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This study has been made in associate with
Skanska district middle Sweden, Uppsala and their
sector BoKlok. BoKlok is a housing concept,
developed by Skanska and IKEA. The purpose of
the concept is building affordable homes for
ordinary people. It is to be done with low costs due
to a shorter planning- and projecting process and
an effective house building process. In the
production process BoKlok executes the building
of the houses and Skanska do all the ground work.
A part of the ground work is “detail-planning”. The
detail-planning is today ineffective because a lack
of communication, well-functioning knowledge
transfer and an incomplete projecting. The purpose
of this thesis is to make the detail-planning in
BoKlok-projects more efficient and standardize the
process.
The study is built up on experience management.
A case study has been made that contains
interviews with persons working in BoKlok projects
and observations of projects in the Uppsala and
Stockholm district. The interviews are based up on
an interview form that has been worked out
together with the participants. The form includes
the work activities in the detail-planning that the
participants elucidated needed improvement.
The gathered experiences have created a building
manual for the detail process. A vision is that this
manual should be available in every BoKlok.
This study should be a starting point to a
continuing documentation of the detail-planning in
BoKlok projects to make the process more efficient
and to conclude a standard method to perform the
production.
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SAMMANFATTNING
Den här examensuppsatsen har skapats i samarbete med Skanska Sverige AB
region Väg och Anläggning Mellansverige, Uppsala och vänder sig till deras
bostadsbyggande av BoKlok-projekt. BoKlok är ett bostadskoncept framtaget av
Skanska i samarbete med IKEA. Bostadskonceptet handlar om att bygga smarta
bostäder till låga kostnader. Det sker genom förkortad planering och projektering samt en effektiv husbyggnation, montering och transport. BoKlok har utvecklat tre standardiserade husmodeller som passar olika målgrupper: Classic,
Radhus och Flex. Vid produktionen utför BoKlok uppförandet av husen och
Skanska utför allt markarbete. I markarbetet ingår finplaneringen och i brist på
kommunikation, erfarenhetsåterföring och ofullständig projektering är denna
del av processen ineffektiv.
Teorin som rapporten baserats på härleds till Lean Six Sigma. Eliminering av defekter i processen och att skapa en standardisering har i modellerna
visats leda till förkortade ledtider, minskat dubbelarbete och vidare kostnadseffektivisering och högre lönsamhet. Förutom litteraturstudier som ligger till
grund för teorin har en omfattande intervjustudie och observationer gjorts på
befintliga BoKlok-projekt inom Uppsala- och Stockholmsregionen. Ett intervjuunderlag har arbetats fram som berör de arbetsmoment i finplaneringsprocessen som informanterna ansåg behöver en förbättring.
Informanterna ställde sig positiva till undersökningen och har bidragit
med viktiga erfarenheter till de berörda punkterna. Den samlade erfarenheten i
kombination med litteraturstudien har sammanställts i en handbok. Visionen är
att handboken ska finnas tillgänglig vid alla BoKlok-projekt för att förenkla och
standardisera ännu en del i hela byggprocessen.
Denna studie bör vara ett startskott till en fortsatt dokumentering, där de
verkande aktörerna återkopplar nya erfarenheter och lösningar för att till slut
hitta det effektivaste tillvägagångssättet.
Nyckelord: BoKlok, Skanska, erfarenhetsåterföring, finplanering och Lean Six
Sigma.
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Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng
inom Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik vid Uppsala Universitet. Examensarbetet utfördes i läsperiod fyra år 2016 i ett samarbete med Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning region Mellansverige, Uppsala.
Idén till examensarbetet skapades av Marcus Schaerström, Arbetsledare
Skanska Väg och Anläggning region Mellansverige, Uppsala, som också har
varit handledare vid utförandet av rapporten.
Ämnesgranskare under examensarbetet har Ulrika Persson-Fischer, Universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik.
Vi vill tacka alla som ställt upp på intervjuer och bidragit med värdefulla
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ORDLISTA
Baksand - En finkornig sand som används i sandlådor.
Balksko - En metallkomponent som används vid sammanfogning av två byggkomponenter.
EU- sand - En sand som uppfyller de krav som EU ställer på ett underlags stötdämpande förmåga i lekplatser.
Husliv - Avser husets vägg. Från marknivå upp till var taket skär väggen.
Interpretativt – Tolkning.
Kappillärbrytande skikt – Ett skikt med funktionen att transportera bort vatten
från husgrunden.
Loftgång - Utanpåliggande entré till bostadshus. Gången är öppen och utan
uppvärmning, loftgång per våningsplan som går längs med hela fasaden.
Narrativ - berättande
Obeveklig - Orubblig, omedgörlig, obönhörlig.
Odlingslott - En yta som har anlagts för odling av växter.
PP-rör - Rör tillverkade av polypropen.
PVC-rör - Rör tillverkade av polyvinylklorid.
R.O.K - Rum och Kök
Singelpotta - Ett kapillärbrytande skikt av tvättat stenmaterial nedanför Ränndalsplattorna. Leder bort dagvatten från stuprör samt stabiliserar raden av
plattor och förhindrar rörelse.
Surveyundersökning - Genom datainsamling ska erfarenheter, åsikter och
kunskaper sammanställas. Standardiserade frågor ställs till ett antal personer
liknande en enkät.
Sättning - markens sänkning på grund av underliggande jordmaterials kompression.
Totalstation - En totalstation mäter vinklar och avstånd till en viss punkt. Mätningen utgår från ett befintligt koordinatsystem och fasta referenspunkter, s.k
fixpunkter. Används för inmätning vid framförallt byggprojekt och inom lantmäteri.
Totalentreprenad - En entreprenadform där Byggherren överlämnar projekterings- och produktionsansvaret till en entreprenör.
Turf - Färdigt gräs på antingen rulle eller i kvadratisk form.
UE - Underentreprenör.
Utförandeentreprenad - En entreprenadform där Byggherren själv projekterar
och sedan lämnar över produktionen till en entreprenör.
VA - Vatten och Avlopp.
ÄTA - Ändringar, Tillägg, Avgående. Behandlar arbeten vid projekt som inte
finns förtecknade vid projektstarten.

vi

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

INLEDNING ...................................................................................................................... 1
1.1 SYFTE ................................................................................................................................ 1
1.2 MÅL.................................................................................................................................. 1
1.3 FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................ 2
1.4 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................ 2

2

BAKGRUNDSBESKRIVNING .............................................................................................. 3
2.1 SKANSKA SVERIGE AB .......................................................................................................... 3
2.2 SKANSKA VÄG OCH ANLÄGGNING ........................................................................................... 3
2.3 BOKLOK ............................................................................................................................. 3
2.4 HUSTYPERNA ...................................................................................................................... 4
2.4.1 Classic....................................................................................................................... 4
2.4.2 Radhus ..................................................................................................................... 4
2.4.3 Flex ........................................................................................................................... 5
2.5 FINPLANERING BOKLOK ........................................................................................................ 5
2.6 STUDERADE BOKLOK-PROJEKT ............................................................................................... 7
2.6.1 Projekt östra Frestaby .............................................................................................. 7
2.6.2 Projekt Jursta ........................................................................................................... 7
2.6.3 Projekt Brunnby Park ............................................................................................... 8
2.6.4 Projekt Strandallén................................................................................................... 8
2.6.5 Projekt Björkmossen ................................................................................................ 8
2.6.6 Projekt Sågen ........................................................................................................... 8

3

TEORI .............................................................................................................................. 9
3.1 LEAN ................................................................................................................................. 9
3.2 SIX SIGMA ........................................................................................................................ 10
3.3 LEAN SIX SIGMA ................................................................................................................ 11
3.4 EFFEKTIVISERING AV FINPLANERING VID BOKLOK-PROJEKT ........................................................ 11

4

METOD .......................................................................................................................... 12
4.1 LITTERATURSTUDIE ............................................................................................................ 12
4.2 INTERVJUER ...................................................................................................................... 12
4.2.1 Undersökningens karaktär ..................................................................................... 12
4.2.2 Urval....................................................................................................................... 13
4.2.3 Utförande ............................................................................................................... 13
4.2.4 Bearbetning av data .............................................................................................. 13
4.2.5 Kompletterande metoder ....................................................................................... 14

5

RESULTAT ...................................................................................................................... 15
5.1 INTERVJUPUNKTER ............................................................................................................. 15

6

ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................................................. 29
6.1 ANALYS AV INTERVJUPUNKTER ............................................................................................. 30

7

SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER ......................................................................... 42
7.1 VIKTEN AV TIDIGARE ERFARENHETER ..................................................................................... 42

7.2 ERFARENHETSÅTERFÖRING .................................................................................................. 42
7.3 BEHOVET AV EN HANDBOK .................................................................................................. 42
7.4 REKOMMENDATIONER ........................................................................................................ 42
7.5 KRITIK TILL UNDERSÖKNINGEN .............................................................................................. 43
7.6 FORTSATTA STUDIER ........................................................................................................... 43
7.6.1 Från region till landsomfattning............................................................................. 43
7.6.2 Olika byggskeden ................................................................................................... 43
8

REFERENSER .................................................................................................................. 45
8.1 LITTERATUR ...................................................................................................................... 45
8.2 INTERNET ......................................................................................................................... 45
8.3 MUNTLIG INFORMATION ..................................................................................................... 46

9

FIGURFÖRTECKNING ..................................................................................................... 47

BILAGA 1 – INTERVJUUNDERLAG ......................................................................................... B1
BILAGA 2 - HANDBOK .......................................................................................................... B2

Kap.1 Inledning

1 INLEDNING
Första kapitlet är en inledande del till arbetet. Det beskriver den berörda problematiken
och fastställer syfte och frågeställning.
BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA.
Tillsammans bygger vi kloka bostäder - lägenhet och radhus - för människor som
vill bo bra i ett eget hem.
(BoKlok 1 2016)

På grund av ett väl utvecklat och standardiserat koncept kan BoKlok hålla låga
priser samtidigt som bostäderna har en god design, funktion och kvalitét. Idag
har tre olika flerbostadshus utvecklats för att attrahera varierande målgrupper.
Även om husen har olika utformning och form har de mycket gemensamt. Alla
tre hustyperna har utvecklats, konceptualiserats och byggs på samma sätt varje
gång. Husens byggtid är väldigt kort vilket leder till en effektiv process och en
billig byggmetod.
"Utemiljön är lika viktig för trivseln som insidan" (BoKlok 3 2016). För att
uppfylla visionen har alla BoKlok-bostäder en egen uteplats, balkong eller trädgård. Runt husen sker finplanering i form av planteringar, plattläggning, fundament till motorvärmare, parkeringsräcken etc. mellan grusgångarna. Den
mindre effektiva delen av byggnadsprocessen i framställandet av ett BoKlokprojekt är finplaneringsarbetet. Den delen utförs oftast av Skanska Sverige AB.
För finplaneringsarbetet finns idag inget tydligt koncept utarbetat. En för snabb
projektering, tydliga riktlinjer och "gör som ni gjort tidigare"-tänket ligger till
grund för ett problem. Att effektivisera och konceptualisera finplaneringen likt
husbyggnationen skulle förenkla hela BoKlok processen vilket skulle spara
både tid och pengar.
Eftersom inget tydligt koncept och standardisering finns för finplanering
och markarbeten medför det längre tidsåtgång med dubbelarbete och långa ledtider, ökade kostnader och ett varierat utseende på utemiljön.

1.1 Syfte

Inom byggprocesser är det vanligt att standardisera byggmetoder för att effektivisera en process. Mängder av erfarenheter går idag förlorat på grund av otillräcklig dokumentation. Studien startades för att utnyttja dessa erfarenheter till
att effektivisera och standardisera projekt. Genom intervjuer samlades erfarenhet in och syftet var att skapa en handbok som genom erfarenhetsåterföring ska
kunna användas vid finplaneringsarbetet i framtida BoKlok-projekt.

1.2 Mål
Målet med arbetet är att åstadkomma mindre tidskrävande planering och arbetsgång gällande resurser, material, arbetsmoment och ekonomi. Vidare leder
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detta till att driftsstörningar och en "hackig"-process undviks och den potential
som finns maximeras utifrån de förbestämda förutsättningarna.

1.3 Frågeställning
Hur går finplaneringsprocessen till i BoKlok-projekt?
Är det ett effektivt sätt att utföra finplaneringen på?
Skulle en modell kunna effektivisera finplaneringsarbetet?
Utifrån det framkomna resultatet, hur skulle denna modell utformas?

