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Abstract 

In Sweden, there are currently many ongoing city development projects that aim to 

improve the housing and work office situation. Due to the scope of these projects, 

they are generally divided into smaller stages. Within these stages there are many 

different entrepreneurs working on their own projects, but still share common 

ground for construction-related deliveries. However, there is currently a lack of 

incentive for the involved entrepreneurs to improve communication and 

coordination between themselves. The result of this leads to an increased difficulty 

to handle the logistics planning. As of late, some projects have an assigned work 

role, a stage coordinator, whose purpose is to communicate and coordinate with the 

involved entrepreneurs. However, the concept of this role hasn’t been sufficiently 

established within the construction sector yet. The concept is relatively new and 

because of this there hasn’t surfaced a proper working model yet. 

The purpose of this study is to examine and acquire knowledge about the 

underlying problems that reside between the entrepreneurs within the subject 

construction stage-coordination. The methodology of gathering information for the 

study was mainly carried out through interviews with professionals of the 

construction sector directly affiliated with the subject. Furthermore, the remaining 

information was gathered through literature about Lean, logistics and visual 

planning. Lastly, the remaining information were self-conducted study visits of 

affiliated stages.  

The results showed that there currently is very limited communication and 

coordination between the entrepreneurs. The respondents from the interviews 

claimed that there is a reluctance towards cooperating between the parties. The 

respondents explained that the reasoning behind this was that they wanted to 

conduct their own operations without having to involve other entrepreneurs. This 

usually leads to additional maintenance costs which they do not wish to be held 

accountable for, which they instead want the common client to be responsible over. 

However, they were positive towards utilisation of a visual planning software that 

could help them organize planning in-between themselves to help reduce 

unnecessary workload.  

When the conclusions for the above-mentioned information were made, 

the authors presented their own suggestions of how the visual planning software 

could be designed to alleviate communication and coordination in-between the 

entrepreneurs. 
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med WSP Sverige 

AB som har framfört ett behov av en utredning inom ämnet 

etappsamordning. Studien har som syfte att utreda problematiken 

som befinner sig för ämnet. Målet är arbeta fram rekommendationer 

på hur etappsamordningen kan förbättras, med avseende på 

kommunikation och samordning. 

I Sverige pågår just nu många stadsutvecklingsprojekt som 

avser till att förbättra bostadsmarknaden och arbetsplatser. Dessa 

projekt är väldigt omfattande och indelas vanligtvis i mindre 

områden, så kallade etapper. I dessa etapper arbetar flera 

entreprenörer, vilka delar gemensamma vägar för byggrelaterade 

leveranser. Eftersom det i dagsläget saknas incitament för de 

involverade entreprenörerna till att förbättra kommunikation och 

samordning föranleder det följaktligen svårigheter med att 

genomföra logistikplaneringen. Med anledning av detta har det på 

senare håll införts en arbetsroll etappsamordnare, som har till syfte att 

försöka avvärja dessa problem. Däremot saknas tydliga riktlinjer för 

hur arbetsmodellen skall utformas på grund av att konceptet är 

relativt nytt. 

Den huvudsakliga informationssökningen för studien består 

av en kvalitativ intervjustudie som har genomförts med åtta 

informanter. Det var av stor vikt att dessa informanter hade en direkt 

anknytning till etappsamordningen för att god validitet kunde 

säkerställas inför sammanställningen av resultatet för studien. 

Informanterna valdes med hänsyn till olika företagsbakgrunder och 

erfarenhet för att erhålla en bra spridning i studien.  

Erhållna resultat visade att det råder väldigt begränsad 

kommunikation mellan entreprenörerna och som följd att 

samordningen brister. Respondenterna från intervjuerna hävdade att 

detta berodde på att entreprenörerna själva vill fokusera sina resurser 

på sin egen verksamhet och anser att samordningsansvaret inte är 

deras. Entreprenörerna anser istället att ansvaret för samordningen 

bör övertas av beställaren som helt skall ansvara för de frågor som rör 

projektets allmänna frågor. Respondenterna var positivt inställda till 
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att implementera ett visuellt planeringsprogram som skall underlätta 

planeringen emellan entreprenörerna. 

Resultatet från studien erhöll ett underlag för 

rekommendationer. Rekommendationerna formade hur författarnas 

egna framställning av hur ett visuellt planeringsprogram skulle 

kunna genomföras för att underlätta för entreprenören. 
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Förord 

I denna rapport presenteras ett examensarbete skrivet på 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Uppsala Universitet. 

Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och har genomförts på uppdrag 

av konsultföretaget WSP. 

Vi författare vill rikta ett stort tack till vår handledare Per Bramfalk 

som stöttat oss under arbetets gång med både information och idéer, 

likaså Anette Benkowski som vår ämnesgranskare från Uppsala 

Universitet. Vi vill även tacka Svensk Byggtjänst och svensk 

bygglogistik för tillåtelse att publicera figurer och tabeller från deras 

verksamhet. 

Vidare har flertalet personer ställt upp som respondenter 

under intervjuer. Ni har kommit med betydelsefull information och 

berättat om egna arbetserfarenheter, vilket delvis ligger till grund för 

den här studien. Vi är mycket tacksamma för att ni ställt upp och 

deltagit i denna studie. 

 

Uppsala juni 2017 

 

Philip Hähle & Sebastian Bengs Davies 
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ORDLISTA  

Arbetsplats I studiens sammanhang, ett område avsett 
för byggnadsproduktion av entreprenörer. 

Byggherre 
 

Den som för egen räkning utför eller låter 
utföra byggarbete.  

Entreprenör 
 

Person eller företag som utför arbete för 
byggproduktionen. 

Etapp  
 

Delområde av stadsutvecklingsprojekt. 

Etappsamordnare 
 

Person eller företag som ansvarar för 
samordningen mellan entreprenörerna vid 
stadsutvecklingsprojekt.  

Europapall Även kallad SJ-pall, används som standard 
för leverantörgods inom Europa. 

Krankollision När kranar på arbetsplatser inkräktar 
varandras svängradier över 
byggarbetsområdena, i antingen horisontell- 
eller vertikal riktning, eller samtidigt. 

Lossningsplats Ytor avsedda för leverantörer – direkt 
anslutna till arbetsplatsen för leverans av 
material 

Stadsutvecklingsprojekt 
 

Oftast större byggprojekt som syftar till 
samhällsutveckling, innefattar ofta flertalet 
entreprenörer. 

Stomskede Inledande skede av byggproduktionen, där 
arbete med byggnadens bärande delar 
utförs. 

Ståplats Ytor som används av leverantörer för 
tillfällig vistelse 

Tidplan Scheman som redovisar löpande 
arbetsmoment av den dagliga verksamheten 

 

 

 

 



Kap 1. Introduktion 

1 

 

1. INTRODUKTION 

 Inledning 

I denna rapport presenteras ett examensarbete skrivet på 

Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik på Uppsala Universitet. 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts i samarbete 

konsultföretaget WSP Sverige AB. I avsnittet nedan framförs en 

bakgrundsbeskrivning för studien och dessutom presenteras 

rapportens syfte och mål. Vidare behandlar avsnittet även arbetets 

avgränsningar som beskriver skälen till varför man väljer att inte 

observera särskilda områden för studien. Frågeställningen tar upp de 

huvudsakliga punkterna som kommer ligga till grund för rapportens 

resultat, analys och slutsats. Slutligen beskrivs en 

företagspresentation om WSP. 
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 Bakgrund 

Idag byggs det som aldrig förr i hela Sverige och resultatet av detta 

har medfört att förekomsten av större stadsutvecklingsprojekt blivit 

allt vanligare. I de moderna stadsutvecklingsområdena bygger 

vanligtvis ett flertal olika entreprenörer vilka arbetar på 

förhållandevis liten yta med mestadels flerbostadshus. Detta 

resulterar i spännande och attraktiva platser där människor kan tänka 

bosätta sig. 

Figur 1.1 visar en karta över området Rosendal i Uppsala, 

vilket är ett exempel av ett omfattande stadsutvecklingsprojekt.  

 
Figur 1.1 Förstudie som visar etappgränserna vid stadsutvecklingsprojektet 

Rosendal i Uppsala (Berglund, 2015) 

Därav delas vanligtvis områdena in i etapper för att enklare hantera 

projekten, vilket visas i figur 1.2. I dessa etappområden pågår 

byggproduktion samtidigt av olika byggentreprenörer mycket nära 

varandra, vilket ställer särskilt stora krav på en fungerande logistik i 

området. Utan en övergripande styrning av trafikflödena är risken 

överhängande för trafikproblem i området. Dessa problem utgörs 

främst av att leverantörsfordon inte når fram till sina lossningsplatser 
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till följd av att andra aktörer upptar gatuutrymmet. Vidare resulterar 

dessa problem i en osäker arbetsmiljö och risk för kortare eller längre 

produktionsstopp i de byggnadsprojekt som utsätts för förseningar. 

 
Figur 1.2 Övergripande APD-plan av Rosendal Etapp 2 i Uppsala (WSP, 

2017) 

Genom bra samordning och kommunikation mellan entreprenörerna 

kan mycket genomföras som förbättrar produktionen i dessa 

områden. I de stadsutvecklingsprojekt som bedrivs utses vanligtvis 

en ansvarig etappsamordnare/etapplanerare för etappområdena. 

Denna arbetsroll är relativt ny inom byggbranschen. 

Etappsamordnaren ansvarar för den övergripande planeringen och 

styrningen av trafiken i området mellan de berörda entreprenörerna. 

Arbetsrollen har beprövats i bland annat Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm där resultatet huvudsakligen varit positiva och 

arbetsrollen har blivit alltmer efterfrågad av entreprenörerna för 

dessa utsatta områden. Däremot finns det brister i process och 

struktur för hur planeringen och styrningen, effektivt och visuellt kan 

förmedlas till och tas emot av entreprenörerna. Här finns ett tydligt 

behov av att undersöka frågan i syfte att kvalitetssäkra en process där 
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den nödvändiga informationen förmedlas på ett tydligt sätt till 

berörda entreprenörer.  

 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och införskaffa kunskap 

gällande orsaker till den problematik som föreligger mellan 

entreprenörer inom etappsamordning vid stadsutvecklingsprojekt. 

Vidare syftar studien till att effektivisera etappsamordningen vid 

större stadutvecklingsprojekt. Där det skall undersökas ifall   

kommunikation och samordning kan förbättras genom ett nytt 

visuellt planeringsprogram. Fokus på effektivisering inriktas mot att 

minska antalet produktionsstörningar och förseningar, något som 

förhoppningsvis skall möjliggöras genom ett visuellt 

planeringsprogram. 

 Mål 

Målsättning med det här examensarbetet, är att arbeta fram 

rekommendationer för vad som skall ligga till grund för en 

arbetsmodell och ett VP-program gällande logistik vid 

etappsamordning, en målsättning som uppdragsgivaren delar med 

författarna. Arbetsmodellen och VP-programmet skall sedan kunna 

användas både inför och under byggproduktion. Programmet skall 

användas för att effektivisera kommunikationen och samordningen 

mellan entreprenörer.  

