte att det var bra att man höll projektbudget trots en envis entreprenör. 

Anledningen till att man kunde hålla budgeten berodde till stor del på att man hade en duktig 

projektledare. (IP 1) 

Att bli klara i tid, det var det bästa tyckte projektledaren. Det upplevdes också att projektet 

var välplanerat och fanns inga direkta brister i själva planeringen, dock fanns det andra 

problem. Till exempel, samordningen av handlingar i förfrågningsunderlaget var bristfälligt. 

I kontrakten kunde man tycka att det var samordningsproblem på slutet. Det fanns t.ex. inte 

tid avsatt för att dra fibern för internet då det var tvunget att få in handlingar innan man 

började, då blev det rörigt. Man fick använda sig av en sidoentreprenad för att dra fibern, 

dock upplevde man att det skulle underlättat ifall det var ett funktionskrav från början i 

totalentreprenaden. Det pågick även en ekonomisk tvist med entreprenören som löpte på 
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under två tredjedelar av byggtiden. Entreprenören hade haft möjligheten att försvåra 

projektet på grund av dessa ekonomiska tvister men det fanns en villighet hos båda parterna 

att lösa tvisten, vilket tillslut gjordes och upplevdes positivt av projektledaren. Vidare fanns 

det en annan entreprenör som krävde betalt för sådant som redan hade betalts för i kontraktet 

så det har varit mycket diskussioner kring ekonomin. I slutändan lyckades man ändå hålla 

ekonomin, vilket berodde på att man hade stenkoll på vad som stod i kontraktet och vad som 

var planerat att utföras. Projektledaren underströk vikten av att ha koll på sådana saker, 

annars kunde kostnaderna lätt skena iväg. (IP 2) 

Det var som sagt väldigt svårt att förutse alla fällor i en ombyggnad enligt arkitekten, 

däremot upplevdes det att förprojekteringen gick bra och att man hade koll på hur det såg ut 

och vad man kunde förutsätta. Tyvärr försvinner ofta den kunskapen vid en 

totalentreprenad, då nya aktörer kommer in och måste skapa sig nya insikter. Endast 

arkitekten från förprojekteringen var kvar när man började med att ta fram 

bygghandlingarna i detaljprojekteringen. Detta ledde till att arkitekten hamnade i en 

kluvenhet mellan vad den kom ihåg och entreprenörens mål. Vidare byttes 

byggherrerepresentanten ut mellan de olika skedena i projektet vilket orsakade brister i vad 

som hade sagts och inte.  (IP 3) 

Det som entreprenadingenjören tyckte gick sämst med projektet var att 

ventilationshandlingen inte var komplett, då det ej fanns dimensioneringsunderlag med i 

beskrivningen. Det var heller inte klart för dem ifall de befintliga murade kanalerna skulle 

kontrolleras eller ej. Vidare stämde inte arkitektsunderlaget med hur verkligheten såg ut, då 

taklutningen i förfrågningsunderlaget inte stämde mot verkligheten. Då detta projekt var 

väldigt styrt från beställaren, då det bland annat var många saker färdigritade så gick det 

relativt lätt tyckte man. (IP 4) 

Tabell 4 Delsammanställning viktigaste utmaningarna 

Intervjuperson Viktigaste utmaningarna i projektet 
IP 1 Att hålla projektbudget 
IP 2 Att hålla tiden och budget samtidigt som man hade en 

långdragen ekonomisk tvist med entreprenören. 
IP 3 Göra en bra förprojektering och sedan vara ensam kvar 

från förprojekteringen. 
IP 4 Problem med ventilationshandlingarna samt 

arkitektunderlaget. 

5.2.4 Brister på samordning och kommunikation 

Projektchefen hade upplevt vissa brister på samordning och kommunikation mellan 

entreprenörer och projektörer. Bristerna ansågs ligga främst efter upphandling. Då de utför 

en förprojektering själva så finns det ibland en del erfarenhet/information som inte förs 

vidare, då det kommer nya konsulter in i bilden vid detaljprojekteringen och 

projekteringsansvaret hamnar hos entreprenören. Just den kunskaps- eller 

erfarenhetsöverföringen kan ibland bli bättre anser man. (IP 1) 
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Projekteringen ansågs något bristfällig när det gällde Peabs del enligt projektledaren, då den 

inte var riktigt rak och tydlig och sammanhållande. Det upplevdes som att en del saker 

ramlade mellan stolarna, och anledningen ansågs vara ovana av totalentreprenad från 

entreprenörsrepresentantens sida. Det handlar mycket om entreprenörens ansvar att se till 

att det fungerar med samordning och kommunikation men representanter från 

Fastighetskontoret är också med på projekteringsmötena. (IP 2) 

Arkitekten tyckte att det finns en tendens till att folk försöker lösa problem på egen hand. 

Många gånger kan en upplysning till fler ge svar på frågor som man inte visste fanns tyckte 

hon. Därför är det viktigt att dela med sig utav sin erfarenhet och information till andra. 

Dessutom som tidigare nämnt var det svårt att vara enda medlemmen kvar från 

förprojekteringen, så viss information/erfarenhet kan ha gått förlorad. (IP 3) 

Upplevde inga större brister på samordningen och kommunikationen under projektets gång. 

Entreprenadingenjören var med ända från kalkylskedet, och ansåg sig vara väl insatt i 

projektet när det startade och antydde att han inte hade upplevt några direkta problem. (IP 

4) 

Tabell 5 Delsammanställning samordning och kommunikation 

Intervjuperson Viktigaste brister i samordning och kommunikation 
IP 1 Nya projektmedlemmar vid detaljprojektering, mindre brister vid 

informationsöverföring och kunskapsåterföring. 
IP 2 Upplevde ingen direkt klar och sammanhållande projektering från 

entreprenörens sida. 
IP 3 Folk försöker lösa problem på egen hand.  
IP 4 Upplevde inga större brister, vilket skiljer sig från vad de andra 

upplevde. 

5.2.5 Bygghandlingar och dess brister 

Problemet under projektet upplevdes vara att entreprenören inte projekterade fram riktiga 

bygghandlingar utan stämplade om förfrågningsunderlag till bygghandling. Det var svårt att 

som projektchef under det här projektet direkt peka ut vilka som var sämre än de andra, då 

det mer operationella ansvaret låg hos projektledaren. Fastighetskontoret styr väldigt mycket 

under deras projektering, innan det går ut på upphandling, vilket gör att entreprenörerna 

tror att det är färdigt för att bara stämpla om, utan att göra de nödvändiga utredningar som 

krävs innan bygghandling kan göras. Anledningen till den styrning som görs uppgavs vara att 

deras verksamheter som ska in i byggnaden när den är färdig krävde det, men det sas att man 

själva kunde bli bättre på att beskriva funktionen och inte den tekniska lösningen. (IP 1) 

För detta specifika projekt ansåg projektledaren att det var ventilationshandlingarna som var 

bristfällig, ventilationskonsulten gjorde egentligen inte klart ritningarna först till 

relationshandlingarna. Det anses vara ett återkommande problem överlag och upplevs som 

mycket bekymmersamt. De bygghandlingarna som ansågs vara bäst var arkitekt- och 

konstruktionshandlingarna medan handlingarna för installationer var minst lämpliga. Man 

ansåg att El var duktigast med granskningen och att komma med synpunkter, medan VS var 

också duktiga med att ge synpunkter på saker och ting. Sen fråntar det i alla fall inte 
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entreprenörens ansvar men det är viktigt att få med sig. Emellanåt och rent generellt upplevs 

det att den som är projektör åt entreprenören vill kanske göra någonting bättre eller tydligare, 

kanske leverera ytterligare en ritning för en viktig del, vilket entreprenören inte bryr sig om. 

Man anser då att entreprenören istället säger t.ex. att ritningarna inte behövs för att de inte är 

nödvändiga och på så sätt sparar de den kostnaden som den extra ritningen skulle ge, vilket 

leder till ett halvdant arbete. För att förebygga brister i bygghandlingar skulle man kunna bli 

mycket hårdare mot entreprenörerna i sina krav, samt att man inom Fastighetskontoret blir 

bättre på att hjälpas åt och skapa tid för att hjälpa varandra i olika projekt innan man går ut 

och upphandlar projekten. (IP 2) 

Arkitekten var med och tog fram arkitekthandlingar till förfrågningsunderlaget tillsammans 

med andra konsulter och Fastighetskontoret (Konstruktörer, Elkonsulter, VVS-konsulter). 