1.4 Avgränsningar
Vid ett BoKlok-projekt utförs markarbete av Skanska Sverige AB. Skanskas arbete vid ett BoKlok-projekt sammanfattas i strukturplanen nedan (se Figur 1.1).
Här har avgränsningen gjorts till att studera enbart det slutliga skedet, finplanering. Studien ligger till grund för material till en handbok. En handbok som ska
fungera som ett hjälpmedel vid utförandet av finplaneringen och ska bestå av
samlad information från åtta BoKlok projekt och sju erfarna informanter.
Undersökningsområdet har begränsats till region Uppsala samt region Stockholm. Resultatet kommer i första hand att rikta sig till region Uppsala och deras
förutsättningar vid BoKlok-projekt.

Figur 1.1 Strukturplan BoKlok-projekt
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2 BAKGRUNDSBESKRIVNING
I Kapitel två beskrivs bakgrunden till undersökningen. Kapitlet inleds med en introduktion om Skanska och förgrenas vidare till de undersökta arbetsmomenten i finplaneringen. Slutligen beskrivs de projekt som deltagit i undersökningen.

2.1 Skanska Sverige AB
Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet grundades år 1887. Bolaget, som först var
ett cementgjuteri, blev snart ett byggbolag och tog sig kort därefter även in på
den internationella marknaden. År 1984 blev bolagets officiella namn Skanska.
Skanska är idag ett av världens största byggföretag med över 10 000 årliga projekt i världen och över 3500 årliga projekt i Sverige. Skanska Sverige AB är
uppdelat i fyra olika verksamhetsgrenar: bygg- och anläggningsverksamhet,
bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling (Skanska 1 2016). Bygg- och Anläggningsverksamheten, som även är den största grenen, är i sin tur uppdelad i tre underkategorier: Husbyggnad, Väg och Anläggning och Asfalt och Betong.

2.2 Skanska Väg och Anläggning

En verksamhet inom Skanskas Sverige AB är Skanska Väg och Anläggning. Där
ingår bland annat byggnation av broar, vägar, tunnlar, finplanering, vatten och
avlopp, exploatering och mycket annat. Vid bostadsbyggnationer utför Skanska
Väg och Anläggning markarbeten i form av exploatering, ledningsdragning och
finplanering (Skanska 2 2016).

2.3 BoKlok
BoKlok är en verksamhetsgren inom Skanska. Det är ett boendekoncept utvecklat av IKEA och Skanska tillsammans. Som namnet antyder byggs kloka bostäder som ska hålla hög kvalitet till ett lågt pris. Låga priser kan hållas utan att
tumma på kvalitén på grund av ett väl utvecklat och standardiserat koncept.
BoKlok har tre olika hustyper: flerbostadshuset Classic, Radhuset och flerbostadshuset Flex (BoKlok 1 2016). Idag är de vanligast förekommande hustyperna Classic och Radhus. Hustypen Flex är nyligen utvecklat och endast ett projekt har hunnit färdigställas med den hustypen. Behovet från kommuner och en
förtätning av städer har lett till ett ökat behov av en mer yteffektiv tomt. Därför
ökar behovet av hustypen Flex som kan byggas upp till fyra våningar.
BoKlok ligger helt rätt i tiden då bostadsbristen i storstäder växer sig allt
större. En urbanisering gör att kravet på bostäder ökar. Bostadsmarknaden är i
dag för liten och byggnationen av nya bostäder går för långsamt för att klara av
befolkningsökningen i storstäder.
Den senaste befolkningsprognosen säger att Stockholms län kommer att växa
med 370 000 invånare fram till 2022. Det innebär att vi måste bygga en kvarts miljon nya bostäder de kommande tio åren. Lyckas vi kan bostadsbristen gällas på
nuvarande nivå. Misslyckas vi kommer den bli ännu värre.
(Andersson 2014, s.59)
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Det ökade behovet av bostäder i kombination med en ökad prisnivå leder till att
många inte har råd att köpa en bostad. Därför har också behovet av billiga bostäder ökat. BoKlok håller priserna nere genom ett väl utarbetat koncept och
genom att bygga i utkanten av städerna.

2.4 Hustyperna
2.4.1 Classic

Hustypen Classic (se Figur 2.1) är ett flerfamiljshus som består av antingen rakhus eller vinkelhus. Husen har tre olika storlekar på lägenheterna 2 rum och kök
(R.O.K), 3 R.O.K och 4 R.O.K. Alla lägenheter är utformad med en balkong eller
altan. Placeringen av huset sker så att en gemensam innegård skapas och växter
planteras för att skapa lummighet (BoKlok 2 2016).

Figur 2.1 Hustypen Classic

2.4.2 Radhus

BoKlok har två olika slags radhus, 2D- och 3D-Radhus (se Figur 2.2). Det som
skiljer dem åt är enbart produktionsmetoden. 2D-Radhuset kommer i väggmoduler som byggs ihop på plats. 3D-Radhuset kommer i färdiga moduler där allt
är klart invändigt och utvändigt. De är i två våningar, har en insynsskyddad
trädgård med häckar runtomkring, men även gemensamma ytor som delas
med andra boende. (BoKlok 2 2016).
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Figur 2.2 Hustypen Radhus

2.4.3 Flex

Där behov finns av fler lägenheter än hustypen Classic kan erbjuda, används
hustypen Flex (se Figur 2.3). Den är yteffektiv då våningsplanen är anpassningsbara efter behov och husen kan byggas upp till fyra våningar. Byggnaden
innehåller lägenheter om 2 R.O.K, 3 R.O.K och 4 R.O.K. Placering av husen görs
efter tomtens förutsättningar, men en innergård försöker alltid skapas med
hjälp av komplementbyggnaderna. Husen kan förlängas genom att placeras på
längden. Entréerna sammanbinds med en loftgång som finns tillgänglig med
hiss (BoKlok 2 2016).

Figur 2.3 Hustypen Flex

2.5 Finplanering BoKlok
Vid BoKlok-projekt utförs finplaneringsarbetet av Skanska. Det innefattar allt
som byggs runt och i anslutning till byggnaderna. Marken skall exploateras
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med friytor, växter, plattor, grus och accessoarer tillhörande byggnaderna
såsom brevlådor, cykelställ etc. (BoKlok 2 2016). Tillsammans med informanterna har en lista på arbetsmoment och komponenter arbetats fram. Nedan följer en beskrivning av de moment som är viktiga att beakta vid finplaneringsarbetet.
Belysning: Gatubelysningsnätet och hur det utformas för att försörja exploateringsområdet med den belysning som krävs.
Betong- och Ränndalsplattor: Betongplattor används vid markbeläggning.
Plattorna ger marken en hårdlagd yta som stabiliserar. Vid BoKlok-projekt används betongplattor vid entrépartier, nedanför entréaltan, balkonger och trappor. Ränndalsplattor är en komponent som avleder dagvatten från huskroppen.
Betäckningar: Skydd över brunnar. Finns som plana eller kupolformade och är
antingen täta eller otäta gallerbetäckningar.
Brevlådor: Behandlar placering, storlek och utformning av brevlådor med tillhörande fundament och räcke för montage
Cykelställ: Val av cykelställ och utformning av cykelparkeringsplatser.
Distansskyltar: En distansskylt är en skylt som markerar var ventiler, brunnar
och anslutningspunkter för el, vatten, avlopp, värme etc. finns. Skylten ger information om sträcka och riktning till objektet samt vilken typ av brunn det är.
Elkabel till motorvärmare, belysning och el: Elkabeln består invändigt av ett
material av metall som leder ström.
Gräs: Gräsmattor kan anläggas antingen genom att sås eller att färdig gräsmatta
rullas ut, så kallad turf.
Lek- och parkutrustning: Friytor anläggs med lekplatser och utrustning såsom
sandlådor och klätterställning samt kringliggande utomhusmöbler.
Linjemarkering: Asfaltsmålning för att markera parkeringsplatser och andra
symboler.
Lägenhetsavskiljande spaljé: Avgränsning mellan lägenheterna vid hustypen
radhus.
Parkeringsräcke: Utformning och placering av parkeringsräcke med tillhörande fundament. Parkeringsräckets syfte är att avgränsa och skydda husfasader, lyktstolpar, elskåp med mera.
Planteringslåda: Ett planteringsområde som de boende har tillgång till.
Plintar: Plint är en bärande byggnadsdel som används för att bära laster från
komponenter som ligger utanför huskroppen. I BoKlok-projekt gäller det balkonger, entréaltan och trappa till det övre planet för hustypen Classic samt loftgångar för hustypen Flex.
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Potentialutjämnare: En potentialutjämnares syfte är att utjämna statisk elektricitet. Den fungerar även som åskledare.
Radontätning: Radontätning anpassas efter markens förhållande och benägenhet att avge radon.
Rör: Vatten- och avloppsrör som läggs i marken med olika dimensioner,
material och utformning beroende på kapacitet och syfte.
Singelkant: Runt bostadshus och förråd anläggs en yta med tvättat grus, så kallad singel. Detta för att dränera bort vatten från grunden.
Skyltar: Gestaltningen av skyltar.
Träd och buskar: Träd och annan vegetation som planteras och skapar utemiljön på exploateringsområdet.
Uppstick i förråd: Elkabel och radonslang dras upp i ett eller flera förråd.
Uppstick i undercentral: Teknik till bostadshusen samlas i undercentralen.
Ytbeläggning: Markytor kring husen. Syftar till gångytor och parkeringsytor.

2.6 Studerade BoKlok-projekt
2.6.1 Projekt östra Frestaby
Östra Frestaby ligger i Upplands Väsby och i området finns det tre BoKlokprojekt: Runhälla, Fridas gränd, Theodors gränd. Projekt Runhälla och Theodors gränd är färdigställda medan Fridas gränd är i skedet med framdriften av
vatten och avlopp. Runhälla består av hustypen Classic, fördelat på sju vinkelhus och ett rakhus, bestående av 46 lägenheter. Fridas gränd består av fem
huskroppar av hustypen Radhus, bestående av 19 Radhus. Theodors gränd
kommer bestå av hustypen Classic, fördelat på fyra vinkelhus och ett rakhus
som ger 17 lägenheter.

2.6.2 Projekt Jursta
Projekt Jursta ligger i utkanten av staden Bro. Projektet består av fyra delprojekt
med hustyperna Classichus och Radhus: Jursta Gård, Galoppen, Hästhagen,
Stallbacken. Jursta Gård är helt färdigställt och består av åtta vinkelhus av hustypen Classic innefattande 48 lägenheter. I Galoppen har det byggts två vinkelhus och fem rakhus av hustypen Classic innefattande 32 lägenheter, där saknas
ännu finplanering. Hästhagen är inte påbörjat än men där ska åtta parhus med
16 lägenheter byggas. Stallbacken har inte heller påbörjats och ska bestå av hustypen Classic, fördelat på sju vinkelhus och två rakhus och innefatta 38 lägenheter.
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2.6.3 Projekt Brunnby Park

Projekt Brunnby ligger i Upplands Väsby och består av två färdigställda projekt. Det ena området består av hustypen Classic och färdigställdes för ca sex år
sedan samt ett område med Radhus som färdigställdes för drygt två år sedan.

2.6.4 Projekt Strandallén
Projekt Strandallén ligger i Södertälje. Det består av tre hus innehållande 35 bostäder av hustypen Flex. Projektet färdigställdes augusti 2014.

2.6.5 Projekt Björkmossen

I kvarter Ritorp i Södertälje ligger projekt Björkmossen. Björkmossen består av
30 bostadsrätter av hustypen Radhus. Inflyttning i bostäderna skedde hösten
2015.

2.6.6 Projekt Sågen
Projekt Sågen ligger i Knivsta och är uppdelad i två etapper: Sågen I och Sågen
II. Sågen I består av fem vinkelhus av hustypen Classic, innehållande 30 lägenheter. Sågen II består av fyra vinkelhus av hustypen Classic, innehållande 24
lägenheter

8

Kap.3 Teori

3 TEORI
Det tredje kapitlet redovisar teorin om varför effektivisering i processer är något att eftersträva. Undersökningen kopplas i det här kapitlet till teorin om Lean Six Sigma.
Slutligen ges en beskrivning av hur teorin tillämpas vid finplaneringen i BoKlokprojekt.