VP-programmet är planerat att implementeras under 

etappsamordningen av Rosendal etapp 2, målsättningen är dock att 

den också skall kunna implementeras vid liknande 

stadutvecklingsprojekt. 

Vidare har författarna som målsättning att skapa en möjlighet 

för entreprenörer att enkelt kunna kommunicera med varandra 

under produktion för att effektivisera hela etappsamordningen. Där 

VP-programmet blir som en kommunikationsplattform mellan 

entreprenörer för hela projekt.  
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 Avgränsning 

En av de mest grundläggande förutsättningarna för detta 

examensarbete är att det omfattar 15 högskolepoäng, vilket innebär 

att arbetet skall utföras under relativt kort tid. Med denna 

tidsbegränsning i beaktning har valet gjorts att avgränsa studien 

relativt mycket för att uppnå ett resultat, istället för att genomföra en 

mer omfattande studie och inte komma fram till något resultat.       

Vidare finns det ett flertal mindre avgränsningar som format 

examensarbetet.  Avgränsningar till grund- och stomskede har 

utförts, vilket gjorts eftersom det är det skede under byggproduktion 

som omsätter mest. Det skedet är även komplicerat och tidskrävande 

som vid produktionsstörningar får stora konsekvenser för vidare 

byggnation. 

Det tilltänkta VP-programmet är framförallt tilltänkt för 

användning vid Rosendal etapp 2 i Uppsala, studien avgränsas därav 

till just det projektet. Studien utförs dock för liknande 

stadsutvecklingsprojekt där etappsamordningar kan behövas och 

VP-programmet kan komma att implementeras.  

Författarna har även valt att hålla sig till rekommendationer 

för arbetsmodellen vid etappsamordning och vad som skall ingå i det 

planerade VP-programmet. Det finns tyvärr inte möjlighet till 

utveckling och framtagning av programmet under det här 

examensarbetet. Vilket både beror på bristande kunskap inom 

området för programmering och avsaknaden av resurser för 

konsultering av en extern part som skall utveckla programmet. 

Författarna är dock positiva till att WSP eller annan part skulle 

använda rekommendationerna för framtagning av ett program, vilket 

är upp till dem.  

Vidare kommer programmet att utvecklas efter de 

rekommendationer som framställs utifrån intervjuerna. Det kommer 

med andra ord inte finnas utrymme för att använda sig utav 

intervjuer till efter det att rekommendationerna för programmet 

framtagits.   
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 Frågeställning 

• Vad är det som gör att kommunikation och samordning inte 

fungerar mellan entreprenörer vid etappsamordning?  

 

• Vad behöver ett visuellt planeringsprogram innehålla för att 

effektivisera etappsamordning? 

 

• Hur skall en effektiv etappsamordning vid 

stadutvecklingsprojekt, likt Rosendal etapp 2, genomföras? 

 

 Företagspresentation  

WSP är ett teknikkonsultföretag inom byggbranschen och är 

verksamma över hela jorden. WSP´s första företagsvision kvarstår än 

idag och lyder ”Always be the first choice for clients, partners and 

employees” (WSP, u.å.). Företaget har deltagit vid flertalet större 

stadutvecklingsprojekt där man haft olika uppdrag, bland annat 

etappsamordnare. WSP var ett av de första företagen som arbetade 

med etappsamordnare, en konsultroll som WSP även har vid 

byggnationen av Rosendal etapp 2 i Uppsala. Vid det projektet är 

WSP anlitade av Uppsala kommun för att ha ett övergripande ansvar 

över entreprenörerna vid byggnationen gällande samordning av 

kommunala förutsättningar (Hernberg, u.å.).
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2. METOD 

I det här avsnittet redogörs val av tillvägagångsätt för studiens 

informationssökning. Vidare kommer val av metod för 

litteraturstudie, intervjustudie och studiebesök beskrivs. 

 Val av metod 

Eftersom arbetsområdet är relativt outforskat samt att litteraturen är 

väldigt bristfällig för arbetsrollen etappsamordnare påbörjades 

arbetet med en litteraturstudie som hade syfte att ge förslag på 

nyutvecklade arbetsmodeller för att erhålla bättre samordning 

mellan entreprenörerna på stadsutvecklingsområdet. Den 

huvudsakliga informationssamlingen för rapportens resultat baseras 

på de utförda intervjuerna. För att åstadkomma bra trovärdighet i 

undersökningen intervjuades flera personer med olika arbetsroller 

som berör verksamhetens ändamål, vilka är bland annat arbetsledare, 

byggledare och etappsamordnare. Med hjälp av dessa respondenter 

erhölls ett underlag för att fastställa de huvudsakliga problemen och 

förslag till förbättringar. Att ha med personer med varierade 

arbetsroller hos olika entreprenörer var viktigt för att få olika 

infallsvinklar i studien. Den tredje delen av informationssökningen 

genomfördes i form av studiebesök vilket hade som syfte att 

reflektera över materialet som insamlats från intervjustudien och få 

bättre inblick i problemen som beskrevs av respondenterna. 

Avslutningsvis sammanställdes det insamlade materialet från 

litteraturstudier, intervjuer och studiebesök för att forma den slutliga 

rapporten. 

 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är den teoretiska delen av studien. Författarna har 

samlat material huvudsakligen från elektroniska källor vilka är 

webbsidor och tidskriftsartiklar. Ytterligare källor är rapporter och 

litteratur. Källorna har ansetts vara trovärdiga på grund av 
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författarnas expertis och auktoritet i sina ämnesområden, och har 

dessutom tillämpats i byggbranschen. 

 Intervjustudie 

  Intervjumetodik 

En del av underlaget för studien var att genomföra intervjuer med 

representanter från byggbranschen. Dessa intervjuer utfördes vid 

personliga möten och respondenten  som blev intervjuad 

framträdde anonymt, något som de på förhand blev informerade om. 

Ett medvetet val att utföra intervjuerna anonymt gjordes för att få en 

mer frispråkig intervju utan att respondenterna skulle känna sig 

begränsade efter vad dennes företag vill säga. 

Valet av intervjumetodik låg till stor betydelse för att erhålla 

ett relevant resultat för rapporten. Intervjumetodiker indelas i två 

olika kategorier: kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativa 

undersökningar genomförs vanligtvis i en kontrollerad miljö där man 

validerar forskningen genom upprepade metoder om samma studie 

för att uppnå samma resultat (Persson-Fischier, 2017). Kvalitativa 

undersökningar genomförs oftast när det finns olika uppfattningar av 

verkligheten. Metoden tillämpar sig även väl när det efterfrågade 

ämnesområdet saknar vetenskaplig forskning eller om intervjuaren 

har bristande kunskap. I den kvalitativa metoden genomförs 

intervjuer endast med ett fåtal personer, det resulterar i att man 

erhåller en mer djupgående informationskälla än om man hade 

genomfört en kvantitativ metod (Hedin. 1996. C, Martin, Rev 2011).   

Valet att utföra intervju, i form av en så kallad kvalitativ 

studie, grundade sig i att det fanns ett behov av ett djupgående 

informationsgivande källa som arbetet kunde grunda sig på. Den 

kvalitativa undersökningen var också en kompletterande metod av 

informationssamlingen till rapporten. Informationssamlingen skulle 

vara svår att åstadkomma med exempelvis en enkätundersökning, 

som vanligtvis genomförs med den kvantitativa metoden.  

Syftet med de utförda intervjuerna var att få en utökad 

förståelse för kommunikations- och planeringsproblem vid 

etappsamordning. Det kan bland annat handla om vad som olika 
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aktörer ser som det faktiska problemet när det kommer till 

etappsamordning, eller vad en viss aktör saknar gällande 

kommunikationen mellan aktörer.  

Eftersom vår undersökning framförallt handlar om visuell 

planering och kommunikation inom etappsamordning var det också 

viktigt att intervjun fokuserade på det. Inför intervjun ansågs det att 

det fanns en risk att samtalet skulle bli för brett och handlar om mer 

allmänna problem i logistikkedjan. Det förhindrades genom att 

intervjuerna till en början hade en mer öppen diskussion som sedan 

styrdes in mot kommunikation och visuell planering. Det 

genomfördes framförallt genom valda frågor som specifikt inriktades 

mot ämnena men även genom följdfrågor som relateras till 

kommunikation och visuell planering på svar som blev allt för 

allmänna.  

Efter intervjun analyserades svaren, denna del av studien hade 

stor betydelse för resultatet av rapporten. Information som inte var 

relevant för arbetet sorterades bort medan information av betydelse 

togs i beaktning och analyserades. 

  Val av respondenter 

Aktörer som var av intresse och kunde bidra med konstruktiva 

erfarenheter till studien var på förhand bland annat 

etappsamordnare, platschefer och arbetsledare. Dessa aktörer är alla 

betydande för att kommunikationen och samordningen i helhet skall 

fungera. Dessutom representerar aktörerna olika delar av 

produktionen, vilket ligger till grund för att de troligen kommer att 

peka på olika problem under etappsamordning. Att få en delad bild 

av problematiken ger författarna större förståelse kring problemet 

och dess komplexitet. 

 Under arbetet upptäcktes det dock att en aspekt saknades, en 

aspekt som leverantören kunde representera. Denna aspekt saknades 

ett perspektiv på problemet. Därför var det av yttersta vikt för studien 

att en intervju med en respondent från leverantörssidan tillslut 

genomfördes. 
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 Studiebesök 

Studiebesöken beslutades att genomföras efter materialet från 

intervjuerna hade bearbetats. Anledningen till detta beslut grundades 

i att författarna kunde använda sig av det insamlade materialet som 

ett förberedande underlag för att framställa frågor som ligger i 

intresse för studiebesöket. Dessa frågor har som syfte att bekräfta 

vissa av respondenternas synpunkter som framkom vid 

intervjutillfällena för att stärka argumenten för de 

problemställningarna som respondenterna får bemöta. 

Studiebesöken genomfördes självmant, utan guide eller handledare.  

För studiebesöken valdes de två områden som nämndes i 

avsnitt 2.1, nämligen Norra Djurgårdsstaden och Rosendal. 

  Norra Djurgårdsstaden 

Första destinationen, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, valdes som 

första besöksområde. Norra Djurgårdsstaden är ett 

stadsutvecklingsprojekt som bedrivs av Stockholms Stad i 

Stockholm. Projektets framgång i byggprocessens skeden har 

uppmärksammats väl inom byggbranschen vilket gjorde Norra 

Djurgårdsstaden till ett attraktivt val för studiebesöket. Norra 

Djurgårdsstaden besitter flera aktiva etappområden med 

byggproduktion, däremot är det begränsad åtkomst till de flesta av 

dem. Följaktligen kunde observationer endast ske till dem icke-

avgränsade områdena, vilka blev anslutande områden intill 

Bygglogistikcenter och etappen Brofästet. 