Det ansågs att man hade gjort en grundlig och bra förprojektering, och handlingarna var så 

bra de kunde bli efter förutsättningarna då det ändå gällde en ombyggnation. Brister kunde 

dock säkert hittas någonstans, man kan alltid göra ett bättre jobb. Det ansågs också att man 

som arkitekt kunde bidra till att mer korrekta bygghandlingar togs fram. Dock berodde det 

på ur vems perspektiv man såg det ifrån. Utifrån beställarens perspektiv kunde arkitekten se 

till så att så mycket som möjligt var med på handlingarna för att kunna få den lägsta möjliga 

total kostnaden i slutändan. Utifrån entreprenörens perspektiv ska arkitekten gärna 

upptäcka fel i förfrågningsunderlaget och dess handlingar för att kunna få extra betalt för 

dem. Dock var det entreprenörerna själva, som var på plats (byggarbetsplatsen), upptäckte 

avsteg från underlag. Genom att ha en tät kommunikation med alla inblandade parter, dvs. 

konsulter så väl som byggherre och entreprenör får man en bättre förståelse och kunskap. (IP 

3) 

Beroende på ifall det är byggentreprenören eller beställaren som har tillhandahållit 

bristfälliga bygghandlingar så är det respektives ansvar att korrigera dem sa 

entreprenadingenjören. Dock är det ju byggentreprenören som får rätta till dem sedan i 

verkligheten. Tyvärr tappas mycket tid i projektet vid bristfälliga bygghandlingar, eftersom 

det tar tid att korrigera dem samt att vissa delar i bygget måste stå still. Som tidigare nämnt, 

såg man problem med arkitektritningarna, då de inte riktigt stämde överens med 

verkligheten, vilket utgjorde ett problem. (IP 4) 

Tabell 6 Delsammanställning bygghandlingar 

Intervjuperson Konsekvenser av bristfälliga bygghandlingar 
IP 1 Omstämpling av förfrågningsunderlag till bygghandlingar 
IP 2 Återkommande problem med brister i installationshandlingar, 

specifikt vid ombyggnation. 
IP 3 Entreprenör kan kräva mer betalt vid fel funna i handlingar utförda i 

förprojekteringen. 
IP 4 Förlorad tid i projektet, då delar av bygget måste stå still tills 

korrigering av handlingar är klar. 
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5.2.6 Förfrågningsunderlag 

Fastighetskontoret kan bli mycket bättre på att hålla sig mer till funktionskrav i sitt 

förfrågningsunderlag och resultat från förprojekteringen än att lämna massor med tekniska 

lösningar tyckte projektchefen. Vidare ansågs det att deras initiala utredningar kan förbättras 

så att det underlättar arbetet för entreprenören. Däremot finns det väldigt tydliga och tuffa 

direktiv som ställs från de verksamheter, t.ex. skola, äldreomsorg osv. som 

Fastighetskontoret ska bygga åt. Det finns även väldigt tuffa krav på vad som ska ingå i ett 

HVB hem för ensamkommande flyktingbarn. Detta leder till att de försöker styra allt mer i 

sina handlingar. (IP 1) 

När totalentreprenad används så brukar Fastighetskontoret, enligt projektledaren, styra 

entreprenörerna väldigt mycket. Detta eftersom man skriver väldigt mycket om hur man vill 

att saker och ting ska se ut i deras funktionsbeskrivningar istället för att bara beskriva en 

funktion eller en miniminivå och låta entreprenören presentera ett förslag. Tyvärr levererar 

Fastighetskontoret ofta sådana färdiga handlingar så att entreprenörerna inte anser att de 

behöver projektera så mycket tyckte man. Man är allt för styrande oftast, då istället för att 

bara beskriva en funktion, tenderar man att bifoga konstruktionsritningarna på funktionen 

också. (IP 2) 

Det är viktigt att ta fram bra funktionskrav i ett förfrågningsunderlag till en totalentreprenad, 

men de ska även vara möjliga att genomföra sa arkitekten. Som arkitekt är det viktigt att 

lyssna på vad byggherren vill ha och beskriva detta så att de får vad de önskar sig. I projektet 

Adelsögatan 6 ansåg arkitekten att i vissa fall var de för detaljerade i ritningarna som de tog 

fram. Däremot ansåg man att man även var mindre detaljerade i andra fall där man 

egentligen borde ha varit mer detaljerade. Eftersom det ändå var en ombyggnad där vissa 

förutsättningar fanns, blev det lite svårare tyckte hon. Att se till att man kunde tillgodose 

dagens brand-, tillgänglighetskrav, och luftkrav var en stor utmaning. (IP 3) 

Fastighetskontoret var väldigt duktiga på att leverera väldigt detaljerade 

förfrågningsunderlag enligt entreprenadingenjören. Det mesta är färdig ritat och klart, vilket 

gör det till ett enklare jobb för PEAB. Även projektet Adelsögatan var en väldigt styrd 

totalentreprenad, som också underlättade arbetet för entreprenören. (IP 4) 

Tabell 7 Delsammanställning förfrågningsunderlag 

Intervjuperson Viktiga åsikter gällande förfrågningsunderlag 
IP 1 Att inte lämna tekniska lösningar, fokusera på funktionskraven 
IP 2 Låta entreprenören komma med förslag (tekniska lösningar) och inte 

styra dem för mycket. 
IP 3 Viktigt som projektör att lyssna på beställarens behov och leverera 

bra underlag. 
IP 4 Enklare för entreprenör att utföra jobbet när beställare har ritat det 

mesta. 
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5.2.7 Checklista 

Det finns idag viktiga beslutspunkter i checklistan som handlar om budget och nämndbeslut 

för såväl deras verksamheter som de själva. Man får inte gå förbi dem utan att checkat av 

dem, då projektet bekostas av skattemedel och måste informeras till våra politiker. Dock 

finns det även brister i denna checklista. Det finns hänvisningar till dokument som ingen vet 

vad de är för något. Dessutom hänvisas man till vissa dokument som kanske inte finns 

åtkomliga eller inte är uppdaterade. Själva checklistan är ett ”levande” dokument som 

behöver uppdateras regelbundet, men på grund av tidsbrist blir det tyvärr inte av så ofta som 

behövs. Projektplanen som är en del av checklistan, uppdaterades bara i början av projektet 

men sen uppdaterades den inte längre under resterande tiden av projektet. (IP 1 och IP 2) 

5.2.8 Systemstöd 

Systemen som används hos Fastighetskontoret har vissa mindre bekymmer, då det är många 

system som inte ”pratar” med varandra. Man sköter ekonomin i ett system, hanterar 

dokument och rapporter i ett annat, och så skriver man sin budget i ett program som heter 

3D, detta gör det svårt att få ett helhetsgrepp om vissa saker. Ett önskvärt system som man 

idag saknar är BIM, ifall alla hus skulle vara ritade i 3D, skulle det bli mycket lättare att få en 

uppfattning om hur det kommer att se ut när man bara kan gå in mitt i huset med hjälp av 

programmet. Tekniken finns men tyvärr finns ingen tillgång till den. Frågan har lyfts internt 

men man har fått ett nej. (IP 1 och IP 2) 

5.2.9 ABT06 

Ansvarsfördelningen regleras i ABT06 men tyvärr upplevs den uppbyggd till fördel för 

entreprenörerna och inte beställaren, därför har de vidtagit vissa avsteg men dem görs främst 

i ramavtalen och inte i entreprenadupphandlingarna. Man anser att ABT06 borde vara 

mycket mer transparent och neutral än vad den är idag. (IP 1 och IP 2) 

5.2.10 Övrigt 

Totalentreprenad upplevs som en bra form att jobba i överlag men man har ofta en tidspress 

på sig som gör så att Fastighetskontoret upplever att entreprenören hoppar över 

projekteringen och tjänar på så sätt pengar och tid, men sen blir det problem när de ska 

lämna över relationshandlingarna. Skulle man som entreprenör, totalentreprenad vid 

ombyggnad, göra allt enligt alla regler dvs. göra en riktig förprojektering, göra en riktig 

undersökning på plats av vissa saker och ting, då skulle det bli betydligt mindre problem. 

Man anser att mer tid och utrymme behövs ges till entreprenörerna till att ha 

projekteringsmöten. Dock finns det redan idag vanligtvis avsedd tid för sådant, men 

entreprenörerna tenderar till att effektivisera genom t.ex. att stämpla om 

förfrågningsunderlag och handlingar till bygghandlingar och därmed spara in på sin egen 

projektering. Vid upphandling av en totalentreprenad är det viktigt att alla underlag är 

korrekta och riktiga. Därför är det också viktigt att fler personer granskar alla underlag som 

har tagits fram, de minskar risken för att man har missat något. Det har hänt att en felaktig 
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meningsuppbyggnad i en funktionsbeskrivning slutade upp i en ÄTA kostnad, det var alltså 

ett syftningsfel i en mening i en handling och skrivfelet blev jätte dyrt. Tydlighet och 

kommunikation är därför också väldigt viktigt. (IP 1 och IP 2) 

Värt att nämna är att det gjordes flera försök till att få intervjua en person från ventilation för 

att kunna få deras syn och förklaringar och på så sätt en mer balanserad grund. Framförallt 

då många av respondenterna ansåg att deras handlingar var mest bristfällig. Dock blev det 

aldrig en möjlighet till att få till intervjun. 

5.3 Sammanställning av intervjuer 

I tabellen nedan (tabell 8) presenteras en sammanställning av intervjuerna i tabellform 

utifrån vad som var positivt respektive negativt i varje område som berörde alla 

intervjupersonerna.  

Tabell 8 Sammanställning av intervjuer 

Område Positivt Negativt 

Totalentreprenad vid 
ombyggnation  Ofta tidsmässiga fördelar 

 Enklare att hålla budget 
för beställaren 

 Kompetensen och 
erfarenheten hos 
entreprenören kan nyttjas 
på ett bra sätt 

 

 Svårt att få fram korrekta 
relationshandlingar samt 
bygghandlingar vid 
ombyggnation 

 Man vet inte alla 
förutsättningar som gäller 

 Att styra entreprenören för 
mycket leder inte till något 
bra. 