3.1 Lean

Att arbeta med konstanta istället för radikala förbättringar kan härledas till de
5S som är ett begrepp inom Lean (se Figur 3.1). Metoden är ett verktyg för att
öka produktiviteten, säkerheten, arbetsklimatet, motivationen och skapa en hög
konkurrenskraft.
Uttrycken 5S härstammar från Japan och betyder:
1. Seiri (Sortera): sätt saker i ordning. Överflödiga komponenter sorteras
bort och fokus läggs på sådant som tillför processen något.
2. Seiton (Systematisera): sätt saker så de lätt kan nås när de behövs, den
kortaste vägen.
3. Seiso (Städa): håll arbetsplatsen ren.
4. Seiketsu (Standardisera): behåll arbetsplatsen ren och välordnad och implementera den standardisering som har skapats för alla processer.
5. Shitsuke (Skapa vana): skapa en känsla av stolthet och engagemang kring
att behålla den standardisering som har åstadkommits.
(Carreira 2006, s.136-148)
Målet med att använda sig av metoden 5S är att:
1. Öka produktiviteten genom att skapa ett bättre flöde och förenkla arbetet
genom att endast behålla de absolut nödvändiga resurser som krävs för
att genomföra arbetet.
2. Skapar ordning och minskar tidsåtgång vilket reducerar kostnader.
3. Öka kvalitén av produkten samt servicen.
4. Öka säkerheten.
5. Skapa nöjdare anställda och högre arbetsmoral.
(Gomes, Lopes, & Vaz de Carvalho 2013, s.191).
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Figur 3.1 Lean 5S
En effektivisering och förbättring av produktionsprocessen leder till kostnadsbesparingar. Grundtanken hos Lean är att skapa ett jämt flöde för material och
produkter genom produktionssystemet. Allt som hindrar det betraktas som
slöseri. Målet är att öka effektiviteten i samspel med att åstadkomma noll slöseri, noll dubbelarbete, noll onödigt arbete och noll ovälkomna komponenter
(Carreira 2006, s.4).
För att minska slöseri krävs för varje aktivitet en god planering, samt att
aktiviteten implementeras och utvärderas. En annan viktig faktor är att få alla
inom företaget att delta och ständigt tänka Lean för att kunna tillämpa metoden
från start till slut. Lean är ett tankesätt, inte en metod som ska genomföras.

3.2 Six Sigma

1980 utvecklade ingenjören William Smith ett koncept för Motorola vilket han
kallade Six Sigma. Konceptet skapades för att minska variation i processer, öka
kvalitén och produktiviteten (Taghizadegan 2010, s.4). Grundidén i Six Sigma
är att varje process kan karakteriseras med en statistisk distributionskurva och
därför måste även processerna kunna mätas numeriskt. Slutmålet ska sedan
vara att försöka eliminera defekter och variationer från alla processer, produkter och transaktioner så att endast 3,4 defekter per miljon möjliga finns kvar
(Carreira 2006, s.3). Det är viktigt att alla inom företaget är engagerade och arbetar för att åstadkomma förändring.
DMAIC är grundlogiken hos Six Sigma och står för Definiera, Mät, Analysera, Förbättra och Kontrollera (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)
(Magnusson, Kroslind, Bergman 2004, s.152-188). Vidare förklarar Shankar
(2009) de olika uttrycken:
Fasen Definiera börjar med att processen eller problemet identifieras. Resultatet av den här fasen ska vara att skapa en klarhet i vad processen eller pro-
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blemet går ut på och hur det kan lösas. Fasen Mät innebär att processerna mäts
för att samla in information och identifiera vad som behöver förbättras. Vidare
Analyseras den insamlade informationen från processerna för att ta reda på var
orsaken till problemen och defekterna finns. När defekterna identifierats kan
processerna styras för att skapa ett bättre resultat. I slutet av analysfasen har en
större förståelse skapats kring de processer som bör Förbättras. Förbättringen
ska inte bara utföras utan bör följas upp och dokumenteras. I fortsättningen
Kontrolleras de kommande processerna för att följa upp och se till att förbättringarna efterföljs.

3.3 Lean Six Sigma
Lean Six Sigma blir tillsammans ett effektivt sätt att minska kostnaderna vid
processer (Taghizadegan 2010, s.2). Resultatet ska vara att identifiera och eliminera kostnader bestående av spill och annat överflödigt samt att eliminera
driftstopp i processer.
Lean means speed and quick action (reducing unneeded wait time). Six Sigma means
identifying defects and eliminating them. Lean Six Sigma Engineering means best-inclass. It creates value in the organization to benefit its customers.
(Taghizadegan 2010, s.59)

Lean förknippas med tidseffektivisering i processer, inte bara nu utan även för
framtida processer. Fokus ligger på logistik och flöden. En effektivisering eftersträvas genom att eliminera onödiga komponenter vid processer, standardisera
och systematisera. Six Sigma fokuserar på att få bort slöseri genom att minska
variationen och öka kvalitén.
Integreras Lean med Six Sigma skapas en obeveklig hållbar förbättring.
Slutresultatet blir en lättare felsökning där variationer och fel blir identifierade
och kan åtgärdas genom utsortering. Kombinationen av dessa två teorier förebygger variationer och effektiviserar framtida processer (Carreira 2006 s.4).

3.4 Effektivisering av finplanering vid BoKlok-projekt
Vid produktionen av en byggnad krävs en mycket noggrann planering, både
inför och under projektets gång. Flera informanter som deltog studien menar
att planering, granskning och strukturering är av stor betydelse för ett projekts
gynnsamhet. BoKlok är ett väl utarbetat koncept där grundidén består i att producera billiga bostäder. Detta görs framförallt genom att BoKlok-projekt utförs
likadant varje gång. Arbetsmomentet husbyggnationen är väl utarbetat och har
kommit långt i en standardiserad arbetsmetodik som Lean Six Sigma. Lean Six
Sigma är ett viktigt verktyg att tillämpa även på finplaneringsdelen. En noggrann struktur bör framarbetas för att öka effektiviteten, få bort variationer och
eliminera defekter vid projekten. Den framarbetade strukturen bör sedan standardiseras och användas vid varje nystartat projekt för att i slutändan spara
både tid och pengar.
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4 METOD
Kapitel fyra beskriver metoderna som har använts för att genomföra undersökningen.
Undersökningens karaktär beskrivs och varför både kvalitativ- och kvantitativ metod
använts. Vidare visas hur urval, utförande och bearbetning av data har utförts.

4.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien har utförts som en narrativ litteraturgenomgång. Det innebär
att genomgången av litteraturen har skett interpretativt för att skapa en förståelse för arbetet. Målet är att skapa en förståelse för det ämne som behandlas.
Bryman (2008, s.112) menar att den här sortens litteraturgenomgång är spretig
och osäker på grund av att målet med studien inte är satt. Därför blir en narrativ litteraturgenomgång också mer omfattande än en till exempel strukturerad
sådan.
Litteraturstudien genomfördes för att få klarhet kring begrepp i teori och
bakgrundsbeskrivning. Den mest omfattande studien sammankopplas till teoridelen i denna rapport. Vid litteraturstudie på internet användes sökord som
Lean, Six Sigma, 5S, BoKlok och Skanska. Internt produktionsspecifikt material
från BoKlok och Skanska har studerats och sammankopplats med bakgrundsbeskrivningen för denna rapport.

4.2 Intervjuer

Totalt har sju personer intervjuats. Under första veckan av studien hölls kvalitativa intervjuer med två informanter från region Uppsala och Stockholm hos
Skanska och BoKlok. Anledningen var att tydliggöra studiens innehåll och
syfte. Resterande fem personer intervjuades som en kvantitativ metod med
strukturerade intervjuer där ett utarbetat intervjuunderlag användes.

4.2.1 Undersökningens karaktär

Som tidigare nämnts utfördes första veckan intervjuer enligt Bryman (2008,
s.412) som kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju är inte lika strukturerad
som en kvantitativ. Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att rikta intresset
mot respondentens ståndpunkter och framarbeta ett intervjuunderlag därefter. I
början av undersökningen riktades fokus mot att skapa en förståelse kring vad
studien skulle beröra. Därför fick intervjuerna "fritt" ledas mot det respondenten tyckte var viktigt. När tillräckligt material samlats in skapades ett intervjuunderlag (se Bilaga 1). Underlaget innehåller samlad information kring de arbetsmoment som respondenterna tyckte krävde en effektivisering och förbättring. Den har sedan använts som grund för resterande intervjuer. Resterande
intervjuer utfördes som strukturerade intervjuer. Denna studie kan liknas vid en
surveyundersökning och därför är strukturerade intervjuer en lämplig metod att
använda. Målet med strukturerade intervjuer är att kunna sammanställa information från olika respondenter för att sedan urskilja och jämföra skillnader och
likheter. Huvudanledningen till att forskare föredrar strukturerade intervjuer vid
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surveyundersökningar är att den metodiken underlättar både själva frågandet
under intervjun samt registreringen av svaren efteråt (Bryman 2008, s.203).
Studien gick ut på att intervjua erfarna aktörer för att samla in data som
sedan sammanställdes i en handbok.

4.2.2 Urval
Handledaren vid denna studie, som även är verksam vid ett pågående BoKlokprojekt, presenterade en lista på lämpliga aktörer inom BoKlok och Skanska.
Listan bestod av aktörer som kunde vara lämpliga intervjuobjekt. En jämn
spridning har försökt att skapats bland olika projekt i Uppsala- och Stockholmsregionen. Information om arbetsmomenten har samlats in från de berörda
projekten.
En spridning av projekt som bygger olika hustyper har också skett. Olika
utförandemetoder och arbetsmoment finns för de olika hustyperna. För att få en
bredare studie har, förutom olika hustyper, både färdigställda och pågående
projekt studerats.
Informantgruppen som har studerats är projektspecifika informanter som
arbetar eller har arbetat på ett BoKlok-projekt. Även en projektchef hos Skanska
har använts som informant, projektchefen har erfarenhet från ett flertal projekt.
En intervjuad informant kom också från BoKloks Byggledning och Produktionsstöd har intervjuats.

4.2.3 Utförande
Ett frågeformulär med studiens syfte skickades till informanterna innan intervjun. Det gjordes för att låta informanterna förbereda sig inför kommande intervju och börja bearbeta frågorna. Intervjuerna började ofta med en inledande
diskussion och reflektioner kring undersökningen och respondenten fick möjlighet att ge sina åsikter och tankar kring upplägg och frågeställning.
De flesta intervjuer skedde på plats vid de olika BoKlok-projekten. Anledningen var att få tillgång till erforderligt material i form av bilder, ritningar och
beskrivningar.

4.2.4 Bearbetning av data
Max en intervju hölls per dag för att ha möjlighet att hinna sammanställa intervjun samma dag. Varje utförd intervju spelades in och lyssnades igenom av
bägge författarna för att kunna jämföra intryck och öka tillförlitligheten. I direkt
samband med intervjuerna gjordes en observation av arbetsplatsen och punkterna i intervjuunderlaget dokumenterades visuellt. Den framkomna informationen sammanställdes i resultatdelen av rapporten.
Upplägget för rapporten har varit att arbeta fram en frågeställning likt en
surveyundersökning. För att styrka denna rapport har en litteraturstudie utförts
där teorier kring det valda ämnet presenteras. Litteraturstudien lägger sedan
grunden för en modellbildning som skapas kring ämnet. Resultatet från intervjuerna och observationerna har sammanställts i rapporten, för att slutligen nå
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syftet till studien, att effektivisera finplaneringen vid BoKlok-projekt (se Figur
4.1).

Figur 4.1 Projektarbetets arbetsgång

4.2.5 Kompletterande metoder

Observationer har gjorts i samband med intervjuer på de berörda projekten. En
klarare bild och en bättre förståelse skapades kring arbetsmomenten. Observationerna har gjorts enligt Bryman (2008, s.203) som ostrukturerade observationer.
En ostrukturerad observation utförs för att observera beteenden som sedan registreras. Observatören detaljstuderar den faktiska miljön utan att själv aktivt
delta. En dokumentering med hjälp av kamera skedde på de punkter som beaktas i intervjuunderlaget. Bilderna finns löpande med i rapporten och benämns
Egentagna bilder i Figurförteckningen.
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5 RESULTAT
Följande kapitel redovisar resultatet från litteraturstudie, intervjuer och observationer.
Resultatet innehåller samlad information kring punkterna i intervjuunderlaget som
också beskrevs i bakgrundsbeskrivningen.