   Rosendal 

Den andra destinationen, Rosendal i Uppsala, valdes som andra 

besöksområde. Området byggs ut med en ny stadsdel som har varit i 

planering sedan 2007 med en detaljplan som vann laga kraft från och 

med 2010 (Uppsala kommun, 2015). På grund av Rosendals 

lättåtkomlighet för författarna och att stadsdelen även här utnyttjar 

sig av etapper, valdes detta område som andra besöksområde. 

http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/rosendal/om-rosendal/projektets-bakgrund/
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3. LITTERATURSTUDIE 

I detta avsnitt presenteras en litteraturstudie som är tänkt att ge läsaren 

en grundläggande förståelse om ämnen som berör studien. Till en början 

kommer tidigare studier att presenteras, den delen blir dock inte särskilt 

omfattande då det saknas tidigare studier som berör just 

etappsamordning. En rapport om kommunikation inom byggbranschen 

berör dock studien och denna rapports resultat kommer att redovisas.  

Vidare i detta avsnitt kommer ämnena Lean, logistik i 

stadsutvecklingsprojekt och visuell planering att presenteras. Dessa ämnen 

ligger till grund för studien men också för tidigare effektivisering av 

etappsamordning. 

 Tidigare studier 

Det finns ett antal examensarbeten som tidigare utförts gällande 

logistikeffektivisering, men tidigare examensarbeten inom området har 

valt att fokusera på logistikeffektivisering inom en entreprenörs 

arbetsområde. Examensarbeten gällande hur logistik kan effektiviseras 

genom förbättrad kommunikation och samordning mellan 

entreprenörer saknas dock. 

En rapport som berör studiens område utfördes av Svensk 

Byggtjänst och industrifakta och heter Besparingsmöjligheter genom 

effektivare kommunikation i byggprocesser. (SB & Industrifakta, 2014). I 

rapporten lyfts kommunikation under byggproduktionen fram som en 

bristfällig faktor med goda förbättringsmöjligheter. Rapporten baseras 

på telefonintervjuer med 240 personer med olika befattningar inom 

byggbranschen, bland annat byggherrar, arbetsledare och projektörer. 

Under intervjun besvarade respondenten på specifika frågor och ingen 

allmän diskussion hölls. I rapporten framkommer det att bristfällig 

kommunikation i olika delar av byggskedet ligger till grund för 

ytterligare kostnader på upp emot 13 % av Sveriges totala 

byggomsättning, vilket 2014 uppgick till 32 miljarder kronor. I 

rapporten presenteras "ytterligare kostnader" bland annat som 

byggnationsfel, byggförseningar och tilläggsarbeten.  
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  Orsaker till ytterligare kostnader  

I rapporten av SB & Industrifakta, 2014, presenteras vidare brister i den 

informationsgivande delen mellan olika aktörer under 

byggproduktionen som en av de främsta anledningarna till de 

ytterligare kostnaderna som bland annat tillkommer till följd otydliga 

eller otillräckliga underlag, olika underlag eller helt utebliven 

kommunikation och underlag. Av de 240 tillfrågade ansåg 40 % att 

utebliven kommunikation mellan aktörer var mycket vanligt under 

produktionen. Där var den främsta anledningen till den uteblivna 

kommunikationen tidsbristen. Det förklarades bland annat som att tid 

inte alltid fanns för att ytterligare en gång undersöka vad som avtalats. 

Detta gällde framförallt vid produktion i högt tempo (SB & 

Industrifakta, 2014, 12–16).  

Vidare i rapporten finns en förståelse för att ytterligare kostnader 

alltid tillkommer vid byggprojekt. Att ytterligare kostnader i dagsläget 

ligger på omkring 13 % anses dock som en hög siffra. Där 

undersökningen kommer fram till att en sänkning på 2 – 3 % av de 

ytterligare kostnaderna skulle resultera i ca 10 miljarder besparade 

kronor/år för alla anläggningsarbeten (SB & Industrifakta, 2014).  I 

tabell 3.1 redovisas resultatet från SB & Industrifaktas undersökning av 

det investerade- och besparade kapitalet.  

Tabell 3.1 Resultat från SB & Industrifaktas (2014) undersökning. Visar 

årligt investerat- och besparat kapital.  

Typ av projekt Investering 
Mkr 

 

Besparing 
Mkr 

Flerbostadshus, nybyggnad 33,891  4,406 

Flerbostadshus, ombyggnad 17,85  2,321 

Kontor, handel m.m., nybyggnad 16,713  2,173 

Kontor, handel m.m., ombyggnad 6,984  908 

Industri och lager, nybyggnad 15,597  2,028 

Industri och lager, ombyggnad 1,56  203 

Offentliga lokaler, nybyggnad 52,045  6,766 

Offentliga lokaler, nybyggnad 17,384  2,26 

Anläggningar, ny- och ombyggnad (P) 82,4  10,712 

Summa 244,424  31,775 
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  Aktörer vid bristfällig kommunikation  

I rapporten SB & Industrifakta, 2014, undersöks även vilka aktörer som 

har de mer betydelsefulla rollerna för kommunikation under 

byggproduktionen. Av de intervjuade anser 70 % respektive 62 % att de 

mest betydelsefulla aktörerna för en fungerande kommunikation är 

byggherren och entreprenörens representant. Entreprenörens 

representanter som nämns är främst projektledare/arbetsledare, 

arkitekter och projektörer. Dessa aktörer har mycket ledande roller i 

produktionen, vilket också ligger till grund för andras arbeten och 

utförande. Brister kommunikationen från dessa aktörer finns det också 

risk att andra aktörers arbeten påverkas negativt (SB & Industrifakta, 

2014, 18).   

 Logistik i stadsutvecklingsprojekt 

Bygglogistiksarbetet skiljer sig åt beroende på typ av material och skede 

av produktion. Det som framförallt skiljer sig åt är om materialet direkt 

behöver levereras till byggarbetsplatsen eller om materialet kan lagras 

på en annan plats, exempelvis ett bygglogistikcenter. Som det beskrevs 

i avsnittet ”Avgränsningar” har det gjorts ett medvetet val att fokusera 

på logistiken vid grund- och stomskede. I detta avsnitt kommer både 

logistik vid bygglogistikcenter (se avsnitt 3.2.1, 2:a stycket) och direkt till 

byggarbetsplatsen redogöras (Bergman, 2016, 18 – 22). 

  Bygglogistikcenter  

Vanligtvis sker en mängd olika leveranser till arbetsplatsen under dagen 

vilket ställer krav på bra logistikplanering. När det blir förseningar av 

leverantörer eller om vägar blockeras på grund av dessa kan det orsaka 

följdproblem för andra entreprenörer som arbetar intill den drabbade 

arbetsplatsen, speciellt när man talar om etappområden där flera 

entreprenörer medverkar i olika byggnadsprojekt.  

På sistone har man försökt avvärja problemen i större 

byggnadsprojekt, i synnerhet stadsutvecklingsprojekt där det finns en 

sådan stor mängd leverantörer, genom att implementera ett 
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bygglogistikcenter (BLC). Denna verksamhet används för att hantera 

korttidslagring av leverantörgods åt närliggande arbetsplatser med 

syfte att reducera bl.a. trafikbelastningar och miljöpåverkan som skall 

ligga till grund för en effektivare byggproduktion (Bergman, 2016, 9 – 

10). 

Problemen med Bygglogistikcenter idag är att verksamheten inte 

kan tillämpas fullständigt under stomskedet, vilket gör att den används 

främst för senare skeden i byggproduktionen. Detta beror dels på 

leverantörer som avses för gods med mer än sex europapall åt en 

arbetsplats, eller stomleverantörer som måste direktanslutas till 

arbetsplatsen (Bergman, 2016, 30). 

Norra djurgårdsstaden är ett av stadsutvecklingsprojekten som 

använder sig av ett bygglogistikcenter, där alla byggherrar har 

samarbetsskyldighet mot verksamheten för att få arbeta där (Bergman, 

2016, 30). 

  Logistik vid grund- och stomskede 

Materialtransporter som är ämnade för grund- och stomskede sker 

nästan uteslutande genom direkta leveranser ut till byggarbetsplatsen. 

Vid Norra Djurgårdsstaden var fördelningen 80 % direkt till 

byggarbetsplatsen och 20 % till BLC dit enbart mindre 

materialleveranser transporteras via. Vid Norra Djurgårdsstaden 

klassificerades mindre leveranser som högst sex europapallar. 

Att material för grund- och stomskedet oftast levereras direkt till 

byggarbetsplatsen beror på att dessa material både är tunga och stora 

men även för att vissa leveranser behöver ske i direkt samband med 

varandra. Leveranser av betong är en typ som behöver komma i direkta 

samband mellan varandra, det beror på att en betongleverans inte skall 

hinna härda innan nästa kommer. Detta gör att betongleveranser 

prioriteras före andra materialleveranser.  Dessa leveranser sker via 

speciella betonglastbilar som kräver mycket yta, både att färdas på och 

för att pumpa ut betong på. (Bergman, 2016, 40 – 47).   
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 Visuell planering  

I byggbranschen läggs det ett massivt fokus på att effektivisera 

planering av projektering och produktion, något som kontinuerligt 

utvecklas. Nya metoder beprövas för att underlätta byggprocessen i 

form av planeringsverktyg.  

Historiskt sett härstammar metoden Visuell Planering (Visible 

Planning, VP) från Toyota och Japan Management Association 

Consultants (JMAC). Deras mål var att effektivisera ledtiden för 

produktionen av nya bilmodeller och produktiviteten av arbetskraften. 

Utöver detta fokuserar VP även på beteendevetenskapliga ting hos 

människan vilket skall bidra till optimering av produktiviteten för de 

nya bilmodellerna. Efter den succén hos Toyota har metoden även 

införts av andra större biltillverkare i Sverige, exempelvis Saab och 

Volvo (SBUF nr:06 – 08). 

Peab AB, som är en av Sveriges största bygg- och 

anläggningsföretag, var det första byggföretaget som såg 

användningsmöjlighet i att utnyttja vissa delar av metoden i 

byggnadsprocessen för att effektivisera deras projekt. Tillämpningen av 

VP vid byggnadsprojekt testades i deras tre verkliga pilotprojekt, där 

syftet var att utreda om denna modell kunde förbättra och effektivisera 

produktutvecklingen för framtida projekt (Dalman, 2005, 8). 

Slutsatsen efter användningen av VP för pilotprojekten var i 

överlag väldigt positivt. De förbättrade resultaten genomfördes i 

samband med tätare möten, mer tydliga delmål och ansvarsområden för 

varje aktör, såsom arkitekt, konstruktör, el, VVS och byggentreprenör, 

gjorde att beslut kunde göras mer effektivt. Styrningen av projekten för 

personalen och entreprenörer blev mer överskådliga och enklare att 

koordinera. Den främsta förbättringen redovisades i 

projekteringsskedet, där arbetsgången blev mer effektiv utan större 

tillskott av resurser. Däremot visades inte några större förbättringar 

gällande produktionen, men problemen kunde hanteras lugnare och 

mer fortlöpande (SBUF nr:06 – 08, 2).  

Den visuella planeringsmodellen används för både projektering 

och produktion och består i större grad av liknande planeringsverktyg. 

För bägge modeller tar man fram en projekterings- och 

produktionstidplan. Här presenteras det förväntade resultatet på en 
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tavla med indelade huvudavsnitt och delar som berör projektet. Denna 

redovisning kompletteras av en strukturplan. Under mötets gång tas det 

upp oklarheter, problem och föreställningar med post-it lappar på 

tavlorna. Strukturplanen redovisar det preliminära arbetsflödet för 

projektet, dock visar den inte några tider för huvudaktiviteterna utan 

endast aktiviteterna i inbördes ordning. Vidare kompletteras 

strukturplanen med tider och blir mer detaljerad och tillslut bildar den 

planerade projekterings- och produktionstidplanen (SBUF nr:06 – 08, 3).  

Utveckling av dagens visuella verktyg inom byggbranschen sker 

i störst utsträckning för kundens räkning, där också den vanligaste 

förekomsten av planeringsprogrammen finns. VP-

programmen används idag framförallt för att ge en bild för kunden om 

en vision eller för att visa det planerade resultatet av ett projekt. Visuella 

program används idag inte helt ut till sin fulla kapacitet, något som 

Révai (2012, 206) lyfter som en utvecklingsmöjlighet i boken om 

byggstyrning. Vidare beskriver Révai att byggbranschen i ännu större 

utsträckning har möjlighet att använda dessa verktyg för produktionen. 

Bland annat ser han stor möjlighet att kunna visualisera olika 

byggskeden successivt under produktionen för att minimera risken för 

produktionsstörningar så som fel och förseningar. Några VP-

program som idag används inom byggproduktion är VP-kalender och 

APD-plan (Révai, 2012, 255 – 260). 

   VP-kalender  

De framtagna tidplanerna vidareutvecklas senare till en visuell tidplan 

där man delar upp ansvarige aktörer i grupper och individer med 

angivna start- och sluttider inklusive mål för varje aktivitet. Vidare 

noteras denna information på lapparna som sätts upp på den visuella 

tidplanen (VP-långtidplan). Detta gör att det fordrade resultatet, mål 

och uppgift blir enkelt överskådligt för varje grupp. Eftersom VP-

långtidplanen är mer överskådlig för hela projektet bryts oftast 

tidplanen ner till VP-månadsplan och VP-veckoplan, eller med ett 

övergripande namn: VP-kalender. Detta är mer påtagligt eftersom varje 

dag har oftast flera aktiviteter vilket skulle vara komplicerat att redovisa 

på en mer överskådlig tidplan (Dalman, 2005, 33 – 45).  
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VP-kalendern som visas i figur 3.1, är vanligtvis utformad i en matris, 

där översta raden redovisar veckor eller dagar medan kolumnen längst 

till vänster visar olika aktörer eller grupper.  

 
Figur 3.1 Uppställning av VP-kalender 

Varje aktivitet redovisas på post-it lapparna och sätts på respektive ruta 

som motsvarar vilken grupp och vilken tid som aktiviteten avser. Varje 

post-it lapp har även olika färger som motsvarar oftast de ordinarie som 

används inom byggbranschen gällande aktör.  

I figur 3.2 visas även en annan form av visuell planering för att 

hantera löpande frågor mellan berörda entreprenörer, i en Till/från-

matris. 
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Figur 3.2 Uppställning av Till/från-matris (SBUF, 2006) 

Mötena som hålls emellertid följer upp tidplanerna och adresserar 

problemen och reviderar eventuella ändringar som successivt sker 

under arbetets gång. 

Resultatet av pilotprojektet var positivt och verktyget togs i bruk 

av Peab i början av 2006, och VP-kalendern används fortfarande idag 

under projektering och produktion av byggprojekt (Dalman, 2005, 1 – 

3). 

  APD-plan 

APD-plan är en förkortning och står för Arbetsplatsdispositionsplan. En 

APD-plan är en karta över byggarbetsplatsen och redovisar 

dispositionen över området. Exempelvis vart containrar, 

lyftanordningar, förbindelsevägar, bodar och m.m. placeras. Detta 

planeringsverktyg inom byggbranschen förespråkas att upprätthållas 

av såväl Arbetsmiljöverket som Boverkets byggregler, där 

byggentreprenören ansvarar för uppförande av APD-planen. Syftet 

med en APD-plan är att på ett snabbt och tydligt sätt underrätta om 

disponering på arbetsplatsområdet, vilket förhoppningsvis skall leda till 

att mindre missförstånd sker. APD-plan skall kontinuerligt uppdateras 

genom produktionsprocessen, detta för att en så aktuell APD-plan som 

möjligt skall finnas tillgänglig och visa de faktiska förutsättningarna 
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över arbetsplatsområdet då förändring av arbetsplatsområdet 

successivt sker. (Révai, 2012, 25 – 33).  

I figur 3.3 på APD-planen, går det även att utläsa olika 

säkerhetsanvisningar gällande arbetsområdet. På planen syns 

hänvisningar gällande utrymningsvägar, varning för byggtrafik, första 

hjälpen och saneringsdusch.  Enligt arbetsmiljöverket 

(Arbetsmiljöverket, 2015) skall APD-planen även utformas för att främja 

en god arbetsmiljö där tryggheten och säkerhet prioriteras. Trygghet och 

säkerheten kommer delvis att tillhandahålls genom APD-planen, då den 

innefattar placering av första hjälpen, trafikleder för fordon, och m.m. 

Därför är det av stor vikt att APD-planen stämmer överens med de 

verkliga förhållandena. 

 

 
Figur 3.3 APD-plan över arbetsområdet av J-huset på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala (Svensk Bygglogistik AB, 2017) 

 Lean  

Lean är ett begrepp som blivit känt de senaste 30 åren inom 

produktionseffektivisering. Begreppet Lean kommer från det engelska 

uttrycket "Lean meat" som kan översättas till "kött utan fett" och handlar 

om att identifiera faktorer och moment i produktionen som inte har 

någon positiv betydelse för slutprodukten. Dessa faktorer och moment 

skall sedan effektiviseras eller helt elimineras från produktionen. Det 
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kan genomföras på helt olika sätt, och med Lean skall detta 

effektiviseringsarbete ske successivt. Dokumentation av liknande 

arbetsmodeller finns historiskt sett men det är framförallt från Toyotas 

bilproduktion som dagens arbetsmodell av Lean vuxit fram och 

utvecklats (Innovationsrådet, 2012, 36 – 38).   

Lean används idag inom många olika typer av verksamheter. I 

grund och botten utgår dessa dock från samma grundtanke och syfte att 

effektivisera verksamheten. Det kan bland annat handla om 

kvalitetsförbättring, tids- eller kostnadsminskning. Dessa 

effektiviseringsområden finns även inom byggbranschen och likaså 

inom etappsamordning där bland annat kommunikation och planering 

har en stor betydelse och möjlighet att effektiviseras (Blücher & Öjmertz, 

2007, 20 – 22).  

   Lean i byggbranschen  

Byggbranschen är en bransch som omsätter stora resurser, både 

ekonomiskt, personalmässigt och miljömässigt sett. Att effektivisera 

byggbranschen är därför något som många aktörer inom branschen 

arbetar för (Modig & Åhström, 2014, 48–52). Lean är en av de mest 

använda effektiviseringsmodellerna inom byggbranschen och används 

av bland annat PEAB, NCC, Skanska och Veidekke. Många av aktörerna 

i byggbranschen arbetar aktivt för att effektivisera produktionen, med 

mål att höja kvalitén på byggnationen i kombination med sänkta 

kostnader och minskad byggtid. Fokus hos byggföretagen hamnar ofta 

på själva produktionen, hur man skall effektivisera den. Det är först på 

senare tid som arbete för att effektivisera projekteringen, planeringen 

och kommunikationen genomförts. Arbetet för att effektivisera dessa 

områden är dock inte lika utarbetat som för effektiviseringen av 

byggproduktion. (Lundgren, 2016).   

Lean Forum Bygg är en inspiratör som främjar byggbranschens 

arbete mot Lean, ett arbete som de själva beskriver som ständigt 

pågående och aldrig helt färdigställt (Isaksson, 2016). Verksamheten 

består av en sammansättning av olika företag inom branschen som 

deltar i ett kunskapsutbyte för att driva branschen framåt. Arbetet för 

att effektivisera byggbranschen började med att främst minska 

byggbranschens slöseri och miljöpåverkan. Kommunikation och 
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planering inom byggbranschen är ett ämne som verksamheten börjat att 

fokusera på under de senaste åren. År 2015 publicerade Lean Forum 

Bygg (Simu, 2015) artikeln Mycket vill ha mer. Den lyfter fram branschens 

problematik gällande utebliven information och kommunikation. 

Artikel fokuserar på betydelsen av god kommunikation och planering, 

områden som verksamheten i framtiden kommer att fokusera på. 
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras i två delar, en del 

som baseras på svaren från intervjuerna och en del som baseras på 

studiebesöken. De delar som baseras på respondenternas svar 

redovisar personernas arbetserfarenheter, medan studiebesöken 

baseras på författarnas egna observationer. 

 Intervjuer 

   Information om respondenterna 

Respondent 1. 

Titel: Byggchef/Byggledare 

Företag: Stockholms stad 

Ålder: 37 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 12 år.  

 

Respondent 2. 

Titel: Etappsamordnare  

Företag: WSP 

Ålder: 52 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 28 år. 

 

Respondent 3. 

Titel: Arbetsledare  

Företag: JM 

Ålder: 26 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 4 år. 

 

Respondent 4. 

Titel: Platschef   

Företag: Peab 

Ålder: 28 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 6 år. 
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Respondent 5. 

Titel: Logistiksamordnare  

Företag: WSP 

Ålder: 47 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 12 år. 

 

Respondent 6. 

Titel: Platschef 

Företag: NCC 

Ålder: 33 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 9 år. 

 

Respondent 7. 

Titel: Transportplanerare 

Företag: Thomas betong AB 

Ålder: 47 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 28 år. 

 

Respondent 8. 

Titel: Projektledare 

Företag: Gävle kommun  

Ålder: 57 

Yrkeserfarenhet inom bygg: 36 år. 

  Allmänt  

De olika respondenterna har olika uppfattning om begreppet 

etappsamordning, dock var dem alla bekanta med begreppet och 

dess betydelse. De allra flesta av respondenterna hade även själva 

arbetat på byggarbetsplatser där etappsamordning tillämpats, det var 

enbart en respondent som hört begreppet och inte arbetat med 

arbetsmodellen. Respondenterna som arbetat vid projekt där 

etappsamordning tillämpats beskrev alla olika arbetsmodeller.  

Vidare påpekar respondenterna att en kontinuitet av 

etappsamordning inom byggbranschen saknas. Detta trots att större 

stadsutvecklingsprojekt, där etappsamordning kan användas, idag 

blir allt vanligt. Majoriteten av respondenterna har även en positiv 
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inställning till en ökad användning av etappsamordnare vid 

stadsutvecklingsprojekt, dock behövs en tydlig arbetsmodell 

utarbetas för att möjliggöra det.  

Behovet av att en part ansvarar för de allmänna frågorna vid 

stadsutvecklingsprojekt, något som alla respondenter intygar om. 

Respondenterna ser det som mycket viktigt att i framtiden 

tillfredsställa detta behov, något som anses vara beställarens ansvar. 

Respondenterna själva skulle dock inte vilja dela det ansvaret, då de 

varken anser att det är deras ansvarsområde eller att dem har tid för 

det.  

Flertalet av respondenterna erkänner själva att 

entreprenörerna ofta inte vill samarbeta till en bekostnad som de 

själva får stå för. Respondent 1 beskriver det som att entreprenörerna 

utformar sitt arbete för att ingen annan entreprenör skall kunna 

utnyttja arbete som de utfört för egen verksamhet. Samma 

respondent menar att detta tänk präglar hela 

samordningsverksamheten vid stadsutvecklingsprojekt, då det 

bidrar till ökad rivalitet mellan entreprenörerna. 

När etappsamordningen inte fungerar vid 

stadsutvecklingsprojekt blir förekomsten av vardagliga förseningar 

kontinuerligt förekommande. Alla respondenter påpekar att de 

nästan dagligen drabbas av förseningar eller störningar, och medger 

att bättre planering mellan entreprenörernas produktioner skulle 

medföra till en minskning av förseningarna. Dem tror dock att det 

inte helt går få bort förseningar från branschen, framförallt eftersom 

många förseningar beror på annan part. 

   Dagens arbetsgång vid etappsamordning 

Som tidigare nämnt finns ingen tydlig utarbetad metodik för 

etappsamordning. Den allmänna samordning som idag finns mellan 

entreprenörer vid större stadsutvecklingsprojekt sker uteslutande 

genom olika personliga möten. De vanligaste mötena som behandlar 

samordningen är platschefsmöten, så kallade PC-möten. Vid dessa 

möten sammankallas alla platschefer inom stadsutvecklingsområdet 

en gång i månaden. PC-möten har använts i Norra Djurgårdsstaden 

sedan byggstart av området, ett område som en av respondenterna 
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arbetat som platschef på. Respondenten berättar att det även är ett 

krav att närvara vid dessa PC-möten, ställt från Stockholms stad för 

att få bedriva byggproduktion på området. Vid Norra 

Djurgårdsstaden har PC-möten behandlat frågor som berör flera 

arbetsplatser, vilket skiljer sig från exempelvis byggmöten där enbart 

en enskilds entreprenads arbete redovisas och planeras. Vid dessa 

PC-möten närvarar vanligtvis etappsamordnare, där dennes uppgift 

blir att samordna allmän information för platschefernas arbete. I 

Norra Djurgårdsstaden har samordningen begränsats till allmänna 

underlag som sedan entreprenörerna själva får arbeta efter. 

Vid stadsutvecklingsprojekt med många entreprenörer 

hamnar mycket av ansvaret på de enskilda entreprenörerna. Det 

kräver också att varje entreprenör sköter sin byggproduktion enligt 

god byggnadssed där gemensamma ytor för området respekteras och 

behandlas väl för logistik. Det räcker med att en entreprenör inte 

följer allmänt kända byggnadsseder således påverkas flertalet 

entreprenader av att gemensam funktionalitet inte kan 

tillhandahållas.  

Vidare har Stockholms stad ansvarat för samordningen i 

Norra Djurgårdsstaden. Stockholms stad har dock valt att istället för 

att själva utföra samordning använda sig utav konsulter som besitter 

kompetens för att utföra det samordningsarbete som krävs. 

Konsultens arbete som etappsamordnare innefattar bland annat att 

annat framta APD-planer för hela arbetsområdet, projektleda och 

beräkna kranhöjder samt kranradier. I Norra Djurgårdsstaden har 

etappsamordningen inte fungerat som tänkt, det har exempelvis skett 

35 krankollisioner i Etapp 1 Norra enligt respondent 1 där det 

lyckligtvis inte skett några alvarligare personskador.  

   Etappsamordningen i Norra Djurgårdsstaden 

Vid intervjuer med respondenterna som arbetat vid Norra 

Djurgårdsstaden presenteras en bild av att logistiken i stort inte 

fungerat som tänkt inför projektet. Det gäller krananvändning men 

också logistiken gällande BLC, bygglogistikcentret, och material 

direkt levererat till arbetsplatser på området. Inför projektet fanns en 

bild att BLC skulle underlätta denna logistikproblematik, vilket inte 
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var fallet. BLC har enligt respondenterna snarare försvårat logistiken 

i vissa avseenden för entreprenörerna. Respondenterna förstår att 

arbetet att samordna logistiken vid ett sådant omfattande 

stadsutvecklingsprojekt är svårt och att BLC i Norra Djurgårdsstaden 

var en ny arbetsmodell som inte helt har beprövats i Sverige. Dem 

pekar på att logistikarbetet blir en större process när BLC används 

och att kostnaderna för logistiken ökat. Efter att nu ha arbetat med 

arbetsmodellen en tid har logistikarbetet förbättrats än vid 

byggstarten i Norra Djurgårdsstaden, entreprenörerna ser dock hellre 

att det vid liknande stadsutvecklingsprojekt skapas yta för varje 

enskild entreprenör att sköta sin egen logistikverksamhet.  

I Norra Djurgårdsstaden har flertalet kommunikationskrav 

från etappsamordnare på entreprenörerna ställts, entreprenörerna 

har bland annat vid materialleveranser varit tvungna att meddela 

etappsamordnare om tillfälle och typ som ska levereras. Detta har 

dock inte fungerat på grund av störningar i den dagliga 

verksamheten och att inga speciella följder, viten eller liknande, har 

reglerats vilket gjort att vissa entreprenörer helt enkelt struntat i att 

följa dessa krav.  

Ansvaret för angöring och vägarna under byggproduktionen 

har legat på entreprenörerna, medan Stockholms stad ansvarat för 

sanering och schaktning av marken. Detta har gjort att vägar som 

trafikeras av flera entreprenörer har fått lida av uteblivet underhåll 

då ingen av entreprenörerna vill stå för underhållskostnader. 

   Bristande kommunikation 

En enighet mellan respondenterna gällande bristen på 

kommunikation och samordning mellan entreprenörer finns. Bristen 

på kommunikation mellan beställaren och entreprenören tas upp i 

avsnitt 3.1, dock vid intervjuerna framkom en bild om problematiken 

gällande kommunikation mellan entreprenörerna. Respondenternas 

förklaring till bakomliggande orsaker till problemet mellan 

entreprenörerna skiljer sig dock åt mellan respondenterna. De skilda 

åsikterna finns framförallt mellan olika parter som har intervjuats, 

platschefer och respondenter från entreprenörsidan har en åsikt 

medan respondenter från beställarens sida anser att orsakerna är 
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andra. Representanter från entreprenörernas sida anser att den mest 

grundläggande orsaken till kommunikations- och 

samordningsproblemen är de komplexa arbetsmodellerna som 

används vid etappsamordning, där beställarsidan försvårar logistik 

och samordning. Medan beställarsidan pekar på entreprenörernas 

dåliga samarbetsvilja som den största orsaken till problemet, där 

entreprenörerna inte är villiga att arbeta sinsemellan. Vidare finns det 

en förståelse från de olika parterna om den andra partens försök till 

förbättring, ett effektiviseringsarbete som de olika parterna 

respekterar. De olika parterna har dock inte en delad bild om hur 

denna problematik skall lösas.   

Respondenter från både entreprenör- och beställarsidan syftar 

på att det finns en viss konservatism och försiktighet inom 

byggbranschen. Där ett visst motstånd mot nya obeprövade 

arbetsmodeller finns, en respondent beskriver problemet som "hellre 

använda ett beprövat arbetssätt som fungerar än att bepröva en ny 

arbetsmodell som antingen kan effektivisera produktionen eller 

försämra den". Detta uttryck sammanfattar många av 

respondenternas inställning till att bepröva nya arbetsmodeller. 

Vidare beskriver många respondenter en oro för att använda 

exempelvis nya arbetsmodeller, redskap eller material där en viss 

ovisshet för dess funktionalitet finns. Där oron grundar sig i 

byggprojektens stora ekonomiska kostnader och strama tidplaner.  

   Önskad metodik vid etappsamordning 

Närmare slutet av intervjuerna får respondenterna själva uttrycka 

egna förslag på hur etappsamordningen skulle kunna gå till. På 

frågan ”Hur önskar du att kommunikationen och samordningen skall 

gå till vid stadsutvecklingsprojekt, för alla parters bästa?” har 

respondenterna ingen riktig klar bild av hur etappsamordningen 

skall utföras. Respondenterna nämner flertalet områden som skulle 

behöva effektiviseras men ingen tydlig metodik för hur det dagliga 

arbetet skall gå till. Områden som oftast tas upp är som sagt 

kommunikation i allmänhet på arbetsplatser mellan olika aktörer. 

Respondenterna menar att kommunikation som idag sker via möten 

är väldigt tidkrävande, de saknar en plattform för att enklare kunna 
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delge och få information mellan entreprenörerna. Det ska enbart gälla 

information som handlar om en entreprenörs arbete som påverkar 

annan part.  

Vidare i intervjuerna är flertalet respondenter positiva 

inställda till ett förslag om att använda ett VP-program i form av ett 

datorprogram. Det viktigaste för respondenterna med detta program 

är att det snabbt och tydligt skall förmedlas information för 

förhållandena på arbetsplatsen vid en viss tidpunkt. Genom en 

förbättrad överblick av stadsutvecklingsprojektet, också kunna 

effektivisera sin egen verksamhet och logistik, i form av minskat antal 

produktionsstörningar och förseningar.  

För respondenterna är det viktigt att ett visuellt 

planeringsprogram inte tar för lång tid att använda, ”programmet 

skall förbättra samordningen, inte komplicera den”, påpekade 

respondent 4. De flesta av respondenterna ser programmets 

användarmöjlighet vid stadsutvecklingsområden, där begränsningar 

med avseende på markyta finns. Programmet kan då komma att 

användas vid planering av omfattande leveranser, där tid och yta är 

förutsatt.    

   Visuellt planeringsprogram 

VP-programmet bör enligt respondenterna ha en anpassad 

uppbyggnad efter redovisande av tid och byggområde. Tiden i 

programmet skall kunna regleras med avseende på hela timmar, om 

möjligt ännu bättre preciserat. Tidsprecisionen är dock något som 

respondenterna hänvisar till leverantörerna, då det är den parten som 

ansvarar för hur precisa leveranserna kan bli. Respondent 7 arbetar 

som leveransplanerare vid en svensk betongtillverkare. Deras 

leveranser till arbetsplatser sker mycket tidsenligt och differenser på 

max 10 minuter kan ibland förekomma på grund utav trafikhinder. 

Respondent 7 menar istället att förseningar som sker på själva 

arbetsplatsen främst beror då antingen beställaren inte är redo för 

leveransen eller bristfälliga förutsättningar för väg och 

avlossningsplats.  

Vidare vill respondenterna ha en funktion i programmet där 

det möjliggörs att länka in arbetsprojektets tidplan. Tidplanen kan 
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integreras i programmet vilket kan möjliggöra att man ser vad andra 

entreprenörer har planerat för en viss tidpunkt.  

En tydlig visuell varningsindikation vid planering av 

komplicerade arbetsmoment eller leveranser som sammanfaller med 

varandra bör användas i programmet. Denna varningsindikation 

skall enligt respondenterna vara tydlig i form av en färg, där olika 

färger indikerar på olika typer leveranser eller arbetsmoment. 

Förslagsvis är att färgen röd är för det mest komplicerade och 

störningsbenägna momenten/leveranser medan gul och grön är för 

mindre komplicerade moment/leveranser. Om ett sådant 

planeringsprogram skall användas är det viktigt att det tydligt 

visuellt framgår när produktionsstörningar kan uppkomma.  

Vikten av att kunna utföra revideringar i programmet påpekas 

av respondent 8. Respondenten menar att programmet måste kunna 

anpassas efter den dagliga verksamheten och de förändringar som 

uppkommer, exempelvis förseningar eller förändrade volymer. 

 Observationer från Studiebesöken 

   Allmänt från studiebesöken 

De två besöksområdena var i olika skeden av byggprocessen, vilket 

gjorde att olika observationer var tvungna att genomföras för 

respektive område. Dessa observationer har en direkt påverkan för 

de olika problemställningarna som respondenterna står inför, främst 

händelser som påverkas indirekt av kommunikation och förseningar. 

Områdesspecifika problem presenteras i respektive avsnitt 4.2.2. och 

4.2.3. För observationer se bilaga B2.1.  

   Norra Djurgårdsstaden 

Författarna anlände först till BLC, som befinner sig nära Ropsten i 

Norra Djurgårdsstaden. Första intrycket var att läget av BLC i 

förhållande till entreprenaderna befann sig relativt nära. Det var 

mycket trafik som rörde sig runtom BLC, både ordinarie men även 

byggrelaterade leveranser. Detta skapar förutsättningar till att 
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trafikproblem kan uppstå, något som man givetvis vill försöka 

undvika. En annan observation som gjordes var att det befann sig 

flera entreprenader i anslutning till BLC som delar på samma väg. Då 

det redan befaras vara en risk med trafikproblemen kan det försvåras 

ytterligare när produktionen av arbetsplatserna som befinner sig 

intill BLC sätter igång. 

Brofästet, som är en av etapperna i Norra Djurgårdsstaden, 

visade påtagliga problem i den dagliga verksamheten. Det fanns bl.a. 

diverse krankollisioner och leverantörer som upptog gatuutrymme. 

Krankollisionerna skapar följaktligen problem för både 

entreprenörerna och leverantörerna eftersom planering måste 

anordnas för att förebygga tänkbara arbetsolyckor samtidigt som 

tillgänglighet för leverantörerna måste beaktas. Som följd blir det 

vanligtvis förseningar som påverkar inte bara den ansvarige 

entreprenören men även andra entreprenörer i etapperna, speciellt 

om man tar hänsyn till att kran måste utnyttjas vilket kommer hända 

till stor grad under stomskedet. 

  Rosendal 

Den nya stadsdelen av Rosendal är uppdelad i fem olika etapper, där 

varje hade olika åtkomstmöjligheter för observationer (Uppsala 

kommun, 2016). Författarnas ursprungliga plan var att besöka etapp 

2 vilket befinner sig i anslutning till rondellen vid Grindstugan i 

Uppsala. Författarna upptäckte tämligen snabbt att etappen befann 

sig i tidigare skede än förmodan, det vill säga i det preliminära 

planeringsskedet där främst anläggning av infrastruktur och 

markarbete genomförs. Med anledning till detta beslöt författarna att 

endast observera trafikplanering, parkeringsmöjligheter, tung trafik 

och områdesspecifika observationer för Etapp 2 eftersom dessa med 

högsta sannolikhet förblir detsamma under stomskedet. 

Enligt respondent 2 finns det potentiella påfrestningar av 

trafiken inom 1 – 2 års tid vid den anslutande rondellen för Etapp 2. 

Anledningen bakom denna orolighet är på grund av Ångström 

Laboratoriets utarbetning som kommer att ske enligt ovannämnd 

tidplan, där båda verksamheterna kommer att utnyttja en gemensam 

parkeringsyta. Observationen av anslutningarna till etappen var 

http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/rosendal/etapper/
http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/rosendal/etapper/
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påtagliga eftersom påfrestningarna av trafiken möjliggör bl.a. 

potentiella arbetsolyckor och förseningar.  

Ett annat möjligt problem som observerades i Etapp 2 var 

gathörnen som kröker sig runtom arbetsplatserna. Ur Trafikverkets 

publikation ”Vägar och gators utformning. Begrepp och grundvärden”, 

rekommenderas att körspår för gathörnen utformas med en bredd på 

8,5 m för större fordon med längder > 17 m (Trafikverket, 2012). De 

gathörn som observerades uppfyllde däremot inte dessa 

rekommendationer, då vägbredden uppskattades till cirka 5 m. Detta 

skapar svårigheter för tyngre fordon exempelvis stomleverantörer 

(vanligtvis längder > 20 m) att direktansluta sig till arbetsplatserna.  

Respondent 2 nämnde även att det vanligtvis befinner sig 50 – 

70 arbetare för varje arbetsplats under produktionsskedet, där 

majoriteten använder sig av fordon. Författarna förstod att detta kan 

bli ett potentiellt problem när de befann sig vid Etapp 2, eftersom i 

det befintliga skedet av området påvisar brist på angöringsutrymme.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer analyser och diskussioner kring studien att 
presenteras. Denna del kommer att baseras på teorier från 
litteraturstudien och sättas i perspektiv med det som intervjuerna och 
studiebesöken resulterat i. Analysen och diskussionen kommer att 
presenteras utifrån en allmän synvinkel, förutom den del som 
behandlar resultatet utifrån observation vid studiebesöken.    

 Intervjuer 

  Allmänt 

Till en början var det svårt att få tag i personer som kunde ställa upp 

eller hade tid för intervjuer. Detta problem löstes sedermera med 

hjälp av handledare och egna kontakter. För att säkerställa en viss 

trovärdighet behövdes minst fem stycken intervjuer utföras, med 

olika personer från olika parter i byggbranschen. Tillslut 

genomfördes åtta stycken intervjuer. Ett antal som minskar antalet 

felkällor som kan bero på en för smal fokusgrupp. Det finns dock en 

möjlig risk med att enbart använda sig av intervjuer, bland annat kan 

den allmänna bilden inom branschen utebli. Resultatet visar dock på 

en god kompetens hos de intervjuade som lyckats kombinera en bild 

av allmän åskådning och djupgående motiveringar till problemet. 

Utifrån respondenternas svar har det på senare tid tillkommit 

en större kännedom kring etappsamordning och dess betydelse inom 

branschen. Respondenterna visar även på att det finns skiljande 

åsikter kring ämnet och dess funktion, där de skilda åsikterna går att 

kopplas till vilken roll respondenten haft inom produktionen. På 

beställarsidan finns de betydligt mer positiva åsikter kring 

etappsamordning medan respondenter från entreprenörens sidan 

visar på en mer negativ inställning till arbetsmodellen som kommer 

med etappsamordning. Den negativa inställningen hänvisar många 

till de projekt där etappsamordning använts och inte fungerat. Dessa 

negativa erfarenheter är mycket användbara för effektivisering av 

etappsamordning, det är dock viktigt att dessa åsikter behandlas och 
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bearbetas så att de inte istället får motsatt effekt och förhindrar 

etappsamordning vid stadsutvecklingsprojekt. 

Att det i dagsläget inte finns någon allmän arbetsmodell för 

utförandet av etappsamordning är inte optimalt. Såklart kommer 

arbetsmodellen behöva anpassas efter varje stadsutvecklingsprojekt 

men att det vid olika projekt kan skilja sig avsevärt för hur 

kommunikationen och samordningen går till kan enkelt skapa 

förvirring. Optimalt skulle istället vara om en kontinuitet av 

arbetsmodell för etappsamordning skapades, både för att få en 

tydlighet inom byggproduktion och för att kunna rikta arbetet mot 

att effektivisera en arbetsmodell. 

De ytterligare kostnader som tillkommer vid förseningar och 

produktionsstörningar kan inte komma att helt undvikas, det finns 

alltid faktorer som är omöjliga att förutse. Den utvecklingspotential 

som finns för etappsamordning bör ses över då det bevisligen i 

avsnitt 3.1.1, finns stora besparingsmöjligheter. En exakt besparad 

summa eller procentsats som en effektiviserad etappsamordning 

skulle inbringa är svårt att precisera, framförallt eftersom olika 

stadsutvecklingsprojekt skiljer sig avsevärt åt och att beräkna de 

möjliga produktionsstörningarnas dignitet på förhand är omöjligt. 

Att en effektiviserad etappsamordning i form av bättre 

kommunikation och samordning skulle leda till stora besparingar 

finns det dock belägg för, både från intervjuerna och litteraturstudien.  

   Kommunikation 

Respondenterna menar själva att bristen på 

kommunikationsplattform är den främsta anledningen till den 

bristande kommunikationen i branschen. Det kan absolut vara en del 

av problemet, dock behöver inte problemet vara så komplext. Många 

problem som uppkommer mellan entreprenörer kan hanteras via 

enkel kommunikation, där en plattform inte ens behövs. Det framstår 

istället som att flertalet respondenter väljer att skylla på avsaknaden 

av kommunikationsplattform för att slippa själva hantera och ansvara 

för kommunikationen.  

Det motstånd som faktiskt finns bland entreprenörerna att 

själva ansvara för kommunikationen kan även ha sin grund i den 
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rådande rivaliteten mellan företag inom branschen. Där rivaliteten 

skapar ett sorts motstånd gentemot andra företag, där det enbart 

handlar om företagets egen prestation. Detta tankesätt kan medföra 

en destruktiv produktion vid större stadsutvecklingsprojekt, där ett 

gemensamt tankesätt behövs för att främja god samordning inom 

arbetsområdet. Bland annat kan det medföra att flertalet 

entreprenörer helt enkelt struntar i underhåll och skötsel av delar som 

finns tillgängligt för alla under produktionen. 

För att skapa en effektiv produktion vid 

stadsutvecklingsprojekt där etappsamordning används är det mycket 

viktigt att förutsättningarna för kommunikation och samordning 

finns. Det kan handla om tekniska förutsättningar och om möten 

mellan entreprenörerna. Det är även mycket viktigt att främja en god 

kultur och stämning mellan entreprenörerna för att få alla delaktiga, 

det räcker med att en entreprenör inte samarbetar med de resterande 

så påverkas hela samordningen.   

   Önskad etappsamordning 

Många av respondenterna är idag missnöjda med 

etappsamordningen. Dem har inte heller själva någon klar bild av hur 

det vardagliga arbetet mellan entreprenörerna skall ske, något som 

visar på problemets komplexitet. Att de flesta som intervjuats är 

positivt inställda till att använda ett program är intressant och visar 

på god möjlighet till användning av programmet, om det i framtiden 

utvecklas. Det är dock lite underligt att det idag inte finns något 

program eller verktyg, varken visuellt eller inte, för samordning 

mellan entreprenörerna, speciellt med tanke på dagens teknik och 

programutveckling som skulle kunna möjliggöra det.  

Användningsområdet för planeringsprogram är begränsat till 

just stadsutvecklingsprojekt där etappsamordning tillämpas. Vilket i 

dagsläget är ett flertal och där framtidsutsikterna för flera är ljusa då 

Sverige står inför en bostadsbrist som skall tillfredsställas. Den 

positiva marknadsutsikten är något som gynnar möjligheterna för att 

programmet kan tas fram.  

Det som framkommer som en av de viktigaste aspekterna 

utifrån intervjuerna är att programmet behöver vara tidsbesparande. 
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Något som nästan verkar som en förutsättning för att programmet 

skall komma att användas, detta då majoriteten av respondenterna 

nämner denna faktor. Om programmet minskar behovet av 

tidskrävande möten skulle utsikterna vara goda för verklig 

användning av programmet, menar respondenterna.  

En förutsättning för att etappsamordning skall fungera är att 

alla entreprenörer vid projektet följer överenskommen arbetsmodell. 

Planeras det för en viss etappsamordning räcker det att enbart en 

entreprenör inte följer det som på förhand avtalats för att störa hela 

projektets produktion. Något som på förhand låter enkelt men i 

praktiken ofta inte fungerar. För att få alla entreprenörer att verkligen 

arbeta efter vad som avtalats bör någon typ av vite-avgift finnas för 

dem som bryter avtalad etappsamordning. Det kan låta drastiskt med 

vite, bevisligen har mer fria ansvar för entreprenörerna inte fungerat. 

Därav borde entreprenörerna följa etappsamordnarens direktiv om 

ekonomiska påföljder avtalats. 

  Visuellt planeringsprogram 

Den visuella delen av planeringprogrammet skall förhoppningsvis 

förtydliga problem som uppstår.  

Det finns en möjlig Problematik till att integrera de olika 

entreprenörers tidplaner, en problematik som beror på att 

entreprenörer använder sig av olika programvaror för planering av 

de interna tidplanerna. Även fast den delen står utanför 

avgränsningarna för denna studie är det värt att nämna då det är en 

avgörande del för framtida studier. Författarna saknar dock vidare 

kompetens för att besvara denna möjlighet.  

Betydelsen av möjligheten att successivt kunna genomföra 

revideringar var något som en av respondenterna nämnde och är 

såklart en förutsättning för att programmet skall fungera. Att dessa 

revideringar successivt utförs av berörd entreprenör är en 

förutsättning för programmet skall visa en så uppdaterad bild av 

arbetsplatsen för andra entreprenörer att förhålla sig efter. Det finns 

en risk med följdfel i programmet om inte programmet och dess 

information revideras, därav bör det finnas någon part som även 

ansvarar för att programmet revideras och uppdateras. Detta är ett 



Kap 5. Analys och diskussion 

37 

 

arbete som många antar fungerar men utan att verkligen uppdatera 

programmet kommer produktionsstörningar med största sannolikhet 

att ske. Vidare bör även  

Presentationen av förutsättningarna för transporterna blir en 

viktig del i programmet. Lika viktigt som det är att programmet kan 

revideras efter förändringar är det att informationen som 

programmet delger från start stämmer överens med verkligheten. 

Mått på bland annat vägar och lastplatser bör vara en del av 

programmet och bör därmed också stämma överens med hur det ser 

ut på platsen. 

 Studiebesök 

   Allmänt 

Framställningen av de förberedande frågorna som skulle användas 

som underlag för studiebesöken visade sig vara mer invecklat än vad 

författarna ursprungligen hade tänkt sig. Detta var på grund av att 

det dels inte gick att tillämpa alla frågor från intervjuerna för 

studiebesöken. Det andra problemet var att vissa frågor som hade 

framställts för studiebesöket inte kunde besvaras när författarna 

vistades på området. Detta resulterade i att vissa frågor var tvungna 

att tas bort inför resultatet, medan andra frågor kunde endast 

tillämpas för det ena området. 

Det fanns flertalet faktorer som påverkade det slutliga 

resultatet för studiebesöken. Det första var tidsbristen. Författarna 

hade föredragit att kunna observera fler områden, dock genomfördes 

studiebesöken i ett senare skede än vad som ursprungligen hade 

planerats. Detta var på grund av när intervjutillfällena gavs vilket 

följaktligen gjordes att studiebesöket genomfördes efterhand, med 

skäl av ovannämnd information. Det resulterade i att författarna var 

tvungna att prioritera färdigställningen av rapporten istället för att 

besöka fler områden. Ett större urval av besöksområden hade 

möjliggjort fler jämförelser för observationerna som gjordes på 

studiebesöken, vilket möjligtvis hade gett större validitet i rapporten.  

Den andra orsaken var erfarenhet. Fler relevanta 

observationer hade möjligtvis lyckats genomföras ifall ämnet 
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etappsamordning var mer etablerat i byggbranschen. Detsamma 

gäller för författarna om dem hade en mer betydande arbetsroll för 

problemet. 

Slutligen den tredje faktorn, utförandet av studiebesöken. 

Eftersom studiebesöken genomfördes självmant av författarna 

resulterade detta i möjligtvis begränsade åtkomster till 

besöksområdena än om dem hade haft en förberedd guide. Den 

utsedda personen kunde haft en biträdande arbetsroll, liknande 

respondenterna exempelvis arbetsledare, byggchef, 

etappsamordnare, platschef eller projektledare, som hade kunnat 

bidra till mer hjälpsamma observationer. Detta är däremot som har 

nämnts tidigare, en konsekvens av tidsbristen.  

   Norra Djurgårdsstaden 

När byggproduktionen sätts igång för entreprenaderna intill BLC 

finns det av sannolika skäl att anta att det kommer finnas intern 

planering för hanteringen av trafiken, något som inte kan observeras 

av författarna på plats utan måste rådfrågas med de involverade 

aktörer. Det är möjligt att det finns alternativa lösningar för ordinarie 

trafik för att förhindra störningar kring området.  

När man granskar etapp Brofästet får man möjligen ha lite 

överseende för problemen som observerades. I avsnitt 4.2.2, nämndes 

det att krankollisionerna följaktligen riskerar att komplicera 

arbetsmomenten för den dagliga verksamheten, speciellt under 

stomskedet. Det är möjligt att dessa problem har förstorats mer än 

vad det är i verkligheten, dock när det befinner sig många kranar för 

i stort sett varje entreprenad kan man utgå från att det är ett problem, 

i synnerhet när kommunikationen är nyckelfaktorn för att lösa 

tvisterna – som har påvisats tidigare av respondenterna, varit en av 

dem större problemen. 

   Rosendal 

Vid besöket för Etapp 2 Rosendal fanns det särskilda orsaker som 

försvårade observationerna. Det främsta som framkom var 
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byggnadsskedet av etappen, där man inte hade börjat med 

stomskedet utan förberedande arbeten för infrastruktur och mark. 

Detta resulterade som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.3, att endast ett 

urval observationerna kunde genomföras. Det hade varit bättre för 

studiens skull om alla frågorna kunde besvaras, dessvärre blev detta 

inte fallet. Däremot finns information om att Etapp 2 kommer att 

befinna sig i det önskade byggnadsskedet för studien närmare 

vintern 2017, dock något som denna studie ej hinner behandla 

(Uppsala kommun, 2016). 

Det är möjligt att vägarnas utformning kommer att ändra sig 

längre fram i byggnadsskedet, dock något som inte går att observera 

utan underlag från ansvariga aktörer. Från mätningarna som 

författarna genomförde av vägbredd för gatuhörnen, framgick det att 

dem var mindre än rekommendationerna från Trafikverket, vilket 

försvårar åtkomsten för längre fordon (Trafikverket, 2012). Dessa 

körspår görs eventuellt om inför vintern, men på grund av hur 

etappens arbetsplatser var indelade med inhägnaderna är det dock 

inte sannolikt att detta är genomförbart. 

Beträffande rondellen vid Grindstugan, finns det goda chanser 

att det redan existerar preliminära lösningar för att avvärja 

trafikproblemen. Trafikplanering är ett viktigt arbetsmoment för att 

effektivisera den dagliga verksamheten, för vanliga förbipasserande 

trafikanter men även den byggrelaterade trafiken för Etapp 2. 

Återigen är det någonting som inte har bekräftats, men av goda 

anledningar är det rimligt att göra det antagandet eftersom det 

följaktligen påverkar många människor.  

Angöring av parkering som kan tillgodoses för alla 

arbetsplatser på Etapp 2 är troligtvis inte helt genomförbart, på grund 

av bristande utrymme. Respondent 2 nämnde att Ångström 

Laboratoriet och Rosendal kommer utnyttja en gemensam yta för 

parkering, dock finns det inte någon kännedom om vart och hur stor 

denna yta kommer omfatta. Detta kan eventuellt lösa en del av 

problematiken men det finns inga garantier.  
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6. AVSLUTNING 

I detta avsnitt presenteras slutsatser och rekommendationer utifrån 

genomförd studie. Dessa slutsatser står som underlag för de 

rekommendationer till fortsatta studier som författarna hänvisar till. 

Vidare kommer de frågeställningarna som presenterades i avsnitt 1.6 

att besvaras.  

 Slutsats 

Byggbranschen är en bransch med stor ekonomisk omsättning, där 

många företag fokuserar på att effektivisera sin egen verksamhet. 

Effektivisering av verksamheten är naturligtvis nödvändig för vidare 

utvecklingen av branschen, dock riktas det idag för lite fokus på 

effektivisering och utveckling av stadsutvecklingsprojekt där 

etappsamordning används. Det gäller framförallt kommunikation 

och samordning mellan entreprenörerna.  

Idag finns det inte någon allmän arbetsmodell för 

etappsamordningen vid stadsutvecklingsprojekt, något som lett till 

en inkonsekvent utförande av etappsamordning. Denna 

inkonsekventa arbetsmodell bidrar till skapandet av otydlighet inom 

branschen som även bidrar till ytterligare problematik gällande 

kommunikation och samordning.  

Ett av de främsta problemen vid etappsamordning är bristen 

på kommunikation och samordning mellan entreprenörerna, ett 

problem som författarna delvis tror skulle lösas med ett visuellt 

planeringsprogram. Programmet skulle fungera som en plattform för 

entreprenörerna inom projektet, som idag inte finns. Idag sker det 

mesta av samordningen genom olika typer av möten. Med detta 

program skulle samordningen bli mer tidseffektiv vilket eftersöks 

inom branschen. 

Det föreslagna programmet bör ha en visuell funktion för att 

förtydliga vart på arbetsplatsen problem mellan entreprenörer kan 

förekomma. Denna funktion skall kunna kombineras med tidplaner 

och orders från alla användare. Det är av stor vikt att programmet har 

ett tydligt gränssnitt och funktionalitet som förenklar 
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användbarheten, annars finns risken att programmet ses som ett 

förhinder istället för en fördel. För att programmet skall kunna 

utnyttjas i etapperna måste alla berörda entreprenörer vara delaktiga, 

annars förlorar det sin betydelse.  

 Rekommendationer 

Rekommendationerna utifrån denna studie baseras på författarnas 

analyser och slutsatser. Nedan presenteras ett flertal 

rekommendationer som har syftet att förbättra etappsamordningen: 

• Tillhandahålla ett incitament åt entreprenörerna för att öka 

kommunikation och samordning utan att det bidrar till mer 

underhållskostnader. Detta ansvar bör bäras över till 

beställaren.  

• Beställaren bör ge nya förslag eller alternativ till dagens 

mötesformer. Framförallt med tanke på omfattningen av 

dagens etappsamordning. 

• Utveckla ett visuellt planeringsprogram som berörda 

entreprenörer kan utnyttja för att förbättra samordning 

sinsemellan. Programmet skall ha god användbarhet och 

inbokning av arbetsmoment skall ske tidseffektivt. Syftet är 

att reducera störningar och förseningar.  

• Programmet bör ha en visuell del som förtydligar var 

problem mellan entreprenörer kan förekomma. För att få 

mer tidsenlig information bör entreprenörernas tidsplaner 

integreras i programmet. 

• För att få en fungerande etappsamordning bör avtal tecknas 

med alla entreprenörer vid projektet gällande enhetlig 

samordning och kommunikation. 
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 Föreslag för gränssnitt av VP-program 

Efter ovanstående slutsatser och rekommendationer, följer här 

författarnas egna föreslagna gränssnitt. Figur 6.1 visar hur det 

visuella planeringsprogrammet skulle förslagsvis kunna redovisas.  

 
Figur 6.1 Föreslaget gränssnitt för det visuella planeringsprogrammet 

Gränssnittet är indelat i olika kategorier: 

1. Interaktiv karta över området. Här redovisas en karta som 

uppdateras i realtid i samband med händelser som bokas för 

den dagliga verksamheten. I figur 6.2 redovisas en händelse i 

form av ett rektangulärt block på kartan vilket visar var 

leveransen skall ske. Blocket består av en specifik skraffering 

och färg som avser vilken typ av leverans och potentiell 

arbetsmiljörisk som finns för händelsen. 
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Figur 6.2 Karta över etapp med en händelse i form av ett block 

2. Byggnadsskede med deadlines. Detta fält avser vilket tillstånd 

som området befinner sig i. Här finns det även möjlighet att 

redovisa om det råder särskilda situationer för vägar, som har 

till syfte att förhindra eventuella problem. 

3. Tidplan för daglig verksamhet. Här redovisas löpande 

händelser som entreprenörer har bokat för sina leveranser. 

3.1. Efter entreprenören har fastställt en bokning för leverans, 

vidarebefordras informationen till det visuella 

planeringsprogrammet. Ur händelsen skall man kunna 

avläsa: 

• Ansvarig entreprenör 

• vilken tid leveransen avser 

• Plats för leverans, direkt anknuten till blocket på kartan 
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Förslagsvis redovisas bakgrunden för händelsen i samma 

skraffering och färg som det länkade blocket på kartan för 

att underlätta användaren, se figur 6.3.  

 
Figur 6.3 Illustration som visar kopplingen för händelsen 

Dessutom är det fördelaktigt om när muspekaren hålls 

ovanför händelsen i kategori 3, markeras det på kartan för 

förtydligandets skull. Händelserna skall vara enkla att 

redigera eller avboka vid behov. Vidare skall en användare 

kunna expandera innehållet för händelsen om det finns 

eventuella kommentarer från den ansvarige entreprenören. 

4. Tecken- och lagerförklaringar. Teckenförklaringarna visar 

innebörden av utsatta objekt på kartan. Lagerförklaringarna 

visar vilket tillstånd som händelsen befinner sig i.  

Något som inte har redovisats i figur 6.1 är ett händelseförlopp. 

Vanligtvis sker det många ändringar för den dagliga verksamheten, 

främst förseningar och avbokningar. Det är därför viktigt att dessa 

händelser även rapporteras till ett nyhetsflöde som löpande 

uppdateras med de ändringar som har skett. Det skulle dessutom 

kunna finnas en indikation för händelsen vid punkt 3, om en ändring 

har skett för att enkelt se vilken händelse som nyhetsflödet hänvisar 

till. 

 Vidare bör programmet även innehålla ett kalendarium likt 

en VP-kalender med veckovis planering. Den huvudsakliga 

skillnaden i detta fall blir att kalendariet avses för att redovisa mer 
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överskådlig information som berör flera entreprenörer i 

etappområdet. Med denna del säkerställs i alla fall ett liknande 

arbetsförhållningssätt med verkligheten vilket borde underlätta 

stressen och obekantskapen vid användandet av ett nytt program.   
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7. FORTSATTA STUDIER 

Inom ämnet etappsamordning finns ett flertal förbättringar som kan 

genomföras. Eftersom det redan har fastställts att det råder bristande 

kommunikation och samordning mellan entreprenörerna i 

etapperna, är det därför av större intresse att undersöka utvecklingen 

av det visuella planeringsprogrammet. 

Om det finns ett intresse för att införa ett visuellt 

planeringsprogram, bör en mer djupgående studie genomföras. Det 

skall bl.a. undersökas mer internt vilka olika tidplaneringsverktyg 

entreprenörerna använder. Eftersom varje entreprenör vanligtvis 

utnyttjar olika tidplaneringsverktyg är det viktigt att integreringen 

till det visuella planeringsprogrammet fungerar. Vidare måste 

flertalet tekniska aspekter besvaras.  

Författarnas egna förslag på gränssnitt och tillvägagång för 

användning av programmet är främst baserat på egna åsikter och 

respondenternas synpunkter. Det kan möjligtvis finnas andra 

lösningar eller ytterligare önskemål om fler funktioner för 

programmet. Det bör därför utföras olika tester för att se vad som 

behövs i det visuella planeringsprogrammet.   

Med anledning av hur den generella strukturen av det visuella 

planeringsprogrammet slutligen formades, ansåg författarna att 

tillämpbarheten kunde tillämpas för hela byggproduktionen. Man 

bör därför undersöka om det finns ett behov för detta program under 

hela förloppet av byggproduktionen. Det kan förekomma att 

datahanteringen blir för omfattande för programmet om det skall 

avses för hela tidsförloppet, därför bör denna observation även 

beaktas.  
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B1.1 
 

9. BILAGOR 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

1. Vilken titel/arbetsuppgift har du på företaget? 

2. Hur många år arbetserfarenhet har du inom branschen? 

3. Vilken roll har du haft inom logistik/etappsamordning? 

4. Vilka problem ser du som de främsta inom byggprocessen och 

under stomskedet gällande kommunikation? 

• Vad kan förbättras? 

• Har du stött på några specifika problem under stomskedet 

i produktionen?  

 

5.  Hur har kommunikation mellan entreprenaderna skett där du 

arbetat? 

• Fungerar det bra? Om inte, varför 

 

6. Använder ni någon typ av visuell planering internt? 

7. Vet ni om i förväg om en väg blir upptagen av en annan 

entreprenad och i så fall hur sker sådan kommunikation om 

detta är fallet? 

8. Vad händer om planerat in ett visst arbetsmoment till en 

bestämd tid men nu inte fungerar på grund av en annan 

entreprenads verksamhet/försening? 

9. Vilka leverantörer är det som finns under stomskedet utöver 

betong pumpbilar? 

• Storlek på fordon, vilka utrymmen krävs och behövs det 

mer utrymme än vad det i dagsläget angörs åt dem? 

• Vad är det för regler kring dessa fordon? 

• Kan BLC vara till användning för någon av dessa fordon 

under stomskedet? 

• (Försvåras arbetet med dessa aktörer när 

kommunikationen inte går som tänkt?) 
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10. Skapar kranradierna problem för logistikarbetet under 

stomskedet? 

• Varför? 

• Hur? 

 

11. Känner du till LEAN production? 

•  Har LEAN production använts för gemensam 

etappsamordning? 

 

12. Hur önskar du att kommunikationen och samordningen skall gå 

till vid stadsutvecklingsprojekt, för alla parters bästa? 

 

13. Skulle ni vara intresserade av ett visuellt planeringsprogram för 

stomskedet vid stadsutvecklingsprojekt, vilket alla 

entreprenörer skulle nyttja för samordnad planering? 

• Vad skulle ni i så fall önska att programmet innehöll? 

• Vad är viktigast att ha med? 

• Vad saknas i dagsläget? 

• Skulle möjligheten att integrera en tidsplan i programmet 

vara intressant?  

 

14. Hur skulle ni vilja att accessen till planeringsverktyget 

utformades? 

• Vilka bör ha access? 

15. Hur tror du att det bör regleras så att alla entreprenörer följer 

etappsamordningen? 

• Vite-avgift eller annan bestraffning? 
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B2.1 

Bilaga 2 – Studiebesök: observationer 

1. Byggkranar 

• Placering 

• Antal 

2. Trafikplanering 

• Vägbredd 

• Gatuhörn 

• Vändradier 

3. Parkeringsmöjligheter (Personbilar) 

• Antal 

• Anslutning till området 

• Påverkar parkeringen logistiken? 

4. Avstånd mellan arbetsplatser (entreprenörerna) 

5. Placering av lossningsplats 

6. Placering av arbetsbodar/material 

7. Väntplats för lastbilar 

8. Stomleveranser 

• Pumplastbilar 

• Prefabricerat material 

9. Övriga observationer 

 