Projektet  
Adelsögatan 6  Att bli klara i tid 

 Bra planerat 

 Tvister fick ett bra slut 

 Att hålla ekonomin 

 Problem med 
ventilationshandlingar 

 Ekonomiska tvister 

 Överlämning av 
förprojekteringen till 
detaljprojektering 

Samordning och 
kommunikation  Fastighetskontoret 

närvarade på alla 
projekteringsmöten 

 Kunskaps- och 
erfarenhetsåterföringen 

 Lösa problem på egen hand 

 Samordningsproblem i 
projekteringen hos 
entreprenören 

Bygghandlingar 
 Konstruktions-

handlingarna till projektet 

 Granskningar utförda av 
EL 
 

 Relationshandlingar 
upplevs ofta som ett 
problem 

 Förlorad tid vid bristfälliga 
handlingar 

 Installationshandlingar  

 

Förfrågningsunderlag 
 Underlättade 

entreprenörens arbete 

 Detaljerade ritningar 

 Många tekniska lösningar 
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 DISKUSSION  

Det här kapitlet presenterar en diskussion kring resultaten av arbetet där litteraturstudien 

kommer att implementeras genom att jämföras med resultatet. Dessutom har förslag på 

förbättringar av nuvarande checklistan presenterats. 

 

Resultatet av det här examensarbetet visar att planeringen av projektet Adelsögatan 6 inte 

hade några direkta brister, däremot hittades en del brister i samordning och kommunikation 

samt i bygghandlingarna. Vidare visade resultatet att det även fanns plats för 

förbättringsområden i Fastighetskontorets nuvarande checklista, samt i deras 

förfrågningsunderlag.    

På grund av den stora bristen på bostäder inom kommunen kan ombyggnation av lokaler till 

bostäder vara ett viktigt bidrag. Ombyggnationer utförs dock sällan utan problem, vilket 

tydligt har framkommit i resultatet av intervjuerna i det här arbetet samt av litteraturstudien. 

En återkommande punkt som kom upp i resultatet var att man inte kände till alla 

förutsättningar före projektets start vilket ledde till diverse svårigheter, en jämförelse mot 

teorin visar att detta stämmer väl överens, då Nordstrand (2008) pekade på just detta. 

Intervjuerna visade att det kunde vara svårt för totalentreprenören att i förväg, vid t.ex. 

detaljprojekteringen, bedöma hur mycket arbetsinsatser som behövs för att utföra ett projekt. 

Enligt Nordstrand (2008) kan dolda fel och okända förutsättningar påverka både 

projekteringsarbetet och innehåll i entreprenadavtalet eftersom att vissa beslut om tekniska 

lösningar och utförandemetoder måste vänta ända till byggskedet. En konsekvens av detta 

kan vara att entreprenören räknar fel på anbudet vilket kan leda till att man går back 

ekonomiskt i hela projektet. Intervjuerna visade att även om man hade gamla 

relationshandlingar betydde det inte att de stämde överens med verkligheten, vilket inte 

underlättade saker och ting.  

En intressant observation som gjordes var att till och med vissa handlingar (A-underlag) som 

togs fram till förfrågningsunderlaget av Adelsögatan 6 också hade brister i form av att inte 

stämma överens helt med verkligheten, vilket totalentreprenören antydde. Arkitekten 

nämnde att man alltid kunde göra ett bättre jobb ifrån sig, och att deras handlingar kanske 

kunde innehålla brister. Men de var överlag nöjda och tyckte att de hade gjort en bra 

förprojektering. Fastighetskontoret anmärkte dock aldrig på brister i dessa handlingar, om 

det nu berodde på att de glömde bort eller aldrig blev informerade om det är oklart. Något de 

däremot var överens om var att ventilationshandlingarna var bristfälliga, mer specifikt fanns 

det ej med dimensioneringsunderlag i beskrivningen. Anledningen till detta hade varit jätte 

intressant att få reda på. Tyvärr gick det som tidigare sagt inte att få till en intervju med 

någon representant från ventilation. Det hade gett en mer balanserad bild över vad det var 

som var det riktiga problemet och anledningen till den bristande handlingen, vilket är en 

svaghet i denna rapport som måste nämnas.  

En brist i kommunikation och samordning som detta projekt visade var överlämningen av 

kunskap, erfarenheter och information mellan olika skeden i projektet. Vidare antydde 
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Fastighetskontoret att entreprenörens projektering var något bristfällig på det sättet att man 

inte riktigt var rak, tydlig och sammanhållande vilket ledde till att vissa saker förbisågs. Var 

det något som litteraturstudien visade på så var det vikten av att ha en bra kommunikation 

och samordning mellan projektledare, entreprenörer och projektörer för att kunna få ett 

lyckat projekt (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015). Det var också väldigt viktigt att ta vara 

på den kunskap och erfarenhet som fanns och togs från förprojektering och använda den i 

resterande skeden av projekt. En annan intressant aspekt var att det var bara en deltagare 

(arkitekten) från förprojekteringen kvar när projekteringsansvaret hamnade hos 

totalentreprenören. Det vill säga totalentreprenören anlitade samma projektör som 

Fastighetskontoret. Eftersom då ingen annan från förprojekteringen var kvar än arkitekten 

blev konsekvensen att arkitekten kände sig kluven vid vissa situationer, t.ex. var man inte 

alltid säker på vad som hade sagts och kommits fram till tidigare. Visserligen säger 

litteraturstudien att det är vanligt att entreprenören använder sig utav samma projektör som 

beställare, men det kan leda till vissa problematiska situationer. Det kan bli svårt för 

projektören att vara objektiv då man har varit och tagit fram förfrågningsunderlaget med 

beställaren, men sedan ska delta i projekteringen som entreprenören utför. Projektören kan 

då peka på olika fel i underlagen som den själv har varit med och tagit fram, vilket gör så att 

entreprenören kan kräva mer betalt. Förutom att det kan uppstå etiska problem, kan även 

intressekonflikter uppstå och leder inte till något bra. Därför bör Fastighetskontoret se till 

att, ifall deras projektör senare anlitas av entreprenören, deras ansvar gällande ursprungliga 

tekniska lösningar och lämnade uppgifter är tydliggjort i avtalet mellan projektören och 

entreprenören.  

Vikten av tydliga avtal och kontrakt märks också då Fastighetskontoret upplevde en 

ekonomisk tvist under stora delar av projektet. Visserligen löstes tvisten slutligen på ett bra 

sätt, men det är inte självklart att utfallet alltid blir så. Konsekvensen av bristande avtal och 

kontrakt kan leda till stora tvister, samt i värsta fall stora kostnader för beställaren då 

entreprenörer kan kräva betalt för felaktigheter (Ossmer & Wollsén, 2007).  

En sak som blev uppenbart från intervjuerna var att Fastighetskontoret ibland kanske var allt 

för detaljerade i sina underlag till förfrågningsunderlaget. Man medgav också att deras 

initiala handlingar i ett projekt kunde förbättras. Problematiken ligger i att man ibland är för 

detaljerad i några av sina ritningar. Anledningen till detta var enligt Fastighetskontoret att 

man hade väldigt duktiga konstruktörer som gillade att rita mycket. Dessutom medgav man 

att man inte styrde sina konstruktörer tillräckligt, och på så sätt inte kunna minska 

detaljrikedomen i ritningarna. Förutom att ange funktionskrav bifogar man även ibland 

tekniska lösningar på diverse saker. I rumfunktionsbeskrivningen hade man exempelvis 

angett hur räcken och dess fästen i en trappa skulle se ut med en bild. Dessutom hade man 

ritningar på hur trapporna med räckena skulle se ut (se bilaga 3, ritningsdelen). 

Litteraturstudien visade att det alltid finns en inbyggd konflikt ifall en specifik teknisk 

lösning finns föreskriven samtidigt som ett funktionskrav ställs, då dessa krav inte alltid går 

ihop och kan leda till förvirring eller till möjlig tvist (Hansson et al., 2012). Ifall 

Fastighetskontoret kunde vara mindre detaljerade i sina ritningar skulle det kunna vara 

möjligt att ta vara på entreprenörens kompetens och erfarenhet istället. Entreprenören borde 

ju ändå ha välutarbetade och välbeprövade tekniska lösningar på saker och ting, vilket inte 



35 

kan användas till fullo ifall man som beställare låser fast entreprenören med att ange 

tekniska lösningar i förfrågningsunderlaget.  

En annan reflektion är att ifall man som beställare är alldeles för detaljerad kan detta bidra 

till att entreprenören känner sig bekväm med att hoppa över vissa delar i sin egen 

projektering. I resultatet från intervjuerna fanns det antydningar om just detta, när 

Fastighetskontoret tyckte att entreprenören hade en något bristfällig projektering. Vidare 

bestyrktes Fastighetskontorets detaljerade underlag av entreprenören själv som medgav att 

Fastighetskontoret var väldigt duktiga på att bifoga väldigt detaljerade förfrågningsunderlag, 

och sa att det var i princip färdigprojekterat och klart. Detta kan man tolka på olika sätt, men 

det är svårt att tänka sig att entreprenören inte väljer att inte genomföra vissa delar av sin 

projektering då de sparar både tid och pengar på detta. Ansvarsfördelningen i ABT06 blir 

också svårare att förtydliga vid detaljerade ritningar, om någonting går fel kan det bli 

beställarens skyldighet att fixa. Fastighetskontoret tyckte redan att ABT06 var mycket mer 

vänligt sinnat mot entreprenören än vad den är mot beställaren. Man försökte dock reglera 

detta genom att vidta vissa avsteg i ramavtalen, men inte i entreprenadupphandlingarna. Det 

är svårt att avgöra ifall ABT06 verkligen är mer fördelaktigt för entreprenören än beställaren, 

bara genom att ha intervjuat Fastighetskontoret som enda beställare. För att få en förankring 

i detta påstående borde fler beställare ha intervjuats och då hade man kunnat få en mer 

generell bild.   

Hos fastighetskontoret jobbar man i många olika system, men det finns ett system som man 

fortfarande saknar, och det är ett BIM system som kan visa objekt i 3D. Man pratade om att 

hur mycket enklare det skulle bli att få en uppfattning om hur det skulle se ut i en byggnad 

ifall man kunde visualisera det i förväg. Det här är bara en utav fördelarna med användning 

av BIM, som litteraturstudien visade på. Bland annat kunde användningen av BIM leda till 

färre fel och bättre samordning i både projekterings och byggskedet. Detta genom att 

projekteringsverktygen effektiviseras och man kan genomföra kollisionskontroller av 

installationer och andra viktiga delar. Det här borde kanske Fastighetskontoret på sikt 

fundera på att implementera, då man har sett brister i just installationsmomenten.   

När man ska genomföra ett större byggprojekt hos Fastighetskontoret används en checklista 

som fungerar som ett hjälpmedel till projektledaren. ”Checklistan” består inte bara av ett 

dokument utan flera dokument, bland annat en projektplan, riskanalys och checklistan 

”Stora byggprojekt”. Genom att använda en checklista ökar det möjligheten till att i förväg 

upptäcka problem och möjligheter i ett projekt vilket litteraturstudien visade på. Eftersom 

byggprojekt oftast är väldigt komplexa och stora i sin natur, vore det i princip omöjligt att 

genomföra ett byggnadsprojekt utan att ha ett sorts dokument som hjälper en att ha koll på 

alla dess olika delar. Arkivstudien som utfördes för det här arbetet, genomfördes på 

dokument som hade inhämtats från Fastighetskontorets databas. Denna databas som är 

webbaserad fungerar som ett projekthanteringssystem där ett helt projekts dokumentation 

kan hanteras. Handlingar som förfrågningsunderlag, ritningar, besiktningar, planer, 

kontaktuppgifter finns tillgängliga i denna plattform och systemet bygger på samma struktur 

som en vanlig projektpärm. Varje specifikt projekt får en egen ”pärm” där all dokumentation 

finns, vidare ”bjuds” alla projektdeltagare att få tillgång till allt. Systemet var förvånansvärt 

lätt att navigera i och upplevdes som ett mycket bra projekthjälpmedel. I detta system fanns 
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bland annat checklistan för Fastighetskontorets projektledare. Då denna checklista var 

väldigt lång och detaljerad där flera dokument ingick har övergripande förbättringsförslag på 

checklistan angivits. Projektledarna har erfarenheten och kompetensen till att veta hur man 

kan implementera förbättringsförslagen och vid vilka skeden dessa kan passa. Efter att ha 

sammanvägt resultaten och jämfört mot litteraturstudien har följande förbättringsförslag 

angivits:    

Korrekt styrning av Fastighetskontorets konstruktörer bör bli en standard, då de bidrar till 

väldigt detaljerade ritningar. Att eventuellt införa en extra checklista för konstruktörerna 

som ger dem en hänvisning till hur deras ritningar ska förhålla sig till projektet vore 

lämpligt. Denna checklista bör då visa vad som förväntas utav deras ritningar och även 

vad som inte är lämpligt. 

Kontinuerlig uppdatering av checklistans olika dokument bör vara ett krav, även om det 

kan vara arbetskrävande. Dessutom bör alla checklistans dokument som uppdaterats vara 

tillgängliga i den gemensamma databasen. Projektplanen och riskanalysen som var 

tillgängliga på databasen var tomma, vilket tyder på att de ifyllda dokumenten var 

arkiverade någon annanstans. Genom att göra dessa uppdaterade dokument tillgängliga 

kan alla projektets medlemmar få tillgång till detta vilket kan leda till en bättre förståelse 

för projektet och till en bättre samordning och kommunikation. 

Vid ombyggnationsprojekt kan det vara lämpligt att införa ett moment i checklistan som en 

extra kontroll av entreprenörens bygghandlingar. Visserligen är det entreprenörens plikt 

att tillhandahålla bygghandlingarna, men genom en enkel kontroll från 

Fastighetskontorets sida kan entreprenören också bli varse om att det kan finnas något 

som saknas. Specifikt bör installationshandlingar få mer uppmärksamhet, då de är svåra 

att ta fram vid ombyggnationer. Även gamla relationshandlingar vid ombyggnation som 

ingår i förfrågningsunderlaget vore lämpligt att göra en avstämning på. Speciellt då de 

ofta inte stämmer mot verkligheten.  

Gemensamt språk bör genomsyra checklistan, det finns många förkortningar som skulle 

vara svårt att förstå för en nyanställd projektledare. En sorts definitionslista bör redovisas 

i checklistan, gärna i början som underlättar förståelsen för personen som tittar på 

checklistan. Även om det är en checklista för projektledare, bör den vara utformad på ett 

sätt så andra projektmedlemmar också kan förstå den.  

Tydligheten borde förbättras, då det finns dokument som den hänvisar till där inte ens 

projektledaren har någon vetskap om vad det är för något. En noggrann genomgång av 

checklistan är lämplig för att se till så att alla hänvisningar som görs till olika dokument är 

kontrollerade, dvs. dokumenten är lätt tillgängliga eller att det finns en hänvisning till vart 

man kan hitta dem. 

En rekommendation är att införa ett BIM system där 3D modellering är möjligt samt 

införa ett moment i checklistan som kräver en 3D modell av objektet. Detta bör leda till 

bättre samordning i projekterings- och byggskedet. Att på ett enkelt sätt se eventuella 

krockar i installationer och liknande kommer säkerligen ge fördelar, kan kanske även leda 

till kostnadsbesparingar.  
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Införandet av en intressentanalys skulle kunna hjälpa projektledaren till att kunna förstå 

vilka intressenter som projektet har samt hur man ska involvera dem i projektet och hålla 

dem informerade. Den kan bidra till att fastställa vilka intressenter som ska bjudas in till 

projektet. Eftersom en intressentanalys kan hjälpa till med att hålla intressenter 

informerade, kan den också hjälpa till att förankra projektets betydelse över hela 

projektorganisationen.  

Metodvalet av intervjuer har varit ett bra sätt att införskaffa sig informationen till det här 

arbetet. Ifall man ska vara kritiskt till den här metoden är att det kanske kan vara något 

ensidig information som kommer fram beroende på hur många intervjupersoner som har 

varit medverkande. Dessutom är det svårt att säga ifall vad en intervjuperson upplever, också 

upplevs precis likadant av någon annan person. Därför hade det varit möjligt att få olika 

resultat beroende på vem man intervjuar. Man kan se detta i resultatet då 

entreprenadingenjören inte upplevde några brister på samordning och kommunikation fast 

andra personer i samma projekt gjorde detta. På grund av examensarbetets tidsgräns samt 

begränsad möjlighet från projektmedlemmarnas sida att delta har det inte gått att intervjua 

fler personer. Resultatet har ändå varit mycket intressant som också har gett möjlighet till att 

kunna resonera kring frågeställningarna samt syftet.   
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 SLUTSATSER 

Under det här kapitlet visas de slutsatser som har dragits utav examensarbetet. Vidare 

diskuteras frågeställningarna till arbetet och hur de har besvarats. 

 

Det här arbetets syfte var att fastställa vilka brister som fanns i planering och samordning i 

projektering- och produktionsfasen specifikt inom projektet Adelsögatan 6 hos 

Fastighetskontoret. Vidare var syftet att ge förslag till förbättringar i den nuvarande 

checklistan som används utav projektledare. Med hjälp av intervjuer och arkivanalysen som 

genomfördes kunde brister på samordning och kommunikation likväl som brister vid 

ombyggnation när totalentreprenad används påvisas. Även om planeringen av det studerade 

projektet inte visade sig ha några större brister så kunde arbetet peka på övergripande 

förbättringsförslag av Fastighetskontorets nuvarande checklista. Några utav de viktigaste 

förslagen som gavs var bland annat: 

 Införa ett moment i checklistan vid ombyggnationsprojekt som skulle fungera som en extra 

kontroll av entreprenörens bygghandlingar. Mer specifikt skulle extra uppmärksamhet ges till 

installationshandlingar då dessa sågs vara svåra att ta fram vid ombyggnation.  

 Införa en extra checklista till konstruktörerna för att ge dem en hänvisning till hur deras 

ritningar skulle förhålla sig till projektet, för att på så sätt styra dem mot att minska 

detaljerade ritningar.  

 

Alla förslag kan ses som en möjlig lösning och ett sätt att komma tillrätta med bristerna. En 

annan slutsats som har dragits av resultatet är: 

 Fastighetskontoret borde se till så att fler personer som var involverade i förprojekteringen 

också följer med och deltar i detaljprojekteringen, vilket kan leda till bättre projekteringar. 

Detta eftersom kompetensen och erfarenheten då inte går förlorad i samma utsträckning.  
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 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det här kapitlet presenterar författarens förslag till fortsatt arbete som berör det studerade 

ämnet. 

 

Det här examensarbetet berörde ämnet totalentreprenad vid ombyggnation, och mer 

specifikt vid ett utfört projekt hos Fastighetskontoret. Det framkom att Fastighetskontoret 

ansåg att ABT06 var mer vänligt sinnat mot entreprenörerna än beställaren. Att avgöra ifall 

ABT06 verkligen är mer fördelaktigt för entreprenören än beställaren är svårt bara genom att 

ha genomfört intervjuer med Fastighetskontoret. Det vore därför lämpligt att utföra en större 

och mer noggrann undersökning för att fastställa ifall detta påstående är generellt för alla 

beställare. Ifall påståendet kunde påvisas stämma för alla beställare, skulle det kunna leda till 

en förändring av ABT06 för att göra den mer rättvis.   
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BILAGA 1: FUNKTIONSKRAV ADELSÖGATAN 6 

 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Adelsögatan 6 ombyggnad till HVB-hem för ensamkommande 
flyktingbarn. 
 
 
 
 

 

1. Allmän beskrivning  
Västerås stad skall under sensommaren 2014 starta upp ett nytt HVB-boende för EKB 
(ensamkommande flyktingbarn), boendet skall ha plats för ungdomar i ålder 15-21 år. Totalt 

är behovet 8 platser på de två översta planen i fastigheten på Adelsögatan 6.  
Sverige har blivit ett ”populärt” land att invandra till och behovet av platser för EKB är stort.  
Från och med 1januari 2014 kommer Migrationsverket att kunna tvångsplacera 
ungdomar i kommuner. Detta medför behovet av fler platser i Västerås. 

 

2. Verksamhetens organisation  
SNF är huvudansvarig för verksamheten och kommer att förhyra lokalerna och ansvarig för 
drift av verksamheten kommer proAros att vara. 

 

3. Nuvarande lokalsituation  
Vi har idag ett boende på Adelsögatan som fungerar som genomgångsboende för nyanlända 
flyktingar, tanken är att tömma denna fastighet och anpassa det till boende för EKB. 
Fastigheten är ett 3-våningshus med källarplan för bl.a. tvättstuga.  
Våning 1 och 2 är lägenheter med egna toaletter och dusch och ett litet pentry, medan våning 
3 är endast sovrum och ett handfat, i övrigt finns det gemensamma utrymmen såsom toalett, 
dusch och kök. 
 

 

4. Detaljorganisation och bemanning 

 

 Källarplan, vill undersöka hur mycket av källarplanet som kan byggas om till lägenheter i 
storleken 1-2 rok. Planeringen är att använda så mycket som möjligt av ytan.


 Våning 1, är tänkt som utslusslägenheter för ungdomar som har egen ekonomi, men har 

möjlighet till att kontakta personal och är mellan 18-21 år alternativt placering för 
flyktingfamilj.


 Våning 2, är tänkt som träningslägenheter HVB för ungdomar 16-18 år och är 

asylsökande som ännu inte är berättigade att skriva egna kontrakt. Här skall det finnas 
personal dygnet runt. Minst 7 lägenheter.
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 Våning 3, familjeliknande boende med gemensamma utrymmen för bl.a. matlagning och 
personal dygnet runt. Minst 8 stycken boenderum.


 Generellt behov av att se över fönstertätning. Behov av en separat ingång till våning 2 och 

3 samt en separat ingång till våning 1 och källarplan. Alla våningar har behov av att 
använda tvättstuga i källare, alternativt tvättpelare på varje våning.


 Personal utifrån gällande krav från Socialstyrelsen/IVO

 Handlar om att integrera ungdomar i det svenska samhället, ADL-träning och att kunna 

tillgodose individuella behov.

 Personalbemanningen kommer att bestå av totalt 20-25 personal som arbetar i 

skift, verksamheten på våning 2 och 3 kommer att vara bemannad dygnet runt.
 
 

5. Tillväxt och förändringar 
 

 Prognosen just nu är att det kommer att komma många EKB ungdomar, vad som kan 
hända om 5 år är svårt att sia om, skulle behovet förändras så kan man på ett enkelt sätt 
omvandla våning 2 till hyresrätter/utslusslägenheter.

 
 

6. Samband 

 

 Källarplan, befintlig tvättstuga skall behållas, behov av 1-3 källarförråd 3-5 kvm 
styck. Resterande ytor skall i så stor uträckning som möjligt planeras till boyta i form 
av lägenheter 1-2 rok per lägenhet.


 Våning 1, 6-8 lägenheter för 1-2 boende/lägenhet.


 Våning 2, 7 lägenheter för 1-2 boende/lägenhet + besökande och personal. Personal 

rum med pentry (finns idag). Nuvarande duschrum kan göras om till tvättstuga med 
tvättpelare och för torkning av kläder. 2 samtalsrum, 1 kontor och jourrum för 
sovande personal ett förrådsrum och ett gemensamhetsrum. Personalen skall kunna ha 
överblick över enheten.





 Våning 3, 8 stycken boenderum för ungdomar+ 10-12 personal fördelade på dygnets 
alla timmar. 1 kök för tillagning som skall vara låst, ett pentry för de boende att ha 
tillgång till, gemensamhetsutrymme för boende, 1 personalrum. 2 samtalsrum och ett 
jourrum för sovande personal. Duschrummet skall göras om till 4 duschar, varje 
boenderum skall kompletteras med wc och handfat. En tvättpelare (tvättmaskin och 
torktumlare) skall finnas på våningen. 1 förrådsrum. Personalen skall kunna ha 
överblick över enheten.


 Postfack finns i entrén, mattransporter kommer att vara nödvändig för den 

gemensamma våningen behov av enklare hiss (3). Det kan förekomma tunga gods vid 
möbeltransporter.


 På våning 3 skall det källsorteras och det två andra våningen åligger det hyresgästen 

att källsortera.
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7. Miljökrav 
Pga. sekretess så bör samtalsrummen vara ljudklassade  
Ventilation, fullgod utifrån verksamhetsbeskrivning. 

 

8. Säkerhet  
Uppfylla brandkrav enligt HVB-regler. På våning 2 och 3 skall personalen kunna ha översikt 
över enheten.  
Behov brandlarm. Överfallslarm? 
SNF återkommer. 

 

9. Övriga tekniska krav 
 

 

10. Övriga funktionskrav 

 

 Kontorsarbetsplatser, se beskrivning ovan.


 4 kontorsplatser med ADMIN uppkoppling för personal + 1-2 public för ungdomar 
(våning 3).


 Förbereda 3 platser för personal med ADMIN uppkoppling (våning 2).


 Stadsnät skall dras in om det inte finns.


 VIKTIGT att komma ihåg att hela huset bör utrustas med router för kapacitet för ca 

35-40 datorer.


 Enkel möblering


 Västerås stads växel ”390000”


 Plats för förvaring av mediciner och akter, övriga sekretesspapper och dylikt. Våning 
2 och 3 skall vara inlåst.


 På våning 1 behövs det ingen besökstoalett, skall redan finnas en besökstoalett 

och ett samtalsrum. Våning 2 är det nödvändigt med samtalsrum och en 
besökstoalett och våning 3 finns det gemensamma toaletter.


 På våning 2 och 3 behövs det både sovrum och personalutrymmen.


 På våning 1 behövs det inga personalutrymmen.


 Köket bör beaktas noga och anpassas för hantering och tillagning av mat för större 

sällskap (maskiner bör vara anpassade för ”typ” industri/kök, höj och sänkbar 
arbets- och diskbänk). Matplats skall finnas för 12-15 personer på våning 3.


 För gemensamma utrymmen bör det anlitas lokalvård, i övriga utrymmen skall det i 

lärande syfte tillsammans med ungdomarna städas gemensamt.
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 En separat yta för ”telefonkiosk” för att de boende skall kunna ringa myndigheter 
etc. med en stationär telefon på våning 2 och 3.


 Ytterdörr med ”dropp-system”.


 Enligt gällande avtal, totalt 6 dörrar



 Hisskrav?



 Varuhiss, behov av en enklare hiss för transporter till våning 2 och 3.


 Succesiv inflyttning där varje våningsplan färdigställs för inflyttning separat. Plan 

3 skall färdigställas först. 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR  

 

Frågor till intervjun med projektchef: 

1. Kan du beskriva din roll och arbetsuppgifter inom organisationen? 

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med att använda er utav en totalentreprenad? 

 

3. Vilka brister ser ni i en totalentreprenad vid ombyggnation? 

  

4. Kan du beskriva vad som händer när brister uppstår i bygghandlingarna? Vem 

ansvarar för att korrigera dem t.ex.? 

 

5. Ser du några tydliga brister på samordning och kommunikation mellan (och 

sinsemellan) entreprenörer och projektörer? 

 

6. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er och totalentreprenören? Finns det några 

brister eller förbättringsområden? 

 

7. Finns det några problem med att definiera funktionskrav som beställare av en 

totalentreprenad? I så fall vilka är de och på vilket sätt löser ni dem idag? 

 

8. Tyckte du att ni hade tillräckliga systemstöd för projektet? Planeringsverktyg och 

liknande? I så fall fungerade de bra eller fanns några tydliga brister? 

 

9. Finns det något dokument i er aktuella checklista som du upplever har brister? I så fall 

vilket och vad är dess brister? 

 

10. Vilka är de viktigaste delarna i checklistan? Hur skulle befintligt checklista enligt dig 

kunna förbättras? 

 

11. Hur fungerar det för er att använda ABT06? Nackdelar och fördelar? 

 

12. Vad tycker du gick bäst respektive sämst under projektets gång (Adelsögatan)? 

 

13. Vilka bygghandlingar upplevde du hade mest brister under projektets gång? 

 

14. Vilka anledningar tror du att de bristfälliga bygghandlingarna berodde på? 
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Frågor till intervjun med projektledaren: 

Generella frågor: 

1. Kan du beskriva din roll och arbetsuppgifter inom organisationen? 

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med att använda er utav en totalentreprenad? 

 

3. Vilka faktorer är viktiga för er att beakta vid en upphandling av totalentreprenad? 

  

4. Vilka brister ser ni i en totalentreprenad vid ombyggnation? 

 

5. Upplever ni att det ofta förekommer oklara bygghandlingar vid ombyggnation med 

totalentreprenad?  Om ja, vilka anledningar tror du att det beror på? 

 

6. Kan du på något sätt bidra till att mer korrekta bygghandlingar tas fram? 

 

7. Kan du beskriva vad som händer när brister uppstår i bygghandlingarna? Vem 

ansvarar för att korrigera dem t.ex.? 

 

8. Ser du några tydliga brister på samordning och kommunikation mellan (och 

sinsemellan) entreprenörer och projektörer? 

 

9. Vad tycker du är viktigt för att kunna skapa en effektiv samordning och 

kommunikation mellan olika aktörer i ett projekt? 

 

10. Hur ofta upplever ni brister i planeringen av ett projekt vid totalentreprenad? Vad tror 

du att det beror på? 

 

11. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er och totalentreprenören? Finns det några 

brister eller förbättringsområden? 

 

12. Finns det några problem med att definiera funktionskrav som beställare av en 

totalentreprenad? I så fall vilka är de och på vilket sätt löser ni dem idag? 

 

13. Är det något mer som du tycker är viktigt kring totalentreprenader? 
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Projektspecifika frågor: 

14. Om du tänker tillbaka till projektet Adelsögatan 6, vad tycker du gick bäst respektive 

sämst under projektets gång? 

 

15. Vilka faktorer var enligt dig störts bidragande till projektets lyckade resultat? 

 

16. Projektplanen är ju ett dokument som styr projektets färdriktning, upplevde du att den 

följdes upp vid olika lämpliga skeden, samt reviderades den vid behov? 

 

17. Upplevde du att projektet var väl planerat, eller såg du några tydliga brister? I så fall 

vad tror du var anledningen bakom dessa brister? 

 

18. Tyckte du att ni hade tillräckliga systemstöd för projektet? Planeringsverktyg, 

ritverktyg och liknande? I så fall fungerade de bra eller fanns några tydliga brister? 

 

19. Finns det något dokument i er aktuella checklista som du upplever har brister? I så fall 

vilket och vad är dess brister? 

 

20. Upplevde du att klara bygghandlingar alltid fanns tillgängliga under projektets gång, 

eller fanns det några oklara bygghandlingar?  

 

21. Såg du några tydliga brister på samordning och kommunikation under projektets 

gång? Om ja, var det under några speciella skeden och varför tror du att de uppstod? 
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Frågor till intervjun med arkitekt: 

1. Kan du beskriva din roll och arbetsuppgifter som du hade inom Projektet 

Adelsögatan? 

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar såg ni med att användningen av totalentreprenad 

vid ombyggnationen av Adelsögatan? 

  

3. Vilka sorters handlingar var ni med och tog fram i förprojekteringen, och fanns det 

några brister i handlingarna? 

 

4. Hur kan du som arkitekt bidra till att mer korrekta bygghandlingar tas fram? 

 

5. Ser du några tydliga brister på samordning och kommunikation mellan entreprenörer 

och projektörer? Eller för den delen någon annanstans? 

 

6. Vad tycker du gick bäst respektive sämst under projektets gång (i den delen/delarna 

som du var involverad i)? 

 

7a. Vilken skillnad är det för dig som arkitekt att projektera ombyggnader i jämförelse 

med nyproduktion av byggnader?  

7b. Är det några speciella problem som kan uppstå? 

 

8. Tyckte du att ni hade tillräckliga systemstöd för projektet? Planeringsverktyg och 

liknande? I så fall fungerade de bra eller fanns några tydliga brister? 

 

9. Upplevde du att ni var för detaljerade i de ritningarna ni tog fram vid projektstart, eller 

fokuserade ni på att ta fram tydliga funktionskrav? 

 

     10. Är det något mer som du tycker var viktigt att tillägga kring detta projekt? 
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Frågor till intervjun med entreprenadingenjören: 

1. Kan du beskriva din roll och arbetsuppgifter inom organisationen? 

 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar såg ni med att genomföra projektet som 

totalentreprenör? 

 

3. Vilka brister upplevde ni som totalentreprenör vid ombyggnationen? 

 

4. Upplevde du att det fanns några problem med att ta fram bygghandlingarna till 

projektet? 

  

5. Kan du beskriva vad som händer när brister uppstår i bygghandlingarna? Vem 

ansvarar för att korrigera dem t.ex.? 

 

6. Såg du några tydliga brister på samordning och kommunikation under projektets gång, 

i så fall i vilka skeden och vilka var anledningarna enligt dig? 

 

7. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er och beställaren? Finns det några brister eller 

förbättringsområden? 

 

8. Upplevde ni några problem med att förstå/realisera funktionskraven som beställaren 

hade ställt? I så fall vilka var de och på vilket sätt löste ni dem? 

 

9. Upplevde ni någon tidspress under projektet? Om ja, vad berodde det på? 
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BILAGA 3: CHECKLISTAN OCH RITNINGAR 

Projektnamn:       

Projektnummer:       

Fastighetsförvaltare (FV):       

Byggprojektledare (PL):       

Startdatum:       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 
 
Förprojektering 1-4månader 

1.9 
 

Projektchef P/B FV lämnar över anmälan om öppnande av 
investeringsprojekt, VBU samt övriga 
framtagna underlag till projektchef. 
Projektorganisation upprättas. 
 
Projektchefen ansvarar för att öppna 
projektet i Maconomy. 
 
Maconomy är FKs tid- och 
projektredovisningssystem. Projektets 
ekonomi skall redovisas i Maconomy 
under hela byggprocessen. 
Projektledaren rapporterar även sin tid 
på projektet samt godkänner övriga 
medarbetares tid på projektet.  
 

   

1.10 Upphandlingsplanering P/B Projektet anmäls till Upphandlingsenheten, 
KoS för handläggare inför eventuell 
upphandling.  
 

   

1.11 Genomgång av projektet 
mellan PC och PL 

 P/B Genomgång av projektet samt 
överlämnande av underlag 
(verksamhetsbeskrivning, projektdirektiv 
mm) till PL. 
 
Fastställande av projektorganisation FK 
med samtliga sakkunniga inom el, VVS, 
brand, säkerhet, IT osv.  
 

                  

1.12 Arkitekt  PL PL kontaktar lämplig arkitekt enligt 
ramavtal. Första kontakt med arkitekt från 
Lokalprogramskedet. 
 
Kontrollera procentuell fördelning inom 
ramavtal. Överlämnande av eventuella 
befintliga ritningar samt övriga information. 
 

   

1.13 Passage/Larm/Nyckelsyste
m 

PL Säkerhetssamordnaren kontaktas för 
information om projektet. 
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1.14 iBinder PL/ 
cadad
min.  

PL skapar ett projektkonto för projektet i 
iBinder 
 
iBinder är FKs 
dokumenthanteringsverktyg. Här skall 
samtliga dokument rörande projektet 
samlas och delges övriga 
projektmedlemmar. Externa och interna. 

                  

1.15 CAD administratör PL PL kontaktar CAD administratör som 
upprättar en statusstämplad 
ritningsförteckning över projektet.  

                  

1.16 SBF -
Stadsbyggnadsförvaltningen 

PL Första kontakt med handläggare på SBK 
inför eventuell kommande ansökan om lov. 

                  

1.17 VHS - samarbetsorgan för 
föreningar för personer med 
funktionsnedsättning inom 
Västerås Stad 
 

PL Första kontakt med VHS för kontaktperson 
att få ta del av handlingar för att säkerställa 
tillgänglighet för alla 
 
Kontaktuppgifter finns på Insidan, 
samarbetsyta för Projekt. 

   

1.18 Detaljplan/grundkarta PL För området gällande detaljplan om sådan 
finns kollas upp, planen kan hämtas via 
Gisela eller beställas hos 
stadsbyggnadskontoret.  
Grundkarta/Situationsplan i formatet .dwg 
beställs av lantmäteriförvaltningen. 
 

                  

1.19 Startmöte mellan FK och HG PL FV, PL och verksamheten träffas för 
genomgång av projektet. Viktigt att 
verksamheten informeras om hur 
byggprocessen hos Fastighetskontoret ser 
ut och hur projektet kommer att drivas 
vidare 
 
Vid ombyggnation är det viktigt att 
verksamhetens skyddsombud är med i 
tidigt skede. 
 