5.1 Intervjupunkter
Resultatet av intervjuerna och de arbetsmoment som berördes redovisas nedan.
Belysning
Antal belysningsfundament inom exploateringsområdet projekteras av BoKlok.
En diskussion som framkom vid intervjuerna var huruvida antalet belysningsfundament kunde minskas innan uppförandet av belysningen. I flera fall hade,
vid projekteringen, inte beaktning tagits till kommunens belysningsstolpar och
dubbel belysning blev till följd. Vid ett av projekten kunde antal belysningsfundament minskas när kommunens belysning togs i beaktning. En noggrannare
projektering bör göras för att eliminera att "dubbel belysning" sker, något alla
informanter var överens om.
Betong- och Ränndalsplattor
Vid ramp, balkong, entréaltan och trapp läggs ett antal betongplattor för att
hårdbelägga marken. BoKlok och Skanska föredrar en standardplatta med dimensionerna 350x350x50 (mm).
Anläggningen av plattor vid ramp beror på att den är för kort för att
uppnå kravet på tillgängligheten vad gäller lutning. Plattorna skapar en förlängning av rampen och kravet uppnås. Vid de flesta projekt har tre plattrader
anlagts (se Figur 5.1), vilket informanterna menar är tillräckligt. Ur intervjuerna
har det framkommit att antal plattrader skiljer sig mellan projekten. Bredden
och antal kolumner anpassas till rampens bredd.

Figur 5.1 Tre plattrader vid ramp
Antal plattrader nedanför balkongerna har varierat mellan en eller två rader vid
de olika projekten. Det har visat att underhållet kring plattorna försvåras med
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för få plattrader t.ex. vid gräsklippning. Antalet kolumner har valts till sex (se
Figur 5.2) eller åtta stycken (se Figur 5.3). Sex kolumner täcker precis avsatsen
från balkongerna medan åtta kolumner sträcker sig en platta utanför avsatsen.

Figur 5.2 En plattrad och sex kolumner vid balkong

Figur 5.3 Två plattrader och åtta kolumner vid balkong
Vid entréaltanen erfordras minst en plattrad under trappan. Detta främst för att
stabilisera marken, men även förhindra gropbildning, vattenansamling mm.
Enligt informanterna är det optimala att ha två plattrader (se Figur 5.4) för att
skapa en avsattsyta nedanför altanen.
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Figur 5.4 Två plattrader vid entréaltan
Studien visade att nedanför trappan upp till det övre planet har också olika antal rader använts, från ingen rad alls upp till tre rader (se Figur 5.5). Det viktiga
är att förhindra gropbildning och vattenansamling. Projekt Brunnby, som färdigställdes i början av 2010-talet, har inga plattor alls anlagts nedanför trappan
och inga problem med gropbildning/vattenansamling upptäcktes vid observation.

Figur 5.5 Tre plattrader vid trapp
Alla informanter förordar att tre st ränndalsplattor vid stuprör bör användas,
helst lagda i en rak rad efter varandra (se Figur 5.6). Raden avslutas sedan med
en s k singelpotta. Den stabiliserar raden samt dränerar bort dagvattnet. Om tre
raka plattor inte fungerar, bör utformningen ske efter de förutsättningar som
finns, ibland krävs att dagvattnet avleds via ränndalsplattorna runt husknuten.
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Figur 5.6 Tre ränndalsplattor med singelpotta
Betäckningar
Denna studie visade att det råder oklarhet kring vilken typ av betäckning som
ska användas vid olika förhållanden. Vid hårdgjorda ytor ska en körbar betäckning användas och generellt används en kupolbetäckning vid grönytor. Ett av
projekten använde sig av en billigare variant av betäckning. Problem med den
betäckningen är att skruvanordningen för öppning av locket är placerad på undersidan av brunnen och förstörelse av marken krävs för att komma åt anordningen. BoKlok anser att samma betäckningar som används på kommunens
mark bör användas på exploateringsområdet trots en högre kostnad.
Brevlådor
Resultatet av intervjuerna visade att det i nuläget saknas en beskrivning på utformningen av brevlådor. Hur brevlådorna ska se ut, var de ska placeras och
vilket fundament som ska användas finns inte med i erforderlig projektering.
Det bör finnas en standardbrevlåda att utgå från. Flertalet av de undersökta
projekten har placerat områdets brevlådor på ett gemensamt räcke. Fundamenten som har använts är likadant som används till motorvärmarna vid parkeringen. En skiljande faktor mellan projekten är att vissa projekt har anlagt en
låsbar brevlåda och andra en olåsbar brevlåda.
Eftersom projektering av brevlådor i dagsläget är obefintlig är tillgänglighetskravet det viktigaste att beakta vid placering. Krav från brevbärare i form
av lätt åtkomlighet och höjd bör även tas i beaktning.
Cykelställ
Undersökningen visade att cykelställ inte finns med på någon ritning eller
handling från projekteringen. Funderingar hos informanter fanns huruvida om
det ska finnas cykelställ, hur många platser per lägenhet och om cykelstället ska
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vara fastmonterat eller fristående. Vid projekt med hustypen Classic har fristående cykelställ placerats under trapp till övre plan (se Figur 5.7). Problem
med dessa har varit att stölder har förekommit. Antalet cykelplatser har varit en
plats per lägenhet. BoKlok anser att minst en plats per lägenhet bör finnas. Vid
ett av projekten med hustypen Radhus har inte några cykelparkeringar anlagts.
Informanterna antyder att det bör arbetas fram en standard med antal, produktval, placering och monteringsanvisning.

Figur 5.7 Fristående Cykelställ
Distansmarkering
Resultatet visade att utformningen på distansskyltarna, både färg och kodning,
utformas efter kommunernas krav. Informationen hittas i kommunernas respektive tekniska handbok. Placering av skylten görs lämpligast på lyktstolpar
i närområdet. Fristående stolpar för enbart distansskyltar bör undvikas.
Elkabel till motorvärmare, belysning och el
Från projekteringen saknas ritning som redovisar om elkabeln ska bestå av
koppar eller aluminium. Ett av projekten köpte aluminiumkabel, men var sedan
tvungna att ändra till koppar då kabeln av aluminium inte klarade den belastning som krävdes.
En av informanterna menar att han alltid har använt kopparkabel, men
tycker att det bör finnas angivet på en ritning från el-projektörer för att undvika
misstag.
Gräs
Gräsmattor kan anläggas antingen genom att gräset sås eller rullas ut med så
kallad Turf, färdigväxt gräs på rulle. Att så gräset är ett billigare alternativ, men
kan bara utföras då det finns tid till att låta det växa innan människor flyttar in i
bostäderna. Turf kan bara anläggas vissa månader på året och är därför säsongsberoende. BoKlok-projekt är ofta tidspressade och därför används oftast
turf. En standardrulle turf är 1 m2 och kommer i två olika storlekar: 2,5x0,4 m
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och 1,67x0,6 m. Av intervjuerna framkom det att ingen speciell storlek föredrogs. För att undvika spill vid gräsläggning är en viktig faktor att noga beräkna mängden gräs som beställs in. Vikten av att räkna bort areor som singelkant vid husliv, planteringslådor, balkonger etc. som inte ska gräsbeläggas underströks vid intervjuerna. Turf bör anläggas max 24 timmar efter att det har
skördats. Därför är det viktigt att beräkna tidsåtgången och antal arbetare som
kan utföra arbetet under den specifika dagen. Tidsåtgången till att rulla gräs är
ungefär 40 m2/person och timme.
Lek- och parkutrustning
Ur intervjuerna framkom att utformningen av sandlådor, lekanordning, utomhusmöbler etc. inte finns på någon ritning eller handling. Det bör visas vilken
typ av anordning som ska anläggas, en produktlista, vilken leverantör som används och hur placering/utformningen ska ske. Informanterna berättade att
just nu används färdigställda projekt som referensmall för utformningen. I
sandlådor används alltid baksand och i lekytor EU-sand.
BoKlok menar att det är svårt att helt standardisera friytorna då tomtens
förutsättningar varierar stort projekten emellan. För hustypen Flex finns en tillgänglig lista med produkter i Finplanering av Flex utemiljö (2015). Denna lista
kan vara lämplig att i framtiden användas för andra hustyper.
Linjemarkering
Linjemålning för markering av parkeringsplatser kan utformas på olika sätt.
Antingen genom heldragna linjer (se Figur 5.8) eller genom mindre målning i
form av T-formade linjer (se Figur 5.9).

Figur 5.8 Heldragna linjer, Parkering

Figur 5.9 T-linjer, Parkering
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Projekten har främst använt sig av heldragna linjer. Anledningen är att ingen
annan information funnits tillgänglig. BoKlok anser att det räcker med T-linjer
men har även förståelse att det utformas på olika sätt.
Observationer visade att symbol för handikappanpassadparkering målas
ut på parkeringen. Några av informanterna menade att symbolen på asfalten
var överflödig, dels då skylt redan finns samt problematiken vid snöbeklädd
mark. BoKlok instämmer med ovan information.
Lägenhetsavskiljande spaljé
Spaljén gäller endast för områden med hustypen Radhus. Spaljén utformas av
BoKlok och de har ansvaret för att den uppförs. Skanska ansvarar för att eventuella fundament anläggs. Spaljéerna har utformats på olika sätt beroende på
förutsättning. De har antingen fästs i altanen eller med ett anlagt fundament i
marken. Otydliga direktiv och ofullständiga handlingar om utformning av spaljéer och fundament har inneburit en hackig process. Ett undersökt projekt gjöt
egna fundament för alla spaljéer. Det sättet innebar dubbelarbete då montering
av spaljén med enkelhet kunde göras på altanen för de radhus som utformats
med en sådan.
Parkeringsräcke
Av intervjuerna framkom att två olika lösningar på uppförandet av parkeringsräcken använts. Den första metoden innebär att räcket monteras på fristående
betongsuggor (se Figur 5.10). Denna variant kräver att suggorna står på en
hårdgjord yta. Vid den andra metoden appliceras räcket på nedgrävda fundament (se Figur 5.11). Fundamenten placeras mellan varje parkeringsplats. Vid
vartannat fundament ska en motorvärmare placeras.

Figur 5.10 Parkeringsräcke på betongsuggor
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Figur 5.11 Parkeringsräcke på nedgrävda fundament
Syftet med lösa fundament är att underlätta underhållet vid eventuell påkörning. Blir de nedgrävda fundamenten påkörda kröks och kräver därmed ett
större efterarbete för att justeras. De lösa kan lyftas tillbaka på plats enklare. De
fristående fundamenten är generellt dyrare och tar mer plats än de nedgrävda,
men kräver samtidigt mindre arbetskostnad. BoKlok-områden är väldigt yteffektiva och det finns oftast inte mycket spelrum på ytor. Med detta i beaktning är nedgrävda fundament ett bättre alternativ.
Planteringslåda
Resultatet visade att en oklarhet fanns om en planteringslåda skulle anläggas
eller inte. Planteringslåda finns på ritning men byggs inte på varje projekt. Slutsatsen av resultatet var att det bör finnas tydligare riktlinjer om planteringslådan ska anläggas eller inte, samt gestaltningen av dessa. Enligt BoKlok beror
gestaltningen på hur stor yta friyta området har.
Om planteringslådor anläggs bör de hålla en god standard med en ordentlig ram. Planteringsjorden får ofta sättningar som ger en nivåskillnad mellan
planteringsjorden och omkringliggande gräsmatta. Problemen med sättningar
har tidigare påpekats efter färdigställande av projekt vilket också har gett efterkompletteringar. Enligt Finplanering av Flex utemiljö (2015) ska ramen till planteringslådan bestå av betongsten.
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Plintar
I BoKlok-projekt används plintar vid balkonger, entréaltan och trappa till det
övre planet för hustypen Classic samt vid loftgångar för hustypen Flex. Vid intervjuerna diskuterades huruvida plintar ska anläggas före eller efter gjutning av
grundplattan till huset. Resultatet visade att informatörerna föredrog att anlägga plintarna före gjutning av plattan. Metoden eliminerar problematiken med
dragningar av kulvertar i marken. Kulvertframdragningen kan då anpassas
efter plintarnas position och inte tvärtom. En negativ aspekt med denna metod
är att en mer noggrann och tidskrävande inmätning av plintarnas position
krävs med totalstation. I ett av projekten hade plintarna lagts efter gjutning. Erfarenheten från det var att det blev mer komplicerat och det uppstod dubbelarbete med omdragning av redan lagda kulvertar. Det har medfört att även det
projektet ändrat metodiken till att placera plintar före gjutning. En annan viktig
faktor att ha i beaktning är tillgängligheten med kranar. Vid uppförandet av
husen krävs lyft med kran, därför måste återfyllning kring plintar ske. Detta för
att kranen ska komma tillräckligt nära grundplattan.
Plinten som används vid hustypen Classic är utformad med en bottenplatta som har dimensionerna 700x700x120 mm, skaftet har diametern 190 mm
och höjden 1000 mm (se Figur 5.12).

Figur 5.12 Plint vid balkong, Classichus
Plinten vid trappan upp till övre plan på hustypen Classic skiljer sig från övriga
plintar. Ritningen från projekteringen visar att två plintar ska ta upp krafterna
från trappan. Där gjuts istället en balk på plats. Balken finns inte på någon ritning och form och storlek får oftast bestämmas av Skanska själva. En av informanterna anser att en mall med dimensioner för hur gjutformen ska utformas
bör finnas tillgänglig. Ett projekt har använts sig av dimensionerna; bredden:
1370 mm, höjden: 250 mm och djupet: 200-250 mm.
Potentialutjämnare
Studien om potentialutjämnare visade att informationen om dessa är bristfällig.
Många av informanterna påtalade att potentialutjämnare saknades på ritning.
Vissa visste varken vad en potentialutjämnare är, hur den ska beställas eller
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vem som ska montera den. De ansåg att en standard bör tas fram för vilken typ
av potentialutjämnare det ska vara, hur beställningen går till, monteringen och
vem som bär ansvaret. Ofta sker monteringen av antingen husbyggare eller annan UE och blir ofta en ÄTA.
Radontätning
Hur radontätning har skett har berott på markens förhållande. Ur intervjuerna
framkom att radonduk ofta används, men att den utformas och appliceras på
skiljande sätt. En metod var att mattan läggs i schaktbotten (se Figur 5.13). Då
krävs det att mattan dras lika långt utanför huslivet som den ligger djupt, d.v.s
ligger duken på en meters djup ska den också sträcka sig en meter utanför
husliv. Denna metod kan medföra problem då duken kan kollidera med kulvertar och plintar. En annan metod är att lägga duken mellan isolering och markplatta (se Figur 5.13). Denna metod förespråkas av informanterna då den underlättar vid plint- och kulvertframdragning samt kräver en mindre area duk.

Figur 5.13 Beskrivning på placering av radonsäkring
Är radonrisken liten behövs bara radonslangar anläggas. Dessa anläggs i det
kapillärbrytande skiktet under markplattan. Utformningen på dessa ser olika ut
mellan de berörda projekten. Radonslangen har i vissa projekt dragits ut till ett
förråd, medan i andra projekt lämnades slangen i marken precis utanför husliv.
Om radonhalten i marken skulle öka och kräva att en radonsug appliceras är
lösningen med uppstick i förråd att föredra, då sugen döljs inuti förrådet. Vid
ett projekt utformades radonslangarna i ett fiskbensmönster (se Figur 5.14) och
vid ett annat hade två radonslangar parallellt dragits under marken (se Figur
5.15). En alternativ metod som diskuterades var om radonslangen kan dras upp
i mitten av huset och ut genom taket. Vid en eventuell installering av radonsug
kunde detta ske på vind och radon kunde släppas ut genom en ventil i taket.
Det är ingen lösning som används idag, men kan vara ett framtida alternativ.
BoKlok har projekterat en annan lösning för radonslangens placering som
har angivits på ritning (se Figur 5.16). Denna lösning har inte används då rördragningarna blir mer komplicerade och de andra lösningarna fortfarande uppfyller sitt syfte.
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Figur 5.14 Radonslangar i fiskbensmönster

Figur 5.15 Radonslangar parallellt längs med huset

Figur 5.16 BoKloks projekteringsanvisning radonslangar
Rör
Ur intervjuerna framkom att det finns två olika huvudtyper av rör: ribbade och
släta (se Figur 5.17 och 5.18). Släta rör har förespråkats vid mindre dimensioner
(< 200 mm) och ribbade rör vid större dimensioner (> 200 mm). Att beakta vid
utformning av rör är vilka krav kommunen ställer. Även om ribbade rör har
förespråkats vid större dimensioner har släta rör förekommit vid vissa projekt
upp till dimensionen 450 mm. Vilket har fungerat bra och inga problem har
uppstått.
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För ribbade rör har tvåkanaliga K2-rör från tillverkaren Terrana varit ett
vanligt alternativ, ett av projekten har dock haft problem med dessa rör då deformationer upptäckts vid besiktning. Den bästa produkten, men också dyrast
är Ultra Rib 2 från tillverkaren Uponor.
Plastmaterialet som föredras är PP före PVC. PVC-rör har blivit spröda
vid kalla temperaturer. Vissa kommuner ställer även krav på att inte använda
PVC-rör vid anläggningen.

Figur 5.17 Ribbat rör

Figur 5.18 Slätt rör

Singelkant
Runt varje byggnad anläggs en yta med tvättat grus, s.k singel. Det är krossat
material som vanligen har fraktionen 16 – 32 mm. Denna yta anläggs bland annat för att underlätta underhåll, men främst för att dränera bort vatten från
grunden. Eftersom matjord är ett fukthållande material undviks gräsbeläggning
ända in mot sockeln, det görs för att undvika att fukt blir liggande mot grunden. Vilket minskar risken för fuktskador.
Resultatet som framkom var att de flesta projekt har anlagt en 30 cm bred
singelkant runt bostadshusen. Ett projekt skiljde sig från de andra och där har
endast en 20 cm singelkant anlagts. Ett av projekten stack ut och använde en 50
cm tjock singelkant runt bostadshusen då de anser att anläggningsarbetet underlättas.
Vid anläggning av husunderbyggnad skapas en rasvinkel av underbyggnaden som sträcker sig utanför husliv. Det medför att lagret matjord närmast
husliv är väldigt tunt och ökar tills rasvinkelns slut (Se Figur 5.19). Med för tunt
lager matjord får gräset svårare att sätta rot. Resultatet visade också att vid en
tunn singelkant får regnvatten svårt att nå gräset närmast huset på grund av
takutsprånget. Med en bredare singelkant underlättas även anläggningsarbetet
med tanke på en minskad rasvinkel.
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Figur 5.19 Rasvinkelns inverkan på matjordens tjocklek
Skyltar
Olika skyltar med parkeringsnumrering har använts vid de olika projekten. Vi
parkeringsnumreringen har antingen skyltar med BoKloks logotype använts
eller en annan form av numrering utan logotype. Anledningen till att inte alla
projekt använder sig av skylten med logotype är att de har varit svåråtkomliga.
Projekten som använt sig av skyltar med logotype fick skyltarna tillhandahållna
av BoKlok. BoKlok anser att skylt med logotype bör användas i marknadsföringssyfte och att en standard för utformning bör arbetas fram.
Något som också framkom symboliseringen av handikappanpassad parkering har skett på skiljande sätt. Alla projekt har använt sig av en skylt som
monterats på antingen parkeringsräcket eller motorvärmarstolpe. Vissa projekt
har kompletterat skylten med en linjemålad symbol på asfalten.
Ur resultatet framkom också att BoKlok vill att en områdesskylt med deras logotype finns tillgänglig vid alla projekt (Informant 1 2016). Inget av de
undersökta projekten har använt sig av en sådan skylt. Skyltar som också ska
finnas på området är en BoKlok skylt på fasad, en skylt för miljöhus, BoKloks
emblem på bänkar o.d. samt en husnumrering. Det är något som bör ses över
då detta inte alltid efterföljs vid projekten.
Träd och buskar
En växtförteckning ska tillhandahållas från BoKlok. Ett av de berörda projekten
saknade dock erforderlig växtförteckning samt en ritning över placering av träd
och buskar. De upplyste därför vikten av att det finns en ritning som anger typ,
storlek och placering av vegetation. Nuvarande tillhandahållna ritningar har
ofta varit bristfälliga och utformningen har ofta gjorts likt tidigare projekt.
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BoKlok menade att de vill att äppelträd skall planteras på varje område.
En standard för vilket typ av träd samt markuppbyggnad finns tillgänglig som
opublicerat material i Finplanering av Flex utemiljö (2015).
Uppstick i förråd
Resultatet visade att el och i vissa fall radon ska dras till ett av förråden invid
bostadshusen. Dock finns ingen information tillgänglig om var i förråden uppsticken ska placeras för el och radon. Det bör finnas en mall på exakt placeringen av de olika uppsticken. Från intervjuerna framkom även att eldragningen
med fördel kan göras utanpåliggande på förrådet, en metod som använts vid
vissa BoKlok-projekt. För att kablarna inte ska ta skada kan kabelskydd användas.
Uppstick i undercentral
En av informanterna upplyste om att i dagsläget finns en allmän och ofullständig ritning på hur uppstick i undercentral ska utformas. Det bör göras en mer
omfattande beskrivning som är anpassad efter de olika typerna av förråd som
BoKlok producerar. Skanska har tagit fram en provisorisk mall som finns tillgänglig i handboken.
Ytbeläggning
Enligt Finplanering av Flex utemiljö (2015) anläggs gångvägar med ett slitlager
av stenmjöl 0–8 mm och toppas med ett 10 mm ytskikt av 3–8 mm naturgrus.
Parkeringsytan beläggs med asfalt.
Vid hustypen Flex ska angränsningen till planteringsytan ske med
betongsten av typen Scala 140x280 från St:Eriks. Vid flera av de undersökta projekten, som främst har varit av hustypen Classic och Radhus, har träplankor
istället valts som avskiljare till planteringsytan.
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6 ANALYS OCH DISKUSSION
I det här kapitlet förs en diskussion och vidare en analys om den samlade informationen
som redovisades i föregående kapitel. Kapitalet innehåller en samlad analys av de intervjuer som utförts men även en kompletterande litteraturstudie.
I förstudien till arbetet gjordes ett antagande att studien skulle innebära en positiv effektivisering för det berörda ämnet. Informanterna ställde sig mycket
positiva till studien och gjorde påpekade att studien fyllde ett viktigt syfte och
kan komma att effektivisera finplaneringen i framtiden. Ett citat som belyste
problematiken och den förbättringspotential som finns lyder:
Något jag lärt mig nu under detta projekt är att BoKlok bygger väldigt mycket på
att man bygger som man gjort förut, allt finns inte dokumenterat. Det är främst
små trix och tips som skulle behövas. En lathund för markarbeten som skulle förenkla processen och förhindra hack.
(Informant 5 2016.)

Resultatet av denna studie, som ligger till grund för handboken, ska kunna vara
till hjälp vid framtida och pågående BoKlok-projekt. Den ska vara reviderbar
och ständigt utvecklas, kompletteras och ändras. Om denna vision efterföljs
kommer resultatet bli en mer effektiv finplaneringsprocess.
Några av informanterna belyste problemet med kommunikation, både
mellan BoKlok och Skanska men även inom Skanska. Då mycket material om
finplaneringen, som BoKlok innehar, aldrig når Skanska finns där en stor förbättringspotential. Samma problematik finns inom Skanska där erfarenheter
från tidigare projekt inte dokumenteras.
BoKlok har ett tankesätt som vi inte vet om alla gånger eller så säger de ”gör som
ni gjorde sist”.
(Informant 6 2016)

Konceptet BoKlok handlar om en effektiv process med kort tidsåtgång vid alla
byggprocessens skeden. För att hela processen ska kunna följa detta koncept
gäller att de rätta förutsättningarna finns. Gör som ni gjorde sist-tänket fungerar om erfarenheterna finns lätt tillgängligt och dokumenterat. Därför är en
handbok med erfarenhetsåterföring ett viktigt verktyg. Den förbättrar en del i
processen genom att åstadkomma mindre tids- och resursåtgång och effektivisera hela konceptet. Efter att ha analyserat resultat kan en tydlig koppling till
teorin Lean Six Sigma ses. Finplaneringsprocessen går att förbättra genom att
systematisera processen enligt de 5S:en och se till att material inför arbetsmomenten finns lättillgängligt. Dessutom kan en standardisering, som också tas
upp inom de 5S:en åstadkommas genom att skapa denna handbok där lämpligast användningsmetod beskrivs. Vidare kan man mäta tidsåtgången vid varje
arbetsmoment för att se vart defekterna finns och eliminera dessa.
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6.1 Analys av intervjupunkter
Belysning
Om de samlade resultaten beaktas, har det indikerats att projekteringen bör ses
över gällande utformning av belysningsnätet. Detta då en del av exploateringsområdets belysningsarea ibland redan belyses av kommunens belysning. Överflödig belysning har negativa aspekter såsom ökade material- och arbetskostnader och högre energiåtgång. Om detta upptäcks i ett tidigt skede kan antalet
belysningsfundament minskas. Det är därför av stor vikt att noggrannare studera och analysera projekteringen av belysning.
Betong- och Ränndalsplattor
Resultatet visade att plattor vid ramp till entrén hjälper rampen att uppfylla
tillgänglighetskravet vad gäller lutning.

Figur 6.1 Anslutning av ramp
Höjdskillnaden mellan marknivå och entrédäck är 0,376 m. Boverkets krav för
maximal lutning är 1:12 (Boverket 2015, s.45). Det innebär att rampen minst bör
vara 4,512 m. Trärampen är endast 3,3 m lång, vilket leder till att fyra plattrader
krävs för att uppfylla kravet (se Figur 6.2). Resultatdelen av rapporten visade
att informanterna anlagt tre plattrader vid vissa projekt. Tillgänglighetskravet
kan dock uppfyllas med tre plattrader genom att lutning skapas av markens
ytbeläggning.
Ett alternativ hade kunnat vara att använda en längre ramp för att minska
extraarbete och kostnader som tillkommer vid plattläggning.

Figur 6.2 Fyra plattrader vid ramp
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Vid hustypen Flex har en fyra meter lång ramp använts (se Figur 6.3). Om
denna även används vid hustypen Classic skulle två plattrader krävas för att
klara tillgänglighetskravet.

Figur 6.3 Ramp vid Flexhus
Nedanför balkongerna vid hustypen Classic har anläggningen av plattor skilt
sig mellan de olika projekten, en eller två plattrader har använts. Ett analyserat
resultat visade att två plattrader bör användas nedanför balkong då underhållet
av tomten underlättas. Tomten får även ett mer estetiskt tilltalande- och bättre
strukturerat intryck. Något som också sågs i resultatet är att antalet kolumner
skilt mellan de olika projekten. Med avseende på framtida underhåll av gräsmattan visade att åtta kolumner är att föredra. Däremot kan en diskussion föras
huruvida två extra kolumner plattor är mer lönsamt än att belägga gräs på
samma yta.
Runt entréaltan har en eller två plattrader använts. Efter kontakt med informanterna visades att två rader är att föredra då en avsatsyta skapas. Två
plattrader förhindrar bildandet av gropar och vattenansamling minskas. Av
samma anledning bör minst en rad plattor läggas nedanför trappa till övre entréplan. Den optimala lösningen är tre plattrader med avseende på det estetiska
intrycket.
Studien visade dock att plattor nedanför trapp till övre plan inte märkbart
påverkar resultatet. Vid ett tidigare färdigställt projekt har inte några plattor
anlagts vid trapp och inga problem upptäcktes vid observation. Då området
färdigställdes för endast sex år sedan så det är svårt att utläsa huruvida ett problem kommer uppstå med gropbildning och vattenansamling i framtiden. För
att säkerhetsställa att inga problem uppstår bör därför plattor anläggas.
Utformningen av ränndalsplattor har varierat stort mellan de olika projekten. Antalet ränndalsplattor som har anlagts har varit tre, fyra eller fem
stycken. Resultatet som framkom i denna undersökning är att standardantal
och utformning bör vara tre plattor i en rak linje ut från huset, med en "singelpotta" längst ut (se Figur 5.6). Vid ett tidigare färdigställt projekt har fem plattor
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utan s k singelpotta använts och det har visat sig att underhållet av dessa har
varit svårt. Plattorna flyttar på sig på grund av sättningar plattans syfte försämras (se Figur 6.4). Användningen av mindre antal plattor ger också ett bättre
visuellt intryck utan att plattornas förmåga att leda bort vatten försämras.

Figur 6.4 Fem ränndalsplattor utan singelpotta som p g a
av sättningar och dålig anläggning försämrats avsevärt
Betäckningar
Undersökningsresultaten visade att det viktiga gällande utformningen av betäckningar är att på hårdgjorda ytor ska de vara körbara och på grönytor ska de
ha utformningen kupolbetäckning. Kupolbetäckningar på grönytor visar tydligt
var brunnen befinner sig och är lätt att lokalisera. En plan betäckning blir på
sikt övervuxen och svår att lokalisera. Plana betäckningar på gångytor är dock
att föredra då frampassage ska ske utan hinder.
Intervjuresultaten visade att viss oklarhet kring betäckningar fanns hos informanterna, en litteraturstudie har därför gjorts där följandande komplettering
tagits fram. Vid val av brunnsbetäckningar ska hänsyn tas till barnsäkerhet i
enlighet med Boverkets handbok (Barnsäkra brunnar, 2000). Syftet med handboken är att informera om vilka risker som finns med betäckningar och hur de
elimineras. Handboken om barnsäkra brunnsbetäckningar finns bifogad i
handboken för finplanering.
Krav från kommunen efterföljs alltid vid betäckningar på kommunens
mark. Specifika kommuner har även specifika krav.
Brunnar och betäckningar i trafikerade ytor ska vara körbara 40 ton och av teleskopiskt utförande. Spetthål ska finnas i kanten av locket och i locket skall det
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om möjligt finnas hål för nyckel. Ventilbetäckningar ska företrädesvis ha runda
lock. Dubbelbetäckningar typ ESKO eller likvärdigt används till servisventiler
när även spillvattnet är trycksatt. Likvärdigheten avgörs av VA-enheten
(Håbo Kommuns, Teknisk handbok 2015, p.5.3.7).

Brevlådor
En analys visade tydligt att de låsbara brevlådorna är att föredra. Hanteringen
av posten sker med högre säkerhet och stölder blir mindre förekommande. En
negativ aspekt med den låsbara brevlådan är att låset kan frysa fast på vintern.
Det är dock inte vanligt i region Uppsala då klimatet är tillräckligt milt. Säkerhetsaspekten överväger det faktum att låsen kan frysa fast och de låsbara förespråkas.

Figur 6.5 Två rader olåsbara brevlådor
Då oklarheter framkom huruvida kraven ser ut med avseende på utformning
och placering av brevlådan togs kontakt med posten. Posten föredrog invändiga minimimått 25 cm bredd, 13 cm djup och 34 cm höjd. Avsikten med de
rekommenderade måtten är att de flesta försändelserna ska kunna levereras
direkt i postlådan. Postlådan bör placeras på en höjd mellan 90-110 cm över
marken.

Figur 6.6 Fristående brevlådor
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Vid några BoKlok-projekt placerades brevlådorna tillsammans i två rader (Se
Figur 6.7). Vid den utformningen är en optimal placering att sätta den lägre
brevlådan lite under postens höjdkrav för att inte överskrida kraven med den
övre brevlådan. Brevbäraren kan då fortfarande lättåtkomligt nå den övre brevlådan och utföra ett ergonomiskt arbete. På svåråtkomliga tomter är sammankopplade brevlådor att föredra eftersom ett krav är att brevbäraren ska kunna
komma åt brevlådorna med bil. Problemet har varit att placering av brevlådor
ofta inte finns projekterat från BoKlok och placering sker i mån av plats. I framtiden bör brevlådor tas i beaktning vid projekteringen för att se till att krav och
placering blir uppfyllda.

Figur 6.7 Två rader låsbara brevlådor
Cykelställ
De i studien framkomna resultaten visade att minst en cykelplats per lägenhet
bör anläggas. Det antalet platser kan anses vara för få eftersom det oftast bor
fler personer i en lägenhet som alla har varsin cykel. Det rekommenderade antalet kan dock ses som ett minimikrav och ska alltid efterföljas. Finns mer plats
på exploateringsområdet kan fler cykelplatser med fördel anläggas. Vid hustypen Classic är en optimal placering av cykelstället under trappan till övre plan.
Placeringen av cykelställ vid de andra hustyperna är mer oklar och stora variationer förekommer. Vid några projekt har problem med stölder av fristående
cykelställ förekommit och fastmonterade cykelställ diskuterades. Dock vill inte
BoKlok att cykelställ monteras i fasad för att undvika onödiga genomföringar.
Vid hårdbeläggning av ytor, exempelvis asfaltering eller plattläggning kan fastsättning av cykelställ ske mellan markplattorna. Det är en modell som också
föreskrivs i Finplanering av Flex utemiljö (2015) (se Figur 6.8).
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Figur 6.8 Cykelställ hustypen Flex
Distansmarkering
Resultatet visade att kommunens riktlinjer gällande gestaltning av distansmarkeringen ska följas. I bifogad handbok har kommunens krav på gestaltningen
sammanställts. Att beakta vid gestaltningen är de AMA-koder som kommunerna vill ska efterföljas. AMA-koder att beakta ses under DEF.2 Anordning för
skyltar för röranläggning m.m (Anläggnings AMA 1998, s.284-286). För att effektivisera arbetet har en tabell uppförts över respektive kommuns krav. Denna
tabell finns tillgänglig i handboken och tidigare dubbelarbete som skedde i
form av efterforskning kan elimineras.
Elkabel till motorvärmare, belysning och el
Elkabeln ska alltid utföras i materialet koppar. Den klarar med säkerhet av belastningen och är hållbar. Då kabeln i Aluminium inte har samma förutsättningar ska denna inte längre vara ett alternativ.
Gräs
Vid intervjuerna framkom att kunskap saknades om specifika krav kring vilken
årstid gräs fick läggas. Resultatet har jämförts med rekommendationerna från
Gräscenter som är huvudleverantören av gräs till BoKlok-projekt. På hemsidan
fanns tydliga beskrivningar och förutsättningar för anläggning av gräs.
Bästa tiden på året för läggning är augusti och september. Självklart går det att
lägga under hela säsongen från maj till mitten av oktober så länge du har tillgång
till bevattning.
(Rulla gräs 2016).
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Vid specifika fall när inflytt sker längre fram kan gräsmattan sås. Då gräsmattan
inte får beträdas på ett visst antal veckor bör det enbart göras om ingen inflytt
har skett. Anledningen till att gräsmattan sås är att det är billigare än turf. Då
BoKlok-projekt ofta är tidspressade anläggs nästan alltid gräsmattan med turf
trots kostnadsfrågan. Rekommendationer kring gräsanläggning redovisas i
handboken. Resursåtgången är 30m2/h per person (Smårulle 2016).
Lek- och parkutrustning
Resultatet kring lek- och parkutrustning visade att en produktlista finns tillgänglig för hustypen Flex. Eftersom BoKlok eftersträvar likhet inom sina projekt bör denna produktlista ligga till grund för utformningen av alla BoKlokprojekt. Produktlistan finns bifogad i handboken.
Linjemarkering
Vid gestaltningen av linjemålning har resultatet beaktats och en analys visade
att t-linjer med bör användas för att symbolisera parkeringsplatser. Lösningen
är billigare och uppfyller samma syfte som de andra alternativen. Problematik
som kan uppstå är i samband med slitage. En mindre yta markering gör att
mindre spelrum för slitage ges. Det leder snabbare till en försämrad funktion.
Resultatet har visat att symbol för handikappanpassad parkering inte behöver
målas ut på asfalten. Skylt med symbol finns redan vilket gör symbol på asfalten överflödig. Ett annat motargument för symbolen var att vid snötäckt mark
syns inte den.
Lägenhetsavskiljande spaljé
Studien visade att det är svårt att standardisera de lägenhetsavskiljande spaljéerna då olika förutsättningar finns för alla projekt. Att beakta är dock att eventuella plintar skall Skanska anlägga medan husbyggarna ansvarar för spaljén.
Om radhusen har altan kan spaljén med fördel placeras på altanen och ingen
plint behövs. Vid hustypen Flex råder samma förutsättningar som vid radhusen. Där finns en tydlig beskrivning på utformningen av spaljéerna bifogad i
Finplanering av Flex utemiljö (2015).
Parkeringsräcke
För att optimera ett exploateringsområde bör de nedgrävda fundamenten användas för montering av parkeringsräcke då denna lösning är mest yteffektiv.
Det ger mer plats till grönytor, buskage etc.
Planteringslåda
Vid tidigare BoKlok-projekt har plank använts som avskiljare mellan plante-
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ringsyta och gräsmatta (se Figur 6.9). Vid en vidare analys upptäcktes att det
var denna metod som har förespråkats av BoKlok.

Figur 6.9 Planteringslåda med plank
Enligt Finplanering av Flex utemiljö (2015) ska betongsten användas av typen
St:Eriks Scala 140x280 (se Figur 6.10). Eftersom BoKlok eftersträvar likhet i sina
projekt är det den utformningen som bör användas vid alla projekt i framtiden.
Betong har en längre hållbarhet än trä. Ramen av trä blir snabbt ful och få en
försämrad kvalité, medan betongsten är mer bestående. Betongstensmuren ger
även ett mer estetiskt tilltalande intryck.

Figur 6.10 Betongmarksten runt planeringsyta
Plintar
Undersökningsresultatet visade att plintarna kring hustypen Classic bör anläggas innan grundplattan gjuts. Anledningen är att minska extraarbete med omdragningar av kulvertar i marken. Utifrån resultatet finns en standardplint
framtagen och redovisas i handboken.
Projekteringen av plintar vid trapp har frångåtts och ersätts med en balk.
Balken blir enklare att tillverka och justera gentemot de två projekterade plintarna. Hur balken bäst tillverkas har varit en pågående diskussion under studiens gång. Analys av de båda metoderna visade att en gjutning samtidigt av alla
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balkar tillhörande projektet är det mest effektiva. En mall för utformningen av
balken finns tillgänglig i handboken.
Vid lägenhetsskiljande spaljén ska eftersträvas att fästa den i altanen. Det
är mer kostnadseffektivt och går snabbare än att anlägga en plint. Vid de fall då
det inte är möjligt är ett nedgrävt fundament att föredra.
Potentialutjämnare
Undersökningsresultatet visade att bättre kontakt mellan Skanska och UE krävs
vid utformningen av potentialutjämnare. Då potentialutjämnare ofta blir en
ÄTA är det en viktig punkt att beakta. För att undvika fel och misstag vid beställning bör kunskapen om potentialutjämnare utvecklas. En tillgänglig guide
till utformning, information och exempel på produkter finns med i handboken.
Radontätning
Det har framkommit att en standardiserad metod för radontätning inte går att
implementera. Däremot kan ett antal metoder rekommenderas. En radontätning är någon som anpassas efter markförhållanden och utförs därför olika.
Dock kan ur resultatet utläsas att BoKlok förskriver en slags metod för utförande och Skanska utför på andra sätt. Alla dessa olika utföranden tas i beaktning i handboken.
Rör
Resultatet visade att rörutformningen anpassas utifrån kommunens krav och de
geodetiska förutsättningarna som finns för det enskilda projektet. Val av rör vid
olika dimensioner hade stora skillnader mellan projekten. Ribbade rör förespråkades vid en viss dimension och uppåt. Vid ett av projekten förekom dock
plana rör vid högre dimensioner än vad som förespråkades utan påvisade problem. Följande analys av det är att valen av de olika utformningarna vid specifika dimensioner inte har så stor betydelse som först antogs. Rekommenderade
dimensioner är därför snarare en riktlinje snarare än ett krav.
Singelkant
Det framkom tydligt ur resultatet att en bredare singelkant bör anläggas. Bredden kan ökas från 30 till 50 cm. Figur 6.11 visar en 30 cm bred singelkant vid ett
äldre BoKlok-projekt. Den visar tydligt att en ökning av dimensionen är positivt
då gräset haft svårt att sätta rot närmast huset. Anledningen till en försämrad
tillväxt beror på för lite underliggande matjord och dålig regntillförsel.
Vid det projektet där singelkanten endast var 20 cm runt huset var inte
gräsmattan ännu anlagd. Därför går det inte att göra en analys om gräset kommer slå rot eller ej. Dock kan ett antagande göras att det utförandet kommer få
samma slutresultat som vid en 30 cm singelkant. 50 cm bred singelkant bör alltid anläggas.
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Figur 6.11 Singelkant vid hustypen Classic
Skyltar
BoKlok-logotype ska alltid användas (se Figur 6.12). Något som framkom ur
resultatet var att en områdesskylt ska finns tillgänglig på alla projekt, vilket i
dagsläget inte efterföljs vid projekten. Samt att skylt för anvisning till handikappanpassad parkering ska finnas och ersätta symbol på asfalten.

Figur 6.12 Parkeringsskylt med tillhörande mått
Efter vidare undersökning om skyltar hittades information om att fler
skyltar som representerar området ska finnas tillhands. Vid en analys av de observerade projekten visades att flertalet av skyltarna saknades. BoKlok vill att
deras områden ska kännas igen och anser att skyltar är en viktig komponent.
Alla skyltar som bör vara på ett BoKlok område kommer därför finnas till
hands i handboken.
Träd och buskar
Analysen av resultatet visade att gestaltningen av träd och buskar kan hänvisas
till Finplanering av Flex utemiljö (2015). Där finns en väl utarbetat växtförteckning över de växter som ska anläggas och den anpassas efter var i landet projektet ligger. Utformningen finns tillgänglig i handboken.
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Uppstick i förråd
Undersökningsresultatet visade att en standardisering är svår att skapa för
uppsticken i förråd. De skiljande förutsättningarna har lett till flera olika tillvägagångsätt. Ett förslag till uppstick i förråd är att elen och radonslangen förs
upp direkt innanför förrådsdörren på den sida där beslagen sitter. Vid installering av eventuell radonsug tas hänsyn till att inte ingång förhindras. Det har
även visat vara viktigt att placering av uppsticken är exakt utsatta. För att
kunna optimera utnyttjandet av förrådets area bör installationerna ligga så nära
väggen som möjligt utan att försvåra arbetet med förrådets väggar. Det bör heller inte hamna för långt ifrån väggen, vilket kan skapa ett hinder vid öppningen
in till förrådet. Därför är en mall, där exakt placering redovisas, viktig att ha
tillgång till vid utförandet av uppsticken (se Figur 6.13).

Figur 6.13 Placering av uppstick i förråd
Uppstick i undercentral
De i studien framkomna resultatet visade att projekteringen och den nuvarande
mallen är bristfällig och saknar många viktiga faktorer. Den mallen som finns är
den enda att tillgå och kommer att finnas med i handboken. Däremot kan en
stor förbättringspotential ses i den här punkten. Det bör finnas specifika mallar
för alla möjliga utformningar av undercentraler vid BoKlok-projekt för att arbetet ska kunna ske på ett standardiserat sätt. Idag sker ett dubbelarbete vid uppförandet av uppsticken som då kan elimineras.
Ytbeläggning
Studieresultatet gav en tydlig bild om hur ytbeläggning vid BoKlok-projekten
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ska anläggas. En analys visade att anvisningarna i Finplanering av Flex utemiljö
(2015) stämmer överens med de projekt som har studerats och bör efterföljas.
Som tidigare nämnts under punkten Planteringslåda är betongsten mer
hållbart än trä. Avgränsningen till eventuell planteringsyta bör därför ske med
betongsten.
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7

SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER

7.1 Vikten av tidigare erfarenheter
Finplaneringen vid BoKlok-projekt sker med hjälp av tidigare erfarenheter. I
och med den krympta tidsramen för planering och projektering skapas brister i
befintliga handlingar. Det ställer höga krav på Skanska att kunna utforma finplaneringen trots ofullständig projektering. För att klara av detta krävs att arbetsmomenten vid finplaneringen utförs på samma sätt som vid tidigare projekt. Det kan antingen göras via arbetskraft med tidigare erfarenhet eller studiebesök och informationsinsamling vid tidigare projekt. Ett tidskrävande arbete skapas genom att behöva samla denna information vid varje nystartat projekt på grund av otillräcklig dokumentation.

7.2 Erfarenhetsåterföring

Vikten av tidigare erfarenheter är redan klarlagd. För att komma åt en standardiserad metod krävs att den erfarenhet som finns samlas. Denna metod är redovisad i den framtagna handboken, där erfarenheter finns samlad och defekter
i processen detekterade.

7.3 Behovet av en handbok

Om det samlade resultaten beaktas, ges tydlig information att utförandet av de
olika arbetsmomenten skiljer sig mellan projekten. Vid flertalet intervjuer uppdagades även att projekten sinsemellan idag inte var medvetna om att det fanns
alternativa lösningar till vissa moment. En slutsats är därför att en handbok
som finns tillgänglig vid varje BoKlok-projekt ger en effektivare process som
gynnar finplaneringen. Tillgång till förslag att lösa arbetsmomenten på, risker
och fallgropar finns då alltid nära till hands.
Alla informanter och aktörer som har kontaktats har ställt sig positiva till
denna handbok. Många påtalar att en förbättringspotential finns och att en
handbok kan vara en start mot att eliminera dubbelarbete och oklarheter vid
nystartade BoKlok-projekt. Även om handboken är långt ifrån fullständig är det
början på en förändring. Den här studien kommer därför att bidra till en effektiviserad finplaneringsprocess med förkortad ledtid, minskat dubbelarbete och i
slutändan minskade kostnader.

7.4 Rekommendationer
Ett koncept är något som ständigt måste förbättras och utvecklas i samband
med att samhället utvecklas. Handboken är en erfarenhetssamling från erfarna
aktörer som deltagit vid tidigare projekt. Idag sitter ett fåtal personer inne på
kunskap kring projekten och tanken är att den kunskapen ska finnas nedskriven och tillgänglig för alla. Därför är en viktig faktor för studien att aktörer vid
BoKlok-projekt fortsätter utveckla denna handbok och kontinuerligt för in viktig information så att den inte går förlorad inför nästkommande projekt. Hand-
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boken bör finnas lätt åtkomlig vid projekten för att dokumentering ska kunna
ske oförhindrat.

7.5 Kritik till undersökningen
Denna studie bygger på erfarenhetsåterföring från aktörer vid BoKlok-projekt
tillsammans med viss dokumentation från tidigare projekt. Studien har utförts
på färdigställda projekt där det tydligt framkommer vad som gick bra och vad
som gick mindre bra. I dagsläget är mestadels hustyperna Classic och Radhus
färdigställda så det är också där erfarenhetssamling kan ske. Eftersom Classic i
framtiden ska bytas ut mot hustypen Flex ligger denna studie lite fel i tiden och
fokus ligger på fel hustyp. Ett bättre alternativ hade varit att få en erfarenhetsåterföring på den kommande hustypen, för att kunna förbättra den processen
redan från start. Eftersom endast ett område med hustypen Flex är färdigställt,
är det något som är svårt att åstadkomma.
Syftet med denna studie har därför kommit att ändras något genom arbetets gång. Huvudmålet är att förbättra finplaneringsprocessen och handboken
ska fungera som ett verktyg vid BoKlok-projekt. Utöver denna handbok med
erfarenhetssamling kan studien också användas som en återkoppling till vad
som i framtiden kan förbättras. Till kommande BoKlok-projekt kan denna studie användas för att se var förbättringspotential finns och en mer anpassas
handbok för de kommande hustyperna kan lättare tas fram.
Eftersom hustypen Classic fortfarande byggs och ska byggas ett tag framöver kan dock studien användas vid de kommande projekten. Produktionsmetoden av radhusen kommer också att förändras från 2D-Radhus mot 3DRadhus. Ingen förändring av finplaneringen kommer att ske och studien går
fortfarande att implementera vid den nya hustypen 3D-Radhus.

7.6 Fortsatta studier
7.6.1 Från region till landsomfattning
Denna undersökning har främst utförts i BoKloks region Uppsala och Stockholm. Vidare forskning kan exempelvis innebära att expandera handboken och
implementera den i andra BoKlok regioner. Material- och metodval anpassas
efter explicit region. En eftersträvad vision är att handboken blev en handling
som fanns tillgänglig och anpassad för alla BoKloks hustyper i hela Sverige.

7.6.2 Olika byggskeden
Ett väl omarbetat koncept finns redan för husbyggnadsdelen. Denna handbok
ska fungera som en start för att arbeta fram ett liknande koncept för finplaneringsprocessen. En fortsatt undersökning kan vara att arbeta fram ett koncept
även för grovplaneringen, VA framdriften samt grundläggningen vid BoKlokprojekt. (se Figur 7.1)
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Det går att skriva ett helt examensarbete bara om kulvert och hur dessa ska dras.
(Informant 1 2016)

Figur 7.1 Strukturplan BoKlok-projekt
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&storeId=10551&productId=43696&langId=46&categoryId=280592&topCatego
ryId=&errorViewName=ProductDisplayErrorView [2016-04-06]
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Figur 6.9 Planteringslåda med plank. Projekt Runhälla. Egentagen bild. [2016-0407]
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Figur 7.1 Strukturplan BoKlok-projekt [2016-03-30]

48

Bilaga 1
Punkter att beakta till handboken
Belysning:
•

Går det att anpassa och reducera med tanke på kommunens placering av belysning?

Betongplattor:
•
•

Hur många rader samt antal kolumner per rad vid ramp, balkong och runt entréaltan?
Varför har denna utformning valts?

Betäckningar:
•
•
•

Vilken produkt har ni använt? Beskriv så specifikt som möjligt
Varför valde ni den?
Vilken modell föredrar ni att använda?

Cykelställ:
•
•
•
•

Vilka cykelställ har ni använt?
Beskriv produkten så noggrant som möjligt.
Hur många platser per bostad?
Vart placerar ni den?

Distansskyltar:
•
•
•

Finns det en standard som BoKlok använder eller anpassar ni efter kommunens krav?
Var placeras skyltarna?
Varför?

Elkabel till motorvärmare, belysning och el:
•

Koppar eller Aluminium? Varför valde ni det alternativet?

Gräs:
•
•
•

Vart tar ni gräs ifrån?
Vilken storlek på rullar?
Hur mycket gräs kan ni lägga per dag/per arbetare?

Lek- och parkutrustning:
•
•
•

Hur har ni utformat den?
Vilka produkter har använts?
Vilken typ av sand (sandlåda/lekplats)?

Linjemålning:
•
•

Använder ni heldragna linjer eller T-linjer?
Markeras handikapplats med symbol på mark?

Lägenhetsavskiljande spaljé:
•

Vilken spaljé har ni använt?
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•
•

Hur har den fästs?
Hur ser ett eventuellt fundament ut?

Parkeringsräcke:
•

Hur ser utformningen ut? Nergrävd eller fristående?

Planteringslåda:
•
•
•

Har ni anlagt planteringslådor?
Hur har de avskilts?
Används dem (om inflytt i bostäder redan skett)?

Plintar:
•
•
•
•

Vilka dimensioner på plintarna?
Är de platsgjutna eller ditmonterade?
Har placering av plintarna skett innan eller efter gjutning? Vilket tycker ni har
fungerat bäst och varför?
Hur många plintar per hus?

Potentialutjämnare:
•
•

Vilken potentialutjämnare använder ni? Beskriv produkten så noggrant som möjligt.
Hur har i placerat den?

Radontätning:
•
•
•

Hur har ni format den?
Har radonmatta eller radonslang använts?
Hur drar ni radonslangen? Om indragning i förråd, vart har uppsticket placerats?

Ränndalsplattor:
•
•
•

Hur många vid stuprör till hus?
Hur många vid förråd?
Har ni vinklat dem åt något håll? Varför? Bifoga gärna ett foto på det.

Rör:
•
•
•
•

Vilka rör har ni använt?
Ribbade eller plana?
Vilken sort (K2 etc)?
Vilken sort föredrar ni att använda?

Singelkant:
•
•

Hur bred vid hus samt förråd?
Varför?

Skyltar:

B1.2

•

Använder ni BoKloks skyltar vid parkering och område eller har ni använt andra?
Isådana fall vilka?

Träd och buskar:
•
•

Vilka träd samt buskar har ni planterat?
Finns äppelträd?

Uppstick i förråd:
•
•

Hur har detta utförts?
Finns uppstick för radon i förråd?

Uppstick i undercentral:
•

Hur har detta utförts?

Ytbeläggning:
•
•

Vilken ytbeläggning har använts på områdets mark? Beskriv så noggrant som möjligt.
Varför har denna ytbeläggning valts?
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Handbok för finplanering
BOKLOK-PROJEKT

Handboken är framtagen för att vara till stöd vid BoKlokprojekt. Där förslag och tips på arbetsmoment/metoder tagits
fram genom erfarenhetsåterföring. Detta för att nå en effektivare produktion som ska leda till sparad tid och i slutändan
sparade pengar.
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Inledning
Denna handbok har tagits fram i samarbete med Skanska VoA mellansverige.
Distrikt Uppsala och har utförts med hjälp av aktörer inom Skanska och BoKlok.
Handboken är resultatet av ett examensarbete av Karolina Ringholt och Tobias
Lindgren, Uppsala Universitet.
Boken är en erfarenhetsåterföring där tips och rekommendationer från de olika
aktörerna har sammanställts. OBS, detta är endast rekommendationer/tips/förslag och inga krav. För bästa resultat hoppas vi att denna handbok blir
ett levande dokument som ständigt uppdateras.
De studerade projekten som ligger till grund för handboken är:
• Etapp 1 och 2. Jursta, Upplands Bro
• Runhälla och Fridas Gränd. Östra Frestaby, Upplands Väsby
• Brunnby Park. Upplands Väsby
• Björkmossen. Ritorp, Södertälje
• Sågen 1 och 2. Knivsta
• Strandallén. Södertälje
Samtliga studiebesök utfördes under månaderna mars-maj 2016. Material som
finns i handboken är tagna ur: ”AGUIDE_FLEX_2016_Version2”, ”AGUIDE_SMÅHUS_2016_Version”, ”Projekteringsanvisning Flex A3 Liggande 20150709” samt
ett ”bildarkiv”. Dessa dokument har överlämnats till Marcus Shaerström.
För att hanboken ska fylla sitt syfte gäller det att den ständigt uppdateras och
revideras med nya erfarenheter och nya lösningar.
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BELYSNING

Problem/Svårighet: Jämför och granska belysningsprojekteringen för att upptäcka om
den tänka belysningen redan täcks av redan befintlig belysning t.ex. kommunens
belysningsnät.
Att tänka på:
•

Granska belysningsprojekteringen

•

Förekommer ”dubbelbelysning”?

•

Kan antalet belysningsstolpar minskas eller
effektiviseras? (Vid t.ex. kommunens belysningsnät och parkeringsplatser)
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BREVLÅDOR

Problem/svårighet: utformning av brevlådor är ofta bristfällig eller saknas helt.
•

Förslag: Samma fundament som till motorvärmare att fästa räcke på.

Kraven på brevlåda från posten(kan vara till hjälp vid utformning av räcke att
placera brevlådor på):
•

Brevlådans minsta invändiga mått:
Bredd: 25 cm
Höjd: 33 cm
Djup: 13 cm

•

Brevlådans höjd bör vara mellan 90110 cm över mark.

•

Förslagen brevlåda: ”Berglund postlåda 930”(bilden ovan och t.h)

B2.5

CYKELSTÄLL

Att tänka på:
•
•
•

Rekommenderat minsta antal: 1 st cykelplats / lägenhet
Kan placeras under trapp (Classic)
Fäst inte cykelställ på fasad

FRISTÅENDE
•

Passar vid stenmjöls-ytor
Leverantörer:
Hags: (8003537)
Byggbeslag(BB-gruppen)

NEDGRÄVD
•

Passar vid hårdgjorda-ytor
Leverantörer:
Hags: (8003510)
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DISTANSMARKERING
Kommun: Bro
Distansmarkering utformas efter kommunernas ”tekniska handbok” och nedan finns de
kram kommunerna för distrikt Uppsala ställer.

Att tänka på:
• AMA Anläggning. DEF.2 ”Anordning av skyltar för röranläggning m.m” (hur
utformningen av fundament, stolpe etc. bör ske)
Bro kommun:
Utförs enligt AMA DEF.20, DEF.2311, DEF.2312
Skylt sätts på belysningsstolpe om möjligt
Största avstånd mellan skylt och anläggning: 15m
Skylt utförs i aluminium
Mått anges i meter och med en decimal
Betäckningar:
Brandpost = BP
Avstängningsventil = AV
Servisventil = SV
Vattenmätarbrunn = VMB
Nedstigningsbrunn = NB
Rensbrunn = RB
Tillsynsbrunn = TB
Spolbrunn = SB
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DISTANSMARKERING
Kommun: Håbo
HÅBO Kommun:
Skylt, stolpe och fundament utförs i enlighet med AMA DEF.2
Lägsta skylt ANLÄGGS minst 1 meter ovan mark
Skylt får inte placeras på husvägg
Belysningsstolpe eller liknande skall vara i rostfritt material
Skyltar med stansad text
Avstånd skall markeras i meter med en decimal
Färgsättning:
Dagvatten = Gul
Spillvatten = Brun
Vatten = Blå
Betäckningar:
Spillvattenavstängningsventil = SAV
Vattenavstängningsventil = VAV
Spillvattenavskiljare = SGA
Vattenbrandpost = VBP
Spillvattenluftningsventil = SLV
Vattenbrandpostventil = VBV
Spillvattennedstigningsbrunn = SNB
Vattenlutningsventil = VLV
Spillvattenpumpstation = SPU
Vattenmätarbrunn = VMB
Spillvattenrensbrunn = SRB
Vattennedstigningsbrunn = VNB
Spillvattentillsynsbrunn = STB
Vattenspolpost = VPO
Spillvattenutjämningsmagasin =
Vattentryckstegringsstation = VPU
SUM
Vattenspolpostventil = VPV
Spillvattenutlopp = SUT
Vattenreduceringsventil = VRV
Dagvatten-avstängningsventil =
Vattensprinklerventil = VSP
DAV
Vattenservisventil = VSV
Dagvatten, dagvattenbrunn = DDB
Vattentömningsventil = VTV
Dagvatten, dräneringsbrunn = DDR
Vattenventilbrunn = VVB
Dagvattenavskiljare = DGA
Vattenventilkammare = VVK
Dagvatteninlopp = DIN
Dagvattenkupolbrunn = DKU
Dagvattennedstigningsbrunn = DNB
Dagvattenpumpstation = DPU
Dagvattenrensbrunn = DRB
Dagvattentillsynsbrunn = DTB
Dagvattenutjämningsmagasin =
DUM
Dagvattenutlopp = DUT
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DISTANSMARKERING
Kommun: Knivsta, Norrtälje, Sigtuna
Knivsta kommun:
Skylt sätts på belysningsstolpe
I annat fall monteras distansstolpar som skyltarna fästs på
Färgsättning:
Vatten = blå
Spillvatten = brun
Dagvatten = gul
Spolpost = gul (spolpostflagga)
Övrigt = vit
Norrtälje kommun:
Skylt, stolpe och fundament utförs i enlighet med AMA DEF.2
Färgsättning:
Dagvatten = Grön
Spillvatten = brun
Vatten = blå
Sigtuna kommun:
Skylt sätts i första hand på egen stolpe, dim. 60 mm, med betongfundament, dim. 500 mm typ MEAG, BECO eller likvärdig
I undantagsfall kan skylt sättas på belysningsstolpe. Skylt får ej sättas på
husvägg
Största tillåtna avstånd mellan skylt och anläggning: 10 m
Självhäftande reflextejp sätts runt skyltstolpe
Skylt utförs i aluminium, skylthållare med tak typ Schubert
Mått skall anges med 1 decimal. Dimension på ventiler skall anges
Betäckningar:
Brandpost
=
BP
Avstängningsventil
=
AV
Servisventil = SV
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DISTANSMARKERING
Kommun: Upplands Väsby, Uppsala
Upplands Väsby kommun:
Följ AMA enligt DEF.2
Skylt får inte sättas på husvägg
Skylt ska vara av aluminium typ Wejo FIX med dimensioner 65*72(mm) eller
likvärdig
Färgsättning:
Dagvatten = gul
Spillvatten = brun
Vatten = blå
Betäckningar:
Nedstigningsbrunn = NB
Tillsynsbrunn = TB
Spolbrunn/Rensbrunn = RB
Avstängningsventil = AV
Servisventil = SV
Spolpost = SP
Mätarbrunn = MB
Avluftare = LV
Uppsala Kommun:
Avstånd anges i meter och med en decimals noggrannhet
Avståndet mellan skylt och anläggning: max 12m
Färgsättning:
Vatten = blå
Spillvatten = röd
Dagