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Abstract

Viktiga aspekter i samverkansformen NCC Projektstudio

Important aspects in collaborative form NCC Project
Studio

Adam Goczkowski

The projecting time in the construction industry needs to become more efficient to
shorten the amount of time it takes to project a build. One of the North's leading
construction company NCC constuction Sweden AB has developed a form of
collaboration called ”NCC project studio” that they use in some projects today.

My thesis consists in bringing forth the most important aspects of the collaboration
form called NCC project studio. The point of this is to use my thesis to help the
company develop a quality document that can assist them when starting collaboration
based on NCC project studio in the future.

The conclusion of my thesis was that much of the focus needs to be on explaining to
the participants what NCC is aiming to gain from working with the NCC project
studio and also which important parts that needs to be worked on. 
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Sammanfattning 
Byggbranschen står inför en stor förändring när det kommer till 

projektering. För att effektivisera projekteringen och minska 

tiden för att ta beslut har NCC börjat jobba med en 

samverkansform som de kallar NCC Projektstudio. 

 

I arbetet beskrivs vad NCC Projektstudio är och vad NCC 

förväntar sig av samverkansformen. Viktiga aspekter i 

samverkansformen NCC Projektstudio togs fram med hjälp av en 

intervjustudie. De intervjuade var projekteringsledare på NCC 

och konsulter som jobbat med liknande samverkansformer. 

 

Det visade sig att det är viktigt att alla medverkande informeras i 

ett tidigt stadie om vad som förväntas av dem i 

samverkansformen NCC Projektstudio.  

 

Det är viktigt att projekteringsgruppen har ett formellt agerande 

under projekteringen. Formellt agerande innebär att alla beslut 

som fattas måste ske skriftliga i beslutsprotokoll så att 

eventuella misstag senare kan härledas till enskilda beslut. 

Projekteringen ska byggas på beslutsprotokoll som tas fram på 

projekteringsmöten.  

 

Arbetsmiljön är en viktig aspekt för att NCC Projektstudio ska 

fungera som samverkansform. Lokalerna ska vara anpassade till 

samverkansformen så att bästa möjliga arbetsmiljö uppnås.  

 

Flera andra viktiga aspekter tas upp i rapportens resultats del.  

 

Nyckelord: NCC Projektstudio, projektering, BIM.  
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Förord 
Arbetet skrevs för NCC från mitten av mars till början av juni 

2013. Under tiden har personer intervjuats per telefon eller 

under möten på deras kontor.  

 

Efter att ha gjort 2/3 delar av utbildningen till högskoleingenjör i 

byggteknik vid Uppsala universitet gavs möjligheten att ta ett 

studieuppehåll för att genomföra ett praktikår. Jag fick en 

anställning hos NCC som arbetsledare/ praktikant. Under mina 

16 månader var jag med på 2 helt olika projekt. Första var Kv. 

Johannelund i Salabacke där NCC byggde 116 lägenheter åt 

Uppsalahem. Det andra projektet var pilotprojektet Gullvivan 

med konceptet P303 som ligger i Herrhagen i Uppsala. Där 

byggdes 36 lägenheter åt NCC Boende.  

 

Det var under praktik tiden intresset för effektivisering av 

projekteringen kom. Det är arbetsledaren som upptäcker felen 

som inte projekterarna upptäckt. Vid båda projekten så 

påträffades misstag som uppkommit under projekteringen på 

grund av bristande kommunikation.  

 

Jag vill tacka alla som ställt upp i intervjuerna, både konsulter 

och projekteringsledare. Jag vill också tacka min handledare 

Viktor Davidov från NCC och mina två ämnesgranskare Anette 

Benkowski och Ahmadreza Roozbeh som ställde upp och ville 

handleda mig i mitt arbete.  

 

Uppsala, maj 2013 

Adam Goczkowski!  
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Ordlista 
 

VDC-  Virtual Design and Construction 

 

BIM-  Building information modeling/ 

byggnadsinformationsmodell 

 

CAD-  Computer-Aid Design 

 

P303-  Ett hus koncept som NCC tagit fram för att minska 

produktionstiden, kostnaderna och material åtgången 

 

ICE- Integrated Concurrent Engineering är ett arbetssätt 

som följer Stanford metodiken 

 

Lean- En idé att jobba smartare och använda mindre 

resurser 
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1. Introduktion 

I det första kapitlet av rapporten kommer inledning, 

bakgrundsbeskrivning, syfte, problemformuleringen och 

avgränsningar att redovisas.  

  

1.1 Inledning  
Att ha en stabil samverkansform vid stora projekt är viktigt. Flera 

läroböcker belyser vikten av att lösa alla eventuella problem så 

tidigt som möjligt i ett projekt. Desto senare i projektet felen 

uppstår desto högre blir kostnaden för att rätta till dem. För att 

kunna finna alla ”fel” i ett projekt så måste samverkan mellan 

konsulterna och projekteringsledarna bli mer effektiv. Genom att 

sitta tillsammans och visa varandra de delar som gjorts kan 

konsulterna direkt få feedback istället för att ett potentiellt problem 

dyker upp vid ett senare tillfälle. Ett exempel är arbetet mellan 

konstruktören och arkitekten. Genom att konstruktören visar hur 

han anser att problemet ska lösas så kan arkitekten anpassa sina 

ritningar efter konstruktören, samma sak gäller vice versa.  

 

1.2.1 Bakgrundsbeskrivning 
Projekteringen i byggbranschen har inte utvecklats på många år 

förutom att projekteringen gått ifrån att rita i 2D till 3D. 

Projekteringsformen har byggt på att konsulterna sitter på varsitt 

kontor och jobbar med sina projekt och sedan träffas på 

projekteringsmöten för att få svar på sina frågor och därefter ta 

beslut. Detta är något NCC försöker att ändra på genom att 

använda samverkansformen NCC Projektstudio.  
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I dag läggs mer tid på hur en 3D modell ska ha olika funktioner. 

Att många tror att Building information modeling (BIM) står endast 

för en 3D modell som är fullpackad med information kan leda till 

problem i projekteringar där BIM metoder tillämpas. NCC får lägga 

ner mycket tid på att förklara hur NCC ser på BIM och att det 

innebär ett modernare arbetssätt.  

 

NCC har tagit fram en samverkansform och arbetssätt som kallas 

NCC Projektstudio. Hädan efter kommer NCC Projektstudio 

nämnas som projektstudio. Tanken med projektstudion är att allt 

görs i en 3D modell som används som kärna för att jobba mer 

öppet och effektivare i projekteringen. Samverkansformens 

struktur ger ett större samarbete mellan konsulterna, beställare 

och projekteringsledare. Hela idén bygger på tankesättet Virtual 

Design and Construction(VDC) och BIM. Som tidigare nämnt så har 

alla delade åsikter vad BIM och VDC betyder och står för något 

som NCC försöker att förklara med projektstudio. Mer kan läsas 

om projektatudion i kap 3 under 3.4.1 NCC Projektstudio. 

 

1.2.2 NCCs verksamhet 

NCC är ett av norra Europas ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretag. NCC beskriver sig själva som följande: 

 

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa 

miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, 

kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och 

anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för 

byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och 

underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum 

bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst 
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bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av 

framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.       

( www.NCC.se, 2013-03-27) 

 

1.3 Problemformulering 
NCC har idag flera projekt som tillämpar projektstudio. Orsaken 

till att NCC valde att starta projektstudio var att förbättra och 

effektivisera sin projektering. Det NCC behöver är att få fram ett 

grunddokument som ska överlämnas i förfrågningsunderlaget till 

konsulterna. Detta dokument ska belysa viktiga aspekter i 

samverkansformen projektstudio så som vad projektstudio är, 

arbetsmiljön, kraven på konsulterna. Genom detta dokument 

kommer NCC slippa förklara gång på gång vad och hur 

projektstudio ska genomföras. 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom en intervjustudie få fram vad 

projekteringsledare och konsulter anser vara de viktigaste 

aspekterna i samverkansformen projektstudio. De intervjuade var 

huvudsakligen projekteringsledare från NCC och konsulter från 

andra företag. Vissa hade erfarenhet av projektstudio innan och 

andra inte. Syftet var också att de viktigaste aspekterna som 

framkom skulle hjälpa NCC att förbättra samverkansformen samt 

kunna identifiera vad som behövde förklaras bättre för konsulterna 

i början av projekteringen. 
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1.5 Frågeställning 

• Hur ska den nya projektstudion implementeras på ett bra 

sätt? 