                  

1.20 Inventering av fastighet     

 

PL PL inventerar befintligt objekt ur 
byggnadstekniska, installationstekniska- 
och tillgänglighetsaspekter. 
Miljöinventering, statusinventering och 
geoteknisk undersökning skall göras. 
 
Kontakta FKs sakkunniga för första 
information om projektet. 
 
El, VS, VENT, STYR, IT, LARM, LÅS, 
BRAND, TILLGÄNGLIGHET, STÄD 
 

                  

1.21 Byggherrens krav på 
byggnaden 
 
 

PL Projektorganisationen upprättar en 
beskrivning över krav som ska ställas på 
byggnaden. Tidigare OVK protokoll, radon-
protokoll mm tas fram. Viktigt att se över 
tillgängligheten för fastigheten. 
 

                  

1.22 Projektplan PL PL upprättar projektplan enligt mall 
"Projektplan". 

                  

1.23 Uppföljningsmöten 1-x PL Uppföljningsmöten genomförs. 
Programhandlingar, utredningar etc.  
 
FKs projektorganisation samt representant 
från verksamhet skall kallas.  
 

             

1.24 Tekniska system PL Systemlösningar inom K, VS, V och 
El/tele/data ses över. Kontakt med 
driftansvarig. 
 

                  

1.25 Programhandlingar PL Programhandlingar så som förslagsskisser, 
rumsfunktionsbeskrivning fastställs. 
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1.26 Kalkyl 1 (K.1) avstämning PL Programhandlingar ger mer kännedom om 
projektetet och projektledaren ser över och 
uppdaterar K.0. Kalkylen ska utgöra 
underlag för bedömning av investeringen till 
verksamheten. 
Avstämning görs från lokalprogrammet K0 

                  

1.27 Verksamhetens beslut FV Respektive verksamhet skall fatta beslut i 
nämnd samt skriva på ”överenskommelse 
om projektering” 

   

1.28 Riskanalys 1 PL Riskanalys ska upprättas av  
PL enligt mall ”Riskanalys” och ska ingå i 
underlaget som lämnas över till kunden i 
samband med hyresofferten. 
 

                  

1.29 SBF PL PL ansvarar för att myndighetskontakter tas 
t ex gällande bygglovsansökan, 
nybyggnadskarta, fornlämningar, tillstånd 
för hantering av brandfarliga varor mm, se 
bilaga 1 - myndigheter. 
 

                  

1.30 Upphandlingsplanering P/B PC meddelar PL vilken entreprenadform 
som är aktuell enligt fattat beslut i 
planeringsgruppen.  
  

                  

1.31 Uppföljning/Avstämning PL Uppföljningsmöte mellan PL och FV              

2.0 Detaljprojektering 3-9 mån inkl. upphandling 

 Nr  Skede  Ansv  Beskrivning  Dat  Sign  Notering 

2.1 Revidering av projektplanen PL PL följer upp och eventuellt reviderar 
projektplanen som sedan stäms av med 
FV. 

                  

2.2 Tidplan och ekonomi PL PL upprättar en översiktlig tidplan för hela 
projektet. Tidplanen ska innehålla 
tidpunkter för ekonomiska rapporter. 
 
Projektet skall uppdateras i Maconomy 
med gällande prognos. 
 

                  

2.3 Projekteringsorganisation PL PL utser en fortsatt projektorganisation 
inom de kategorier som är lämpliga för det 
aktuella projektet, t ex A, K, VS, V, EL, SÖ, 
Brand, Mark m.fl. Det är viktigt att en 
kontrollansvarig enligt PBL, 9 kap ingår i 
projektorganisationen samt en 
byggarbetsmiljösamordnare Bas P och   
Ansvarig handläggare på 
Upphandlingsenheten, KoS  
 
Kontakta även tillgänglighetsansvarig på 
SBF, samt VHS för vidare information. 
 

                  

2.4 Upptaktsmöte/ 
Projekteringsstart 

PL PL kallar till upptaktsmöte för 
genomgång/samordning av projektet med 
samtliga konsulter. Medverkar gör, 
konsulter, fastighetskontorets sakkunniga 
(el ligger på ramavtal), 
verksamhetsrepresentant, upphandlare och 
FV. Avrop sker skriftligen, miljöbyggnad 
silver, stadens energikrav, utredning om 
tillgänglighet och projekteringsanvisningar 
lämnas över. 
 
Vid ombyggnation är det viktigt att 
verksamhetens skyddsombud kallas och tar 
del av ritningar m.m. 
 

                  

2.5 Kontrollansvar enligt PBL  PL kontaktar en kontrollansvarig enligt PBL. 
Kontrollansvarig skall ha certifikat och vara 
godkänd av SBK. 
 

   

2.6 Projekteringsmöten 1-x PL Projekteringsgruppen har kontinuerliga 
projekteringsmöten som PL håller i och 
protokollför. 
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2.7 AF AMA  UH AF-del upprättas enligt AF AMA. 
Upphandlare från UIC ansvarar.  
 
PL ansvarar för text som beskriver 
projektets byggnadstekniska innehåll. 
 

                  

2.8 KA + kontrollplan PL Utsedd kvalitetsansvarig arbetar fram en 
kontrollplan för projektet. 
 

                  

2.9 Bygglov och bygganmälan PL Bygglovsansökan och bygganmälan 
inlämnas av PL till BN, 8 kap PBL.  
 

                  

2.10 Registrator FK PL Kopia på bygglovsansökan skall skickas till 
registrator på FK för diarieföring. 
 

   

2.11 MBL på 
bygglovshandlingarna 

FV Kunden/verksamheten och deras ombud 
ska granska och godkänna 
bygglovshandlingarna skriftligen.  
Dokumentet ska lämnas över till PL. 

                  

2.12 Bidrag FV FV ansvarar för att eventuella bidrag söks.                   

2.13 Kalkyl 2 (K.2) PL PL upprättar kalkyl 2 med hjälp av konsulter 
som kvalitetssäkrar kalkylen och stämmer 
av med FV samt ansvarig upphandlare.  
 
Viktigt: Om projektet går över 10% av 
beslutad projektkostnad måste ärendet åter 
tas upp i både FN och verksamhet/HG 
 
Kalkyl 2 läggs in i Maconomy. 
Vid beslut i FN kopieras denna kalkyl till 
Beslutsbudget i Maconomy. 
 

                  

 Punkt 1.28–1.32 finns även i 
FV´s checklista.  

     

1.28 Hyresoffert + bilagor FV FV uppdaterar hyresoffert till HG enligt mall 
”Hyresoffert" inkl. beslutsunderlag 
(förslagsritningar, rumsbeskrivning mm) 
 

                  

1.29 Kundens beslut FV Kunden beslutar om fortsatt projektering.  
Beslutet ska vara skriftligt.  
 

                  

1.30 Anmälan av ärende till FN FV Ärende anmäls till FN via 
nämndsekreteraren enligt gällande 
sammanträdestider.  
(se lathund för sammanträdestider FD och 
FN)  
 
Eventuellt behöver respektive verksamhet 
även nya beslut i berörd nämnd.  

   

1.31 Beslut FN FV FV tillskriver FN som beslutar om fortsatt 
projektering och upphandling. En skrivelse 
kan göras enligt mallen "Skrivelse till 
nämnd" 
 

                  

1.32 Beslutsbudget PL Vid beslut i FN skall den beslutade 
kalkylen kopieras över till beslutsbudget 
i Maconomy.  

   

2.15 Riskanalys 2 PL Riskanalys 1 ska ses över och revideras av 
PL. 

                  

2.16 Avstämningsmöte PL Avstämningsmöte mellan PL och 
projektchefen. 
 

             

 
3.0 Upphandling (2-3 månader, beräknad i detaljprojekteringen) 

 Anbudstid  Annons, utvärdering och tilldelning. 
 
Anbudstid är beroende av 
upphandlingsform.  
 

     

 Anbud  Viktigt: Om projektet går över 10% av 
beslutad projektkostnad måste ärendet åter 
tas upp i både FN och verksamhet/HG 
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4.0 Byggskede Entreprenad, ≥ 6 månader 

 Nr  Skede  Ansv  Beskrivning  Dat  Sign  Notering 

4.1 Tekniskt samråd/bygglov PL Om bygglov har krävts och beviljats kan 
byggsamråd vara ett krav innan 
entreprenaden kan startas. BN kallar till 
byggsamråd. Medverkar gör PL, 
kontrollansvarig och i vissa fall 
entreprenörer och sakkunniga inom t ex 
brand, K och V.  
 
MBL skall redovisas i byggsamråd.  

                  

4.3 Kontrollplan PL BN beslutar om kontrollplan, enligt. PBL. 
Den kontrollansvarige ansvarar att 
kontrollplanen följs   
 

   

4.5 Försäkringsbevis PL Entreprenör/UE lämnar försäkringsbevis till 
PL. Bevaras hos PL tills projektet avslutas. 
 

                  

4.6 Byggfelsförsäkring PL I de fall SBK kräver in en byggfelsförsäkring 
måste det lösas innan byggnation startar. 
 

                  

4.7 Startbesked PL För att få börja bygga krävs startbesked 
från SBK.  
 

                  

4.8 Bankgaranti PL Entreprenör/UE lämnar bankgaranti.                   

4.9 Betalningsplan PL Entreprenör/UE lämnar prestationsbunden 
betalningsplan. 
 

                  

4.10 Huvudtidplan och 
produktionstidplan 

PL Entreprenör/UE lämnar huvudtidplan och 
produktionstidplan för entreprenaden. 
 

                  

4.11 KMA-planer PL Entreprenören/UE lämnar Kvalitets-, miljö- 
och en uppdaterad arbetsmiljöplan för 
godkännande. 
 

                  

4.12 Besiktning PL Besiktningsmän utses av PL. 
 
Fortlöpande besiktning s.k. 
Produktionsanpassad besiktning för att 
minimera besiktningsanmärkningar på 
slutbesiktningen.  

                  

4.13 Informationsmöte PL PL kallar verksamhetens kontaktpersoner.                    

4.14 Startmöte PL PL kallar till startmöte där samtliga för 
projektet nödvändiga ansvarsfrågor, som 
ombudsmannaskap, adress- och 
distributionslistor, ansvarig drifttekniker, 
maskinist, ansvariga projektörer, gällande 
bygghandlingar, påpekande av viktiga 
punkter i AF-delen etc. fastställs. 
 

                  

4.15 Adress- distributionslista PL En adress- och distributionslista upprättas.                   

4.16 APD-plan PL Entreprenören (BAS U) ska projektanpassa 
den tidigare givna APD planen. PL ansvarar 
för att detta görs (BAS-P) 
 

                  

4.17 Syn allmänt 
 

PL PL, FV, entreprenör, kvalitetsansvarig, 
verksamhetsrepresentant (skyddsombud) 
träffas och synar av byggplatsen innan 
etablering 
 

                  

4.18 Etablering PL Entreprenören etablerar enligt APD-plan 
 

                  

4.19 Byggmöten 1-x PL Byggmöten ska hållas ungefär var 3-4:e 
vecka. PL kallar och för protokoll. 
 

                  

4.20 Informationsrapport 
verksamhet 

PL Kontinuerliga informationsrapporter skickas 
till verksamhetsrepresentant samt förvaltare 
efter varje byggmöte, skriftligen 
 

                  

4.21 Kontroller, besiktningar, 
uppföljning 

PL PL ska se till att KA under hela 
entreprenadstiden bevakar, närvarar vid 
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tänkta kontroller, besiktningar utförs.  

4.22 Ändrings- och 
tilläggsarbeten 

PL Ändring och tilläggsarbeten skall tas upp 
vid varje byggmöte. Vare sig detta är en 
beställning eller fel i handlingar skall FKs 
blankett för ändrings- och 
tilläggsarbeten fyllas av entreprenör för 
godkännande av projektets ombud för FK 
innan en faktura får ställas på projektet.  
 

                  

4.23 Inför slutsamråd PL PL ska se till att Kontrollansvarig bokar in 
SBF handläggare för slutsamråd samt att 
entreprenör färdigställer relationshandlingar 
inför slutbevis. 

   

4.24 Internt avstämningsmöte 
inför slutbesiktning 

PL I god tid före slutbesiktningen ska ett 
avstämningsmöte genomföras med berörda 
parter.  

                  

 
4.25 Påminnelse om 

driftgenomgång 
 PL Genomgången ska ske i samband med att 

man närmar sig entreprenadens 
färdigställande. 

                  

4.26 Slutsamråd PL Slutsamråd skall ske innan byggnaden får 
tas i bruk. PL samt KA skall närvara, 
samtliga handlingar inför slutbesked skall 
vara framtagna och visas upp för SBK 

   

4.27 Slutbesiktning PL Synpunkter på entreprenaden framförs till 
PL före besiktningen. Medverkar gör 
projektorganisation, besiktningsmän, 
entreprenörer, kontrollansvarig och 
sakkunnig brandkonsult 

                  

4.28 Avslutningsmöte med 
entreprenör 

PL PL kallar entreprenörens PL och 
projektorganisation till avslutningsmöte. 
Överlämnande av Entreprenadhandlingar 
enligt bilaga 2. Skall ske senast 2 veckor 
efter slutbesiktning och innan 
verksamhetens inflyttning. Protokoll förs av 
PL. 

   

4.29 Avstämning mellan PL och 
FV 

PL Stämma av projektets läge, anmälan om 
när lokalerna kan tas i bruk samt 
avstämning av slutkostnaden. 

             

 

Driftsättning 
  

 Skede  Ansv  Beskrivning  Dat  Sign  Notering 

Driftansvar och 
underhållsinstruktioner 
 
Momentum 

PL Entreprenören ska ha driftgenomgång med 
driftpersonalen samt lämna över Drift- och 
underhållsinstruktioner innan driftsansvaret 
övertas av Fastighetskontoret 
 
Drift- och underhållsinstruktioner skall lämnas 
över 1 st CD skiva som skall lämnas till CAD 
administratör, samt en pärm som skall lämnas 
kvar på plats. 
 
Momentum är FKs 
energiuppföljningssystem. Här skall 
samtliga system på det nya objektet läggas 
in. 
 

                  

Aktivera projekt FV FV kontaktar Ekonomiavdelningen.                   

Inflyttning PL HG tar lokalerna i bruk.    

Underhållsplanering FV Janus är FKs underhållsplaneringsverktyg. 
Förvaltaren ser till att samtliga uppgifter 
rapporteras in på objektet.  
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6.0 Överlämnande 

 Nr  Skede  Ansv  Beskrivning  Dat  Sign  Notering 

6.1 Relationshandlingar och 
drift- och 
underhållsinstruktioner för 
arkivering inom FK 

PL Överlämnas till CAD Administratör 
 
Relationshandlingar skall lämnas 1 omgång 
i pärm på plats, samt 1 CD-skiva 
överlämnas till CAD administratör.  
 

                  

6.2 Uppdatering av garantier, 
ytor och avtal 

FV Uppdatering av garantier, ytor och avtal 
skall göras i Landlord 

                  

6.3 Uppdatering av 
abonnemang 

FV Nytecknande och uppdatering av 
abonnemang 

                  

6.4 Nedskrivning bankgaranti PL PL ansvarar för nedskrivning av 
bankgaranti. 

                  

6.5 Egendomsförsäkring PL PL anmäler projektet till ansvarig 
försäkringssamordnare som ser till att 
försäkringen ändras mot 
försäkringsbolaget. 

                  

6.6 Underlag för slutbevis PL Kvalitetsansvarige ansvarar att 
slutdokumentation lämnas in till BN. 

                  

6.7 Slutbevis PL BN utfärdar slutbevis när åtaganden enl. 
kontrollplanen uppfyllts. 

                  

6.8 Uppföljningskalkyl (UK) PL PL upprättar en uppföljningskalkyl där 
projektets samtliga kostnader redovisas. 
 
Uppföljningskalkyl tas fram i Maconomy 

   

6.9 Avstämning/utvärdering i ett 
avslutat projekt 

PL PL kallar projektorganisationen till 
protokollfört avstämningsmöte senast tre 
månader efter slutbesiktning.   

                  

6.10 Överlämning projekt PL PL överlämnar projektrapport med 
tillhörande ekonomi rapport till FV. 
 

   

6.11 Avslutande av 
investeringsprojekt 

PL Investeringsprojektet ska avslutas och 
projektkontot stängas ned efter att samtliga 
kostnader har ramlat in. Avslutande av 
projektet via mallen "Öppnande och 
avslutande av investeringsprojekt" 

                  

7.0 Garantitid, 2 år 

 Nr  Skede  Ansv  Beskrivning  Dat  Sign  Notering 

7.1 Ansvar garantiarbeten FV Garantifrågor skickas först till FV. Vid 
ärenden som kräver PL handläggs detta av 
P/B av PL. Nytt projekt öppnas vid större 
åtgärder. 
 
Viktigt att fel och brister under 
garantitiden finns dokumenterade i 
Landlord. Avtal och garantier ska läggas 
in i Landlords modul "Avtal och 
garantier " Blankett fylls i och lämnas in 
till modulansvarig.  
 
Felanmälningar under garantitiden skall 
vara knutna till förvaltningsansvaret och ej 
på personer. 

                  

7.2 Internt avstämningsmöte 
inför garantibesiktning 

PL I god tid före garantibesktingen ska ett 
avstämningsmöte hållas med 
projektorganisationen. Syftet är att stämma 
av eventuella, brister, fel mm under 
garantitiden. Bevakning sker via Landlord. 
Påminnelse om garantitidens utgång skall 
ske senast 4 månader innan. Påminnelsen 
ska gå till förvaltningsansvaret. 

                  

7.3 Garantibesiktning PL Garantibesiktning sker 2 år efter godkänd 
slutbesiktning. PL ska i god tid kontakta 
huvudbesiktningsmannen för att planera 
garantibesiktningen. Formell kallelse 
skickas av besiktningsmannen och 
kontrakterad driftentreprenör 

                  

7.4 Erfarenhetsåterföring PL PL ansvarar att kalla till 
erfarenhetsåterföring vid lämplig tidpunkt. 

                  

https://projectplace.com/pp/pp.cgi/r309314044
https://projectplace.com/pp/pp.cgi/r309314044
https://projectplace.com/pp/pp.cgi/r309314044
https://projectplace.com/pp/pp.cgi/r309314044
https://projectplace.com/pp/pp.cgi/r309314044
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Ritning av köksuppställning: 
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Ritning av invändiga dörrar: 
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Ritning av trappa: 
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Delar ur rumfunktionsbeskrivning: 
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