• Vilken information behövs i förfrågningsunderlaget för att 

kunna genomföra projekteringen på NCCs samverkansform 

projektstudio? 

• Vad behöver NCC tänka på för att få projektstudion att 

fungera bättre?  

• Kommer den nya samverkansformen projektstudio kunna 

tillämpas på alla projekt inom NCC?  

 

1.6 Mål  
Genom att fördjupa sig i dessa frågeställningar som nämns i 1.5 

Frågeställningar kan NCC använda resultatet för att göra en 

manual/ informationsdokument för hur konsulterna ska jobba 

enligt NCCs samverkansform NCC Projektstudio. 

 

1.7 Avgränsningar 
Denna rapport avgränsas till samverkansformen projektstudio. 

Den kommer inte behandla NCCs förväntningar av vad 

konsulterna eller underentreprenörerna ska leverera. Inte heller 

det juridiska som kommer att ändras i projekteringen då det kan 

hända att inte allt blir nedskrivet. Hur konsulterna disponerar 

tiden kommer heller inte att tas upp. Fokus i rapporten kommer 

att vara på konsulterna och projekteringsledarna ska samarbeta 

mer effektivt och belysa viktiga aspekter i samverkansformen.  

 

!  
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2. Metodbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs metoderna som användes för att genomföra 

arbete. 

 

2.1 Metoder 
Arbetet bygger på två metoder, den största delen är intervjustudier 

den andra är litteraturstudier som innefattar bakgrundsstudierna. 

Fördelningen mellan intervjuer och litteraturstudier är runt 70 % 

intervjuer och 30 % litteraturstudier.  

 

2.1.1 Litteraturstudier  

Under exjobbets gång studeras närliggande litteratur samt artiklar 

för att få en klarare bild av hur teorin ser ut för samverkan i 

projekteringen. Delar av litteraturen har varit kurslitteratur i 

kurser som byggprocessen och byggstyrning vid Uppsala 

universitet. NCCs egna manualer och beskrivningar användes för 

att kunna relatera till arbetet samt beskriva deras önskade 

arbetssätt.  

 

2.1.2 Källkritik  

Den tryckta litteraturen är mestadels kurslitteratur som används i 

kurser som ingår i högskoleutbildningen inom byggteknik som 

finns vid Uppsala universitet. Trovärdigheten i kurslitteraturen lär 

vara hög då den används i utbildningssyfte. WSPs bok ”10 truths 

about BIM” som bygger på över 600 000 artiklar runt om i världen 

som behandlar just detta ämne användes för att förklara vad BIM 
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är. Trovärdigheten i denna skrift anses som god. Det är förståeligt 

att företagen gör lite reklam om sig själva men de berör även 

viktiga synvinklar om BIM.  

Forskningsrapporten som använder för att få fram fördelarna med 

BIM av Jongeling (2008) anses ha en hög trovärdighet.  

 

NCCs egna manualer och beskrivningar är deras riktlinjer för olika 

områden. Då dessa används i dagligt bruk anses de ha en hög 

trovärdighet. 

 

2.1.3 Intervjuer  

Syftet med intervjuerna var att få fram vad NCC ville ha ut av 

samverkansformen projektstudio och vad som skulle kunna 

förändras. De som blev intervjuade var projekteringsledare på NCC 

runt om i Sverige för att de skulle ge sin syn på projektstudio. För 

att inte få en vinklad bild av projektstudio var det viktigt att 

intervjua konsulter utanför NCC som jobbat med 

samverkansformen samt en del som inte alls jobbat med det.  

 

Frågorna som intervjuerna har centrerat kring finns i bilagorna 

och det är två olika dokument beroende på om det var till 

projektledarna i NCC eller till konsulterna som jobbar med 

projektering. Intervjuerna spelades in för att lättare kunna 

användas för sammanfattningen i slutet av arbetet. Hela 

sammanfattningen hittas i bilaga 3, en kortare sammanfattning 

finns i kapitel 4. 
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3. Bakgrundsstudier 

I detta kapitel tas relevant bakgrundsfakta upp för att förklara hur 

det fungerar i dagens byggbransch och vilka delar arbetet berör. 

Fokusen i detta exjobb är projekteringen i totalentreprenader och 

egen regi.  

 

3.1 Totalentreprenader 
En totalentreprenad enligt Révai (2012) är när entreprenören åtar 

sig hela projekteringen och produktionen av projektet. Detta 

medför att de får funktionsansvaret för att allt ska fungera under 

projekteringen, produktionen och under garantitiden. 

Entreprenören måste då uppfylla kraven som beställaren ställer på 

projektet. I startskedet är det viktigt för entreprenören att få en bra 

projektering för att nå upp till alla kraven. Ett förslag till 

strukturen i en totalentreprenad ses i figur 1. Figuren visar 

underentreprenörerna som totalentreprenaden kan ha. De kan ha 

egna projektörer eller så anställer de underentreprenörer för att 

sköta projekteringen.  

 

Figur&1,&Totalentreprenadens&strukturform&med&under&entreprenörer&
tagen&från&hemsidan&http://www.trenad.se/?page_id=31&&24/5D13&&
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3.1.1 Fördelar med totalentreprenad  

• Att entreprenören får välja sina egna byggmetoder.  

• Entreprenören kan använda sina egna tillgångar så som 

expertis för att lösa vissa svåra detaljer.  

• Produktionen kan börja innan hela projekteringen är klar för 

att spara tid.  

 

3.2 Egen regi 

Egen regi är när byggherren har egna resurser för att genomföra 

byggproduktionen (Nordstrand, 2007). Byggherren har ett 

helhetsåtagande genom hela byggprocessen så som idé, 

finansiering, projektering, produktion, förvaltning alternativt 

försäljning. Byggherren köper tomter för att genomföra sina egna 

projekt.  

 

När det handlar om bostadsrätter så kan kravet vara att företaget 

måste ha sålt en viss andel av beståndet innan produktionen kan 

starta. 

 

3.3.1 BIM 
10 TRUTHS ABOUT BIM (2011) förklarar BIM på ett väldigt bra 

sätt. Grunden till att BIM ska fungera är en stark teknisk kärna 

som byggs upp av avancerade CAD-program för att kunna visa upp 

projektet på ett funktionellt sätt. Att programmen som används 

ska fungera bra ihop är viktigt men det är ännu viktigare att få 

dem som jobbar med det att förstå varandra. Den sociala biten i 

projekteringen har blivit allt viktigare. Den sociala delen 

kompletterar den tekniska kärnan i hela projekteringen. När de 
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olika aktörerna i projekteringen samverkar socialt så utbyter de 

information och kunskap som gynnar projekteringen. I figur 2 

visas hur 10 truths about BIM ser på BIM. De delar upp hela BIM i 

två delar, den sociala delen och den tekniska kärnan. Den tekniska 

kärnan innehåller: 

 

• 3D CAD som är programvaran som används i projekteringen.  

• Intelligenta modeller är att modellen innehåller information. 

• Informationshanteringen står för hur programmet hanterar 

all information som laddats i modellen. Detta är viktigt för 

att underlätta framtagandet av kalkyler och annan relevant 

information.  

 

Den sociala delen innehåller följande delar: 

 

• Synkroniserat samarbete när projekteringen börjar 

samverkas mellan olika aktörer. 

• Koordinerande arbetsrutiner när projekteringen börjar få 

rutiner över projekteringen. 

• Institutionella och kulturella ramverk när företagen har 

arbetat in en kultur om att allt görs enligt BIM. 
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!

Figur&2&är&tagen&från&boken&10&TRUTHS&ABOUT&BIM&och&visar&uppbyggnaden&av&

kärnan& i&BIM.&Den&visar&möjligheten&att&dela&upp&kärnan& i& två&delar&en&social&

och&en&teknisk.&&

3.3.2 Annan syn på BIM 

Det finns flera olika syner på BIM. Den som lärs ut på universitet i 

Uppsala är mer som den Jongeling (2008) skrev om i 

forskningsrapporten BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. 

 

BIM är inte bara en ”död” 3D modell, det är mer som ett 3D-objekt 

som är lagrad med information om objektet. Som Jongeling 

beskriver det: 

 

BIM är all information som genereras och förvaltas under en 
byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där 
objekt kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-
modellering är själva processen att generera och förvalta denna information. BIM-
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verktyg är de IT-verktygen som används för att skapa och hantera informationen. 
BIM är alltså ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, 
lagras, används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. 

För att modellen ska definieras som BIM så måste den vara 

objektorienterad och innehålla information om byggprocessen och 

produkten. Med BIM-verktyget kommer många fördelar. Dessa 

förklaras i nästa avsnitt. 

 

3.3.3 Fördelar med BIM 
Något som Jongeling (2008) skrev om är alla fördelar det innebär 

att skapa en byggnadsinformationsmodell (BIM) i ett projekt. 

 

Forskningen visar att underlagen i projekteringsprocessen har fått 

en betydligt bättre kvalité. Projekteringsprocessen är 20 % 

effektivare jämfört med 2D-CAD. I figur 3 visas skillnaden i 

arbetsbelastning för projekteringen med BIM-verktyg jämfört med 

2D-CAD-verktyg. Det läggs ner mer arbete i början av 

projekteringen för att få fram grunden till projektet. Efter 

systemhandlingen så behöver inte projekteringsgruppen göra om 

modellen i samma grad som i 2D-CAD. Arbetsbelastningen under 

projekteringen har blivit betydligt mer jämn.  
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Genom att tillämpa BIM i projekteringen så har 

samordningsprocessen blivit mycket effektivare, kvaliteten höjts 

och detta resulterades i snabbare revideringsprocesser. Detta 

genererade i att konsulterna förstår varandra bättre och färre 

missförstånd uppstår. Forskningen belyser att samordningsfelen 

inom tekniska delarna minskat med minst 50 %. Tiden att ta fram 

mängder och kostnadskalkyler minskade med 50 % då BIM-

verktygen tillämpades. 

  

3.4.1 NCC Projektstudio 
Projektstudio är en samverkansform som NCC har arbetat fram för 

att kunna få en mer öppen projektering så att alla i ett tidigt 

stadium kan bidra med sina kunskaper. Idén bygger på att ha ett 

gemensamt kontor där projekteringsgruppen sitter tillsammans 

under de dagar projekteringen sker. Det kan variera mellan någon 

Figur&3,&visar&skillnaden&i&arbetsbelastning&för&projekteringen&med&BIMDverktyg&
jämfört&med&2DDCADDverktyg.&Bilden&är&tagen&från&Rogier&Jongelings&
forskningsrapport&BIM&istället&för&2DDCAD&i&byggprojekt. 
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gång i veckan till flera dagar beroende på hur stort projektet är. 

Under projekteringsmötena som hålls under arbetstiden så ägnas 

mötet huvudsakligen till att beslut fattas och inte till att svara på 

frågor.  

 

Den tekniska delen ska vara enligt den senaste tekniken för att 

underlätta visualisering av projektet samt 3D modellering enligt 

BIM.  

 

I NCCs projektstudio-manual förklaras hur NCC vill att arbetet ska 

gå till. Den understryker vikten av samverkan, deltagande och att 

alla alltid strävar efter att hitta förbättringar. Genom att alla 

närvarar vid dessa möten så kan allt diskuteras direkt med de som 

är berörda. Alla konsulterna behöver inte lyssna till allas frågor 

istället fokusera på deras egna frågor.  

 

3.4.2 Vilka deltar, och när?  

Projektstudio-manualen belyser att det är viktigt att de fysiska 

ramarna finns tillgängliga och att i första hand arkitekten, 

konstruktören och beställaren träffas i början av projektstudio. Det 

bör ha redan då utsetts underentreprenörer, inköpare, 

anbudsingenjör, platschef och arbetsledare för att tidigt ska kunna 

påverka funktionslösningar. Det är behovet som styr vilka som 

behöver närvara vid vilka faser under projekteringen. Figur 4 visar 

faserna under projekttiden och kunskapsnivån beroende på hur 

långt projekteringen kommit. 
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4.4.3 Gemensamt rum 

NCC beskriver vikten av ett rum att arbeta tillsammans i enligt 

följande: 

De fysiska ramarna skall inbjuda till en innovativ miljö som 

uppmuntrar till både informell och formell kommunikation. Ett stort, öppet rum med 

rätt hjälpmedel stimulerar till samarbete mellan projektets samtliga intressenter. 

Hänsyn måste dock även tas till olika personers vanor och förmåga att arbeta i 

öppna miljöer. Viss avskärmning måste vara möjlig vid behov. 

I figur 5 visas alternativ hur dessa lokaler kan utformas. 

Figur&4,&visar&De&tre&olika&faserna&i&projekttiden&bilden&är&tagen&från&NCCs&
projektstudioDmanualen 
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4.4.4 Projekteringsledarens roll 
Då ledorden för projektstudio är samverkan, delaktighet och 

ständiga förbättringar så krävs ett stor ansvar hos 

projekteringsledarna. Det är de som bär ansvaret för att skapa rätt 

arbetsmiljö och leda och engagera konsulterna samt andra som 

deltar i arbetet. Att projekteringsledaren har bra ledaregenskaper 

har blivit viktigare i projektstudio för att hålla ihop alla konsulter 

och övriga aktörer. 

 

Figur&5,&visar&möjliga&lösningar&för&lokaler&i&projektstudio&tagen&ur&NCCs&
projektstudioDmanualen.&Där&big&room&är&ämnat&till&att&vara&mötesrum.& 
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3.5 CAD-manual  
Alla företag som jobbar med CAD-program har en CAD-manual. 

NCC har tagit fram en CAD-manual som deras konsulter och 

medarbetare ska följa. Manualen innehåller flera olika delar: 

• Den tar upp vilka krav som ställs i modellen, så som 

strukturen i modellen, så att den lätt kan användas för vissa 

avseenden.    

• Den beskriver hur organisationen i projektet är uppbyggd, 

och vem som har ansvar för vad. 

• Dokumenthantering tas upp där det förklaras hur 

distributionen av modellfiler samt projektets mappstruktur 

ska gå till. Det förklaras också vilka program NCC vill att 

projekt ska projekteras i. Detta varierar så klart mellan olika 

ritningstyper som exempel mellan arkitekten och 

konstruktören som brukar rita i olika programvaror 

beroende på byggmetod. 

• Vilka statusbeteckningar som ska användas på olika 

ritningar.  

• Säkerheten, och hur backups användes för att säkerställa 

projekteringen. 

• Hur olika ritningar namnges samt byggdelar, modell och 

informationshantering. 

• Leveranser av modeller för modellsamordning och hur det 

fungerar. 

Det tas också upp annan betydande information som 

programspecifika krav, men tyvärr kan inte dokumentet bifogas 

i arbete då det är företagshemligheter.  

 

!  
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4. Intervjuerna 

I detta kapitel görs en kortare sammanställning av intervjuerna. 

Hela sammanställningen finns i bilaga 3. 

 

4.1 BIM i projektstudio 
Den första skillnaden som dök upp mellan konsulterna och 

projekteringsledarna var hur de uppfattade BIM. Uppfattningarna 

varierade mellan om det var ett CAD-verktyg eller om det var 

arbetssätt. För projektstudio spelar det ingen roll om konsulterna 

och projekteringsledarna har olika syn på vad BIM är. Det 

viktigaste är att det förklaras för alla parter vad NCC vill få ut av 

samverkansformen samt hur samarbetet ska fungera.  

 

Projektstudio kan förklaras som figur 2 i bakgrundsstudierna om 

BIM. Både den sociala och den tekniska delen måste fungera för 

att projektstudio ska bli effektivt. För att resultatet av 

projekteringen ska bli bättre krävs det att alla samarbetar och 

närvarar i projekteringen. 

 

Förståelsen ökar mellan konsulterna och projekteringsledarna när 

den sociala delen fungerar. Genom att konsulterna och 

projekteringsledarna arbetar i samma lokaler så förbättras 

kommunikationen mellan dem. Tiden det tar för att besvara frågor 

kortas ner avsevärt.  

 

Den tekniska delen berör till större del konsulternas material. Det 

är de som arbetar med att ta fram ritningarna och lösningarna i 

projektet. Att de får jobba med program som de känner sig 
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bekväma i är av stor vikt. All sammanställning görs av NCC med 

hjälp av CAD-samordnare. Deras jobb är att lägga ihop 

konsulternas jobb för att hitta problem som kan dyka upp i 

produktionen. Problemen behandlas redan under 

projekteringstiden istället för produktionstiden.  

 

Det kom fram att när NCC använts sig av BIM-verktyg har 

arbetsbelastningen minskat i vissa moment. Framtagningen av 

kalkyler och mängdförteckningar har underlättats av de smarta 

3D-modellerna som konsulterna och CAD-samordnarna tagit fram.   

 

4.2 Fördelar med projektstudio 
Fördelarna med samverkansformen projektstudio jämfört med den 

tidigare projekteringsformen där konsulterna inte arbetade 

tillsammans och de träffades enbart på projekteringsmöten var 

många. Projekteringsledarna såg många fördelar i detta arbetssätt. 

De som ansågs vara de största förändringarna var följande: 

• Att konsulterna jobbar med program de känner sig bekväma 

i.  

• Att projektstudio ger ökad kommunikation och engagemang 

mellan konsulter och projekteringsledare för att just lösa 

problem i projekteringen.  

• Att med hjälp av 3D modeller lokalisera problem som annars 

skulle dykt upp i produktionen.  

• Att projektstudio underlättar att ritningarna görs i tid genom 

kortare beslutstid, då projekteringsmötena används som 

beslutsfattandemöten istället för problemlösningsmöten. 

• Inköpskalkyler kan byggas utifrån projektstudion då 3D 

modellen ska ha samma status som bygghandlingarna. Detta 
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underlättar för produktionsledningen när produktionen 

planeras. Som Per Ekström projekteringsledare på NCC sa 

”en effektiv tidsplaneprocess som stämmer med produktionen”. 

NCC har tagit ett stort steg mot BIM tankesättet genom att införa 

projektstudio. Med en fungerande samarbetsform och en bra 

teknisk kärna så kommer framtidens projekteringar att bli 

effektivare, ta kortare tid samt ge bättre resultat. För att uppnå 

detta måste viktiga aspekter tas fram för vad NCC ska förbättra. 

 

4.3 Viktiga aspekter i projektstudio 
De viktigaste aspekterna i projektstudio var de tillfrågade väldigt 

överens om. Detta är också något som inte alltid har fungerat. Det 

är därför de belysts som väldigt viktiga aspekter. Följande togs upp 

som viktiga aspekteter:  

• Fungerande kontorslösningar där alla har tillgång till 

konferensrum, tysta rum samt telefonrum. Det ska vara en 

bra arbetsmiljö. 

• Ett stabilt nätverk och fungerande skrivare så att alla kan 

använda dem. 

• Att projekteringsgruppen agerar formellt genom att alla 

beslut som tas görs genom skrivna beslutsprotokoll. 

Använda beslutslistor som styr projekteringen.  

• Tydlig kommunikation mellan beställare, projekteringsledare 

och konsulter. 

• De som medverkar i projektstudio ska kunna vara i en sådan 

position så att de kan ta beslut gällande projekteringsfrågor. 

• Att delar av produktionsledning medverkar i projektstudio 

för att ge en bättre uppfattning hur produktionen tidsätter 

tidsplanen. 
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Många av dessa aspekter finns redan nedskrivna och förklarade i 

projektstudio-manualen som NCC skrivit. Problemet dyker upp då 

informationen inte varit tillräckligt bra ut mot konsulterna.  

 

4.4 Vad som måste informeras  
Ett av NCC stora problem idag är att informationen om 

projektstudio inte kommer ut till konsulterna i rätt tid. NCC 

behöver ha ett förklarande dokument som lämnas i 

förfrågningsunderlaget. Detta underlag skulle fungera som en 

implementering av samverkansformen projektstudio. Den 

huvudsakliga implementeringen sker i workshopen i starten av 

projekteringen. För att få konsulterna så förberedda som möjligt 

bör dokumentet innehålla följande: 

 

 

• Allmänt om projektstudio, hur NCC ser på det och vad NCC 

förväntar sig av samverkansformen. 

• Förutsättningarna hur allt ska gå till. Hur ofta, vilka tider 

och plats. Vilken arbetsmiljö konsulterna förväntas jobba i. 

• Samordningskraven, när är det krav på närvaro. 

• Hur organisationen är upp byggd i samverkansformen. 

• Vilken förväntad kompetens som efterfrågas, om det är en 

CAD-are eller en konstruktör som exempel. 

• Vilken teknisk utrustning som kommer att behövas och 

vilken som ska tillhandahållas.  

• Styrdokument som manualer i både CAD och projektstudio. 
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4.5 Kommer alla projekt tillämpas? 
Samverkansformen har fungerat bra enligt de tillfrågade. Vissa var 

mer skeptiska än andra i de tidiga skedena men i slutänden så 

blev alla positivt inställda till projektstudio. Att NCC kommer 

tillämpa projektstudio i alla sina egen regi projekt och 

totalentreprenader är ett faktum. De har redan satt ett mål att 75 

% av alla deras egen regi projekteringar ska vara projektstudio. 

NCCs mål med projektstudio är att alla projekteringar som 

genomförs ska göras i en projektstudio.  

 

!  
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!  



 

! 23!

5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av frågeställningarna. 
 

5.1 Hur ska den nya projektstudion implementeras på ett 
bra sätt? 
Alla de som intervjuades var eniga om att redan i 

förfrågningsunderlaget bör förklaras hur det fungerar med att 

jobba i samverkansformen projektstudio.  

 

Det är också viktigt att tydligt förklara vad NCC förväntar sig av 

sina konsulter samt att denna information tillhandahålls 

underentreprenörer och underkonsulter.  

 

I startskedet av projekteringen bör det genomföras en workshop 

om hur arbetet går till i en projektstudio. Detta har gjorts under 

flera projekt och det har fungerat väldigt bra och varit givande för 

de som jobbar i projekteringen.  

 

5.2 Vilken information behövs i förfrågningsunderlaget för 
att kunna genomföra projekteringen på NCCs 
samverkansform projektstudio? 
Det som NCC måste göra är ett informationsdokument som ges till 

alla konsulter i förfrågningsunderlaget. Dokumentet bör innehålla 

följande:  

• Allmänt om projektstudio, hur NCC ser på det och vad NCC 

förväntar sig av samverkansformen. 

• Förutsättningarna hur allt ska gå till. Hur ofta, vilka tider 

och plats. Vilken arbetsmiljö konsulterna förväntas jobba i. 

• Samordningskraven, när är det krav på närvaro. 
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• Hur organisationen är upp byggd i samverkansformen. 

• Vilken förväntad kompetens som efterfrågas, om det är en 

CAD-are eller en konstruktör som exempel. 

• Vilken teknisk utrustning som kommer att behövas och 

vilken som ska tillhandahållas.  

• Styrdokument som manualer i både CAD och projektstudio. 

  

5.3 Vad behöver NCC tänka på för att få projektstudion att 
fungera bättre?  
Det är viktigt att det klargörs när konsulterna måste närvara för 

att allt ska flyta på bra, samt att det är tydligt hur organisationen 

ser ut i samverkansformen, så att det lätt kan ses vilka som 

arbetar i projekteringen och deras kontaktuppgifter. Det är viktigt 

att information ges om vilken kompetens NCC förväntar sig från 

konsulterna så att de större företagen kan skicka rätt person till 

projekteringen. Personen måste också ha en 

beslutsfattandeposition för att samverkansformen ska fungera. Det 

är också av stor vikt att de olika manualerna bifogas, exempelvis 

CAD- och projektstudio-manualen.  

 

Något som är väldigt viktig som skall belysas är arbetsmiljön i en 

projektstudio. Det ska finnas möjlighet till öppna kontorslandskap, 

konferensrum och tysta rum där konsulterna kan arbeta utan att 

bli störda. Konsulterna ska kunna erbjudas en egen arbetsyta där 

de ges en komfortabel stol och bord med tillhörande skärmar och 

tangentbord för att underlätta deras jobb och skapa en bättre 

arbetsmiljö.  
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Ett stabilt nätverk med en fungerande skrivare är ett måste för att 

samverkansformen ska flyta på. Att göra i ordning 

konferensrummet med smartboards eller projektorer underlättar 

redovisningen av vad som åstadkommits under projektering.  

 

En tydlig kommunikation mellan beställare och 

projekteringsgruppen, samt att alla närvarar vid de beslutande 

mötena som är av stor vikt. Likaså att arbetsledningen i 

produktionen närvarar samt beakta deras synpunkter i 

projekteringen.  

 

Formellt agerande är jätteviktigt så att alla beslut som fattas i 

samverkansformen projektstudio finns dokumenterade i 

beslutsprotokoll. Genom att dessa beslut finns nedtecknade leds 

projekteringen rätt då alla inblandade under arbetets gång ständigt 

kan gå tillbaka för att se vad som beslutats. Att ta beslut i 

korridoren eller över en fika kan ge stora konsekvenser om något 

blir fel och beslutet aldrig varit nedskrivet. Det innebär att det 

felaktiga beslutet då inte kan spåras och det inte kan upptäckas 

var i beslutskedjan som misstaget begicks. 

 

5.4 Kommer den nya samverkansformen projektstudio 
kunna tillämpas på alla projekt inom NCC?  
Inom alla projekt som NCC projekterar själva så har NCC riktlinjer 

som säger att NCC ska genomföra projektstudio i 75 % av alla egen 

regi projekteringar. Att lika stora projektstudio genomförs i alla 

projekteringar är dock inte möjligt då det varierar väldigt mellan 

projekten. Under intervjuerna kom det upp att det skulle kunna 

sättas en ekonomisk gräns som riktmärke för om projektstudio ska 
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tillämpas eller ej. Att delar av metoden användas i alla 

projekteringar är bara bra. 

 

!  
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet och vad som kommits fram i 

arbetet. 

 

6.1 Projektstudio 
Att projektstudio tagits fram är något som ligger rätt i tiden. Nu 

när besparingar ska göras överallt enligt lean så passar 

projektstudio in väldigt bra. Denna samverkansform visar redan 

resultat på att projekteringen kortats ner och blivit effektivare. 

Beslutstiden har kortats ner under projekteringsstadiet då 

konsulterna har en större kännedom om vad de andra konsulterna 

arbetar med så genererar de till bättre ritningar och lösningar. 

Samt att tiden för att konsulterna ska få sina frågor besvarade har 

blivit betydligt kortare. 

  

6.1.1 Sociala delen 
Den sociala delen har en övervägande roll för att projektstudio ska 

fungera. Om inte kommunikationen fungerar så fallerar hela idén 

med att projekteringsgruppen sitter tillsammans. Att 

projekteringsgrupper sitter tillsammans kan leda till att viktig 

information inte blir nedskrivet. Det är därför väldigt viktigt att det 

formella agerandet följs då det kan bli stora kostnader om något 

går fel.  

 

Genom att sitta med varandra under projekteringen kan arbetet 

överlämnas för granskning tidigare samt frågor kan ställas som 

besvaras av de närvarande. Tiden för projekteringen förkortas då 
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svarstiden blir kortare för eventuella frågor som upp kommer 

under projekteringen.  

 

Genom den sociala delen utvecklas och förbättras kunskaperna 

hos konsulterna och projekteringsledarna. Deras förståelse för de 

andra parterna i projekteringen blir större. Detta underlättar deras 

arbete under projekteringen. 

 

6.1.2 Tekniska kärnan 
Den tekniska kärnan bygger på konsulternas kunskap i olika 

programvaror som hanterar CAD. Det är därför en fördel att NCC 

låter konsulterna välja själva vilka program de ska använda. Det 

viktiga är att de kan leverera en modell i rätt filformat så att NCC 

kan samordna modellerna. NCC har som mål att all projektering 

ska ske i BIM. Detta medför stora krav på konsulterna då de tar 

längre tid att producera en BIM objekt istället för en vanlig 3D-

modell.  

 

6.1.3 BIM 
Med alla fördelar som medförs med BIM ses ingen orsak varför 

NCC inte borde använda BIM-verktygen. Genom att använda BIM 

kommer projekteringsgruppen spara tid och arbetsbelastning. 

Något som NCC vill kunna göra effektivare är just att få fram 

kalkyler och mängder. Framtagningen av dessa underlättas med 

BIM-verktygen samt gör det möjligt att genomföra det på ett enkelt 

sätt.  

 

NCC bygger upp stora delar av sitt BIM tänk utifrån 10 Truth About 

BIM. I boken tas BIM upp mer som ett samverkanssätt med den 



 

! 29!

tekniska delen som en kärna. Alltså den 3D objektet som 

innehåller all information. Att BIM inte bara består av en kärna 

utan också en social del för att kunna få allt att fungera runt om 

kring objektet.  

 

Att använda båda tankesätten är det optimalaste för NCC att se 

modellen eller objektet som i Jongeling (2008) rapport men att 

använd informationsflödet mellan de olika parterna från 10 Truth 

About BIM. 

 

6.2 Projekteringsledarna från NCC 
Projekteringsledarna på NCC jobbade redan enligt projektstudio 

när de intervjuades. Sedan var det 2 av dem som jobbar mer 

fullskaligt med projektstudio. Ansvaret hos en projekteringsledare 

är väldigt stort. Det behövs bra ledaregenskaper samt ett 

strukturerat arbetssätt. NCC kommer behöva många duktiga 

projekteringsledare i framtiden då de vill projektera alla egen regi 

projekt samt totalentreprenad projekt med projektstudio. 

 

6.3 Projekteringsledare från Veidekke 
Projekteringsledaren från Veidekke visade utifrån intervjun att 

Veidekke kommit lika långt som NCC med att utveckla sin 

projektering. Detta styrker tesen att det är så utvecklingen i 

projekteringen kommer att utvecklas i byggbranschen.  

 

Deras projektering tillämpades av Stanford metodiken något de 

kallade Integrated Concurrent Engineering (ICE). Denna metodik 

bygger på samma som NCC använder i projektstudio.  
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Att båda företagen ser en positiv förändring i projekteringen 

betyder att metodiken fungerar. NCC och Veidekke ser att tiden de 

tar att ta fram en bygghandling och att fatta beslut har kortats ner 

radikalt. Allt dubbelarbete som tidigare fick göras på grund av 

dålig kommunikation har försvunnit.   

 

6.4 Konsulterna 
Konsulterna som intervjuades var både de som arbetat i en 

projektstudio samt de som inte arbetet i en liknande 

samverkansform. De som medverkat i en projektstudio tidigare 

hade en väldigt god inställning till samverkansformen. De ansåg 

att projekteringsgruppen fick ett tydligare mål att sträva emot. Om 

konsulterna hade fått möjligheten att vara med en projektstudio 

igen skulle de föredra den istället för den traditionella formen.  

 

De konsulter som inte tidigare jobbat med projektstudio var väl 

intresserade av samverkansformen och skulle gärna testa på den. 

De var dock lite skeptiska om de inte tog lite för mycket tid.  

 
!  
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7. Diskussion och avslut 
I detta kapitel tas diskussionen upp över metodvalet och resultatet. 
En avslutande del av hela rapporten presenteras samt förslag till 
fortsatta studier. 
 

7.1 Metoddiskussion  
Större delen av arbetet bygger på intervjustudier som genomfördes 

under skrivandet. Fördelarna med att genomföra en intervjustudie 

var den aktuella informationen om hur projekteringen ser ut idag. 

Då intervjuerna spelades in kunde intervjuerna spelas upp flera 

gånger så att inga viktiga uttalanden kunde missas. Nackdelarna 

är att många intervjuer genomfördes per telefon än personligt 

möte. De som intervjuades per telefon gav kortare svar medan de 

som träffades personligen gav mer ingående svar. Det hade varit 

svårt att skriva arbetet med en annan metod då hela arbetet bygger 

på erfarenheter av tidigare projekteringar. De litteraturstudier som 

gjordes bygger på böcker och artiklar som beskriver mer 

bakgrunden för projektstudio och när den tillämpas. Författarens 

åsikt är att intervjustudier borde vara den bästa metoden att 

använda för liknade rapporter. Fler konsulter hade kunnat 

intervjuas från flera olika projekt för att få en bredare bild av vad 

de tyckte.  

 

Den litteraturstudie som genomfördes användes till att skapa en 

grund för läsaren för att personen skulle få en bra bild av vad 

arbetet berör. Det hade kunnat göras en större studie där men då 

författaren ansåg att intervjustudierna var av större vikt lades 

fokusen på intervjuerna.  

 



 

!32!

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av intervjuerna tyder på att kommunikationen i denna 

samverkansform är enormt viktigt. De intervjuade ansåg att 

resultatet kunde användas för att bygga upp ett dokument som 

NCC lämnar i förfrågningsunderlaget för att förklara mer vad 

projektstudio innebär och vad som förväntas av konsulterna.  

 

Alla de som arbetar i samverkansformen projektstudio var väldigt 

positivt inställda till att jobba med denna samverkansform. Det 

märks tydligt att projekteringsmötena har blivit effektivare. Mötena 

har gått från att vara fråga och svar möte till att vara 

beslutsfattande möten. Detta beror på att frågorna redan kommit 

upp under projekteringens gång då konsulterna och 

projekteringsledarna sitter nära varandra. 

 

Bygger NCC vidare på denna samverkansform så kommer det 

kunna korta ner tiden i projekteringen genom att effektivisera tiden 

mellan fråga och svar. Detta genererar att Veidekke kan snabbare 

ta fram rätt handlingar. Visionen är att de ska slippa göra om ett 

arbete på grund av att all information inte var tillgänglig.  

 

Som Veidekkes samverkansform ICE bygger hela projektstudion på 

Stanfords metodik att projektgruppen ska jobba tillsammans och 

mer öppet mellan beställare, projekteringsledare och konsulter. 

Detta visar att branschen börjar utvecklas mer åt BIM/VDC 

samverkansformen som bygger just på detta.  
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Än så länge underlättar projektstudion om alla medverkande bor i 

närheten av kontoret där projekteringen sker. Detta är något som 

inte kommer att vara ett problem i framtiden om NCC får till ett 

bra virtuella rum där konsulterna kan ha möten. Dock förlorar 

NCC lite av det sociala tänket om de skulle utgå från att allt ska 

vara virtuellt då konsulterna och projektörerna inte sitter och 

arbetar tillsammans längre.  

 

7.3 Hur ska NCC gå vidare?  
NCC har gjort stora framsteg i projekteringen genom användningen 

av NCC Projektstudio. För att kunna fortsätta att vara ett av de 

ledande förtagen i byggbranschen så behöver denna 

samverkansform förbättras och effektiviseras. Genom att beakta 

det som tagits fram i detta arbete kan NCC förbättra 

samverkansformen och effektivisera alla deras projekteringar som 

berörs av NCC Projektstudio.  

 

Det är ett faktum att NCC kan spara mycket tid och pengar genom 

att satsa hel hjärtat på NCC Projektstudio. Kostnaderna i projektet 

kan minska om projekteringen är rätt genomförd och alla problem 

är lösta innan produktionsstarten.  

  

7.4 Uppnåddes målet och syftet?  
Syftet med hela arbetet var att NCC skulle ta till sig resultatet från 

arbete. Författaren kontaktades redan innan arbetet var färdigt för 

att NCC skulle få ta del av resultatet. Med detta så uppfylldes både 

målet och syftet i arbetet innan det ens var klart.   
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7.5 Fortsatta studier i området 

Här föreslås det möjliga förslag till nya arbeten om projektstudio.  

• De juridiska konsekvenserna över att projekteringen sker i 

ett öppetlandskap och beslut fattas utan skriftliga mail. 

• Hur ska projektstudio anpassas till stora projekt som kan ta 

flera år med tanke på den tekniska utvecklingen med 

programvaror. 

• Hur ska workshopen byggas upp som bör hållas i starten av 

samverkansformen projektstudio.  

• Göra en utförlig undersökning om hur projektstudion blivit 

bättre respektive sämre gentemot den traditionella 

samverkansformen i projekteringen.   

• Skulle det fungera att genomföra projektstudio virtuellt. 

!  
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BIM-verktyg jämfört med 2D-CAD-verktyg. Bilden är tagen från 
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!  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Frågorna till projekteringsledarna  

Frågor till de anställda projekteringsledarna på NCC. 

 

• Vad är BIM/VDC för dig? 

 

• Hur jobbar ni idag med BIM/VDC? Vad är den stora 

skillnaden sen tidigare? Lägger konsulterna ner lika mycket 

tid som tidigare?  

 

• Är folk kritiska över ert nya arbetssätt? Och om vad är de 

kritiska över?  

 

• Vad är bra respektive dåligt?  

 

• Är det samma reaktion hos de större konsulterna som de 

små?  

 

• Hur fungerar det med det tekniska? Sitter ni alla i samma 

program med centralfil eller har alla olika program och egna 

filer?  

 

• Vad är det viktigaste i denna samverkansform?  

 

• Hur ser framtiden ut för denna samverkansform? Kommer 

den att gå över till alla projekt inom NCC eller kommer den 

stanna bland de största projekten? 
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• Skulle det underlätta om man hade ett dokument/manual 

om hur man jobbade inom denna samverkansform? Mer ur 

de sociala?  

 

• Delar man in projekteringen i olika grupper så att alla inte är 

med från första början? Om inte konstruktören är helt färdig 

med sin projektering kan det göra att installationsansvarige 

inte kan börja rita in för att det känns osäkert om personen 

måste göra om jobbet om man ändrar något. 

 

• Vilka projekt skulle det handla om alla stora eller ska man 

eftersträva att få alla projekt till något som liknar 

projektstudio?!

!

 



 

!

B2.1!
!

 Bilaga 2 Frågorna till konsulterna 
!

Frågor för bakgrundsstudier till exjobb för konsulter  

 

• Vad är BIM/VDC för dig? Är BIM mer än bara 3D modeller?  

 

• Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med BIM/VDC? 

 

• Har BIM/VDC påverkat er verksamhet? Har ni fått ändra er 

kompetens på företaget på grund av BIM/VDC? 

 

• Har relationen förändrats mellan beställare, konsulter och 

entreprenörer?  

 

• Lägger konsulterna ner mer tid i projektet nu för tiden?  

 

• Har ni sett någon manual/beskrivning hur företagen vill att 

ni ska jobba med dem? Om det skulle finnas en sådan skulle 

ni då uppskatta den? Vad skulle ni vilja att den då skulle 

upplysa er med?  

 

• Hur tror du att nästa steg i utvecklingen blir? 

 

• Hur jobbade ni innan denna samverkansform togs upp?!
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Bilaga 3. Sammanställning av intervjuerna 

 B3.1 Sammanställning av intervjuerna med NCC-anställda och 
projekteringsledare 
Sammanställningen utgår ifrån svaren från de intervjuade 

projekteringsledarna och en projekteringsledare på NCC.  

 

NCCs projekteringsledare hade olika uppfattningar om vad 

BIM/VDC är. Det alla hade gemensamt var att det handlade om att 

allt ritas i 3D modeller. Två av projekteringsledarna ansåg att 

BIM/VDC var mer ett projekteringsverktyg som tillämpas i 3D 

modeller. Att alla discipliner ritar i 3D samt att modellerna märks 

upp med mängder och information som sedan kan användas som 

produktionsunderlag. De andra två projekteringsledarna såg det 

mer som ett arbetssätt där konsulterna och projektörerna jobbar 

mer öppet och delar med sig av sina kunskaper. För att kunna 

utföra projekteringen användes 3D modellen mer som ett 

hjälpverktyg.  

 

Hur NCC jobbar idag är lite olika beroende på var i Sverige 

projektet är samt hur stort det är. Avsikten med projektstudio är 

att strukturera upp projekteringen för att effektivisera och minska 

tiden i projekteringen. Det är än så länge inte alla projekt som 

jobbar med projektstudio men många börjar tillämpa tankesättet i 

det.  

 

I Stockholm satsade de stort med projektstudio, där jobbar NCC i 

ett miljardprojekt som involverade över ca 50 konsulter varav ca 12 

jobbar 3 arbetsdagar i veckan där de sitter med projekteringen och 

bestämmer utformning och tekniska lösningar. De har stora 
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lokaler där projekteringsgruppen har ett öppet kontorslandskap, 

mötesrum, och tysta rum för att få så bra arbetsmiljö som möjligt. 

 

Uppsala håller på att bygga ut sitt huvudkontor för att kunna få 

plats med lokaler där NCC i framtiden ska kunna hålla 

projektstudio. De följer i projekteringen manualerna som NCC tagit 

fram i både CAD och projektstudio.  

 

Västerås har kört några projekt med projektstudio och de håller 

också på där att bygga ut för att kunna ha bättre lokaler för 

användningen av projektstudio. 

 

Att projekteringstiden skulle ta mindre tid än tidigare tror 

projekteringsledarna, genom att konsulterna får sina frågor 

besvarade omgående istället för att de behöver vänta på svar från 

de andra konsulterna. Mindre fel blir det när de visar upp vad de 

gjort samt får feedback från de andra konsulterna. Detta genererar 

att projekteringsgruppen inte behöver göra om en hel del i 

slutskedet då de upptäckte felen i tidigt stadium i projekteringen. 

 

Alla projektledarna märkte av att de som inte jobbat i projektstudio 

tidigare är lite kritiska. De som var mest skeptiska innan blir oftast 

de som gillar arbetssättet mest.  

 

Det krävs att projekteringsgruppen har en bra workshop/team 

building innan så att alla får lära känna varandra och att 

projekteringsledaren får gå igenom med konsulterna vad som NCC 

förväntas och vilka krav de ställer i projektstudio. 

 

Det som projekteringsledarna anser är bra med projektstudio är: 
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• Att konsulterna får jobba med program de känner sig 

bekväma i.  

• Projektstudio ger en bättre kommunikation och engagemang 

mellan konsulter och projekteringsledare för att just lösa 

problem i projekteringen.  

• Att med hjälp av 3D modeller lokalisera problem som annars 

skulle dykt upp i produktionen.  

• Projektstudio underlättar att ritningarna görs i tid genom 

kortare beslutstid, då projekteringsmötena används som 

beslutsfattandemöten istället för problemlösningsmöten. 

• Inköpskalkyler kan byggas utifrån projektstudion då 3D 

modellen ska ha samma status som bygghandlingarna. Detta 

underlättar för produktionsledningen när produktionen 

planers. Som Per Ekström sa ”en effektiv tidsplaneprocess 

som stämmer med produktionen”. 

 

En av projekteringsledarna menade att reaktionen från 

konsultbolagen inte är beroende på storleken. Det som spelar roll 

är individen som är med i projektstudion och om den är motiverad 

till att jobba i en sådan projektform. Visst kan det vara svårare för 

ett mindre bolag om projektet är tidskrävande då de inte har 

resurserna att ha flera projekt igång.  

 

Projekteringsledarna ansåg att konsulterna ska jobba med de 

programvaror som de känner sig bekväma med och inte låta 

projektgruppen bestämma vilka program de ska använda. Genom 

att använda NCCs CAD-manual som grund så får alla modeller 

samma strukturella uppbyggnad. Filen ska dock kunna användas i 

en CAD-pool som sammanställs av en CAD-samordnare för att 
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virtualisera projekteringen. Vikten att ha fungerande teknik är 

jätte viktigt. Det går inte att ha en projektstudio utan att ha 

tillgång till internet, skrivare eller en större skärm som 

projekteringsgruppen kan visa upp bilder på under möten.  

 

Det viktigaste med projektstudio som projekteringsledarna belyste 

var: 

• Fungerande kontorslösningar där alla har tillgång till 

konferensrum, tysta rum samt telefonrum. Det ska vara en 

bra arbetsmiljö. 

• Ett stabilt nätverk och fungerande skrivare så att alla kan 

använda dem. 

• Att projekteringsgruppen agerar formellt genom att alla 

beslut som tas görs genom skrivna beslutsprotokoll. 

Använda beslutslistor som styr projekteringen.  

• Tydlig kommunikation mellan beställare, projekteringsledare 

och konsulter. 

• De som medverkar i projektstudio ska kunna vara i en sådan 

position så att de kan ta beslut gällande projekteringsfrågor. 

• Att delar av produktionsledning medverkar i projektstudio 

för att ge en bättre uppfattning hur produktionen tidsätter 

tidsplanen.  

 

Åsikterna varierar mellan projekteringsledarna när det kommer till 

vilka projekt som NCC ska tillämpa denna samverkansform på. 

Dock är alla överens att alla projekt ska utgå ifrån projektstudio 

sen så behöver inte alla gå lika extremt. Vid större projekt finns det 

mer spelrum i budgeten att genomföra en ren projektstudio. NCC 
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har som mål att 75 % av alla egenregi projekt ska genomföras i 

projektstudio, om några år kommer NCC troligen att sätta 100 %.  

 

Det som projekteringsledarna tyckte skulle kunna belysas i ett 

dokument som kunde lämnas i förfrågningsunderlaget var: 

• Allmänt om projektstudio, hur NCC ser på det och vad NCC 

förväntar sig av samverkansformen. 

• Hur ofta och hur länge kommer projektstudio att användas. 

• Hur organisationen är upp byggd i samverkansformen. 

• Vilken teknisk utrustning som kommer att behövas och 

vilken som ska tillhandahållas.  

 

B3.2 Sammanställning av intervjun med en utomstående 
projekteringsledare 
Projektutvecklare Stefan Söderberg på Veidekke intervjuades 

angående deras arbetssätt i projekteringen. De bygger hela sitt 

tankesätt på VDC som liknar samverkansformen projektstudio.  

 

Stefan ser hela VDC som en arbetsmetodik för att både projektera 

och producera, att vara med från projekteringen fram till 

förvaltningen. Det betyder också virtualisering, samsyn och 

samordning enligt ett helt annorlunda arbetssätt än tidigare. På 

Veidekke jobbar de efter ett arbetssätt som kallas Integrated 

Concurrent Engineering (ICE) sektioner som följer Stanford 

metodiken. Stanford metodiken bygger på att konsulerna, 

projektörerna och beställarna jobbar ihop tillsammans en till två 

gånger i veckan med projekteringen. Där det är viktigt att både 

konsulter, produktionsledning, beställare och projektör medverkar. 
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De försöker sätta ihop projekteringen och planeringen i bygget för 

att få mer öppenhet i projekteringen.  

 

Detta har genererat att Veidekke fått bättre handlingar, större 

förståelse över projekteringen, ökad involvering och engagemang 

samt att minska tiden som går åt för att komma fram till rätt 

beslut. För att detta ska fungera kräver det att alla som har 

beslutande positioner i projekteringen medverkar på mötena. 

Meningen är att tiden mellan fråga och svar ska kortas ner. 

Forskningen som Stefan tagit del av visade att i det tidigare 

arbetssättet kunde ta upp till 28 dagar för att få igenom ett beslut 

då projekteringen hade projektmöten varannan vecka och frågan 

inte togs upp direkt. Veidekke har gjort egna undersökningar som 

visade att 90 % av besluten i den nya samverkansformen tas inom 

5 minuter.  

 

Veidekke märker av att konsulterna blir effektivare och snabbare. 

Genom att använda 3D modeller så sparar konsulterna in mycket 

tid och arbete. Då konsulterna ritade i 2D fick de lov att göra extra 

illustrationsbilder när de behövde illustrera något, nu genererar 3D 

programmet det utan extra arbete. Detta har gjort att konsulterna 

inte behöver lägga lika mycket tid på framtagandet av ritningar 

som tidigare.   

 

Det viktigaste Stefan tycker med samverkansformen enligt VDC är 

att alla är öppna, mottagliga och vill jobba inom denna 

samverkansform. Det blir en väldigt öppen redovisning där alla 

visar vad de åstadkommit, då gäller det att konsulten eller 

projektören gjort något sen senast.  Tekniken måste fungera för att 

det ska flyta på bra när det projekteras i denna form. När tekniken 
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inte fungerar så hämmar det arbetet och då fallerar hela 

samverkansformen.   

 

B3.3 Sammanställning av intervjuerna med konsulterna 
Tre av konsulterna som intervjuades var med i en projektstudio i 

Västerås för några år sen. Det var viktigt för arbete att få deras 

åsikter om samverkansformen.  

 

De flesta konsulterna ansåg inte att projektstudion i sig var 

BIM/VDC utan de la mer fokus på 3D modelleringen och inte på 

den sociala delen i projekteringen. De ansåg att BIM/VDC var att 

jobba med bättre teknik än innan och att lättare kunna se allt 

framför sig. Genom att ladda modellen med information kan den 

sedan användas till kalkyler och för att hjälpa andra konsulter. De 

som inte sa att det bara var modellen var konsulterna från 

Structor. De konsulterna såg det mer som ett arbetssätt, 

arbetsmetodik där modellen är mer ett verktyg för att få fram 

bättre lösningar och skapa ett större mervärde.  

 

De viktiga sakerna som ska tänkas på när konsulterna jobbar som 

i samverkansformen projektstudio är: 

• Att konsulten behåller sin roll i projektet och vet vad han 

eller hon ska producera. Att det fokuseras på det som ska 

göras och inte faller in på att göra andras ansvarområden 

som lätt kan hända när konsulterna sitter så nära varandra. 

• Lyhörd av vad andra konsulter tycker som kan påverka ens 

eget arbete. 
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• Att inte glömma skriva ner det som bestäms. Det som 

tidigare skrevs ner i mail försvinner då konsulterna kan få 

svar genom att fråga de andra som närvarar.  

• Vikten av ett stabilt nätverk, uppkopplade till skrivare och 

fungerande teknik.  

 

Genom att ställa högre krav på konsulterna i projektstudion så 

behöver företagen utbilda sina konsulter i 3D modellering så att de 

lär sig ritprogrammen och lätt kan göra en virtuell bild av det som 

de åstadkommit. De märker också att konsulterna planerar in mer 

tid än tidigare i dessa projekt. Detta försvårar för konsulterna om 

de har flera lika tidskrävande projekt igång.  

 

Relationen mellan beställare, konsulter och entreprenörer har ökat 

genom denna samverkansform då de jobbar ihop och har 

workshops i början av projekten för att bättre ska lära känna 

varandra. Just som Fredrik säger ”Alla strävar mot samma mål, en 

större ”vi” känsla”. Konsulterna får en större förståelse för 

varandras jobb och på så vis minskar felen som brukar uppkomma 

på grund av detta. 

 

Om konsulterna lägger mer tid på projekteringen är väldigt 

varierande mellan konsulterna. Alla är eniga om att ju oftare 

konsulterna är involverade i projektstudio desto smidigare kommer 

det gå. Det konsulterna sparade tid på var frågehanteringen då de 

snabbt kunde få svar på sina frågor istället för att de fick lova att 

vänta på att någon annan ska svara på mailen. Arkitekten kände 

att han jobbade mer effektivt då konsulterna satt tillsammans och 

samarbetade. Han ansåg också att det uppkom mindre fel/misstag 

i projekteringen när alla var samlade. Medan 
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installationsingenjören ansåg att det inte tog mindre tid då det tar 

längre tid att rita i 3D än i 2D samt att de fick lov att flytta med sig 

sin arbetsplats från kontoret till projektstudion. Detta medför att 

han inte fick med sig alla sina hjälpmedel. Konstruktören ansåg att i 

just det projektet han var med i så la han ner mer tid på frågor som inte 

låg i hans grunduppdrag, detta beror nog inte bara på projektstudion i sig 

utan mer på att den utländska stomkonstruktören inte var delaktig i detta 

forum. 

!  

När det kommer till föreskrifter och manualer så har alla 

konsulterna sett CAD-manualen dock verkar projektsdtudio-

manualen inte visats upp för dem. De anser alla att det skulle vara 

bra med mer information om det innan projekteringen startas så 

att konsulternas underentreprenörer också får ta del av 

informationen. Att ha en workshop var ett mycket bra sätt att få en 

bra gruppdynamik och förståelse för projektstudio. Ett kortare 

dokument som förklarar grundligt vad det innebär att jobba i 

projektstudio skulle vara passande i förfrågningsunderlaget. Något 

konsulterna anser att ett sådant dokument skulle upplysa var: 

• Förutsättningarna hur allt ska gå till. Hur ofta, vilka tider 

och plats. Vilken arbetsmiljö konsulterna förväntas jobba i. 

• Samordningskraven, när är det krav på närvaro. 

• Vilken förväntad kompetens som efterfrågas, om det är en 

CAD-are eller en konstruktör som exempel. 

• Om det finns krav på programvaror och vad NCC ska 

tillhandahålla i tekniska utrustningar. 

• Styrdokument som manualer i både CAD och projektstudio. 
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När konsulterna kom till frågan hur de tror utvecklingen kommer 

att gå gick många konsulter tillbaka till 3D modellen att den 

kommer att kunna användas till betydligt mycket mer än vad den 

användas idag. Samt att det ska gå att plocka ut data ur den som 

kommer vara till stor hjälp i både projektering, produktionen och 

förvaltningen. Det nämndes också utvecklingar i projektstudion 

som exempel bättre nätverkskopplingar, tekniska utrustningar 

som projektorer, skärmar, bättre kontorsmiljöer. Många tror att all 

projektering kommer att gå över till liknande samverkansform.  

 

!  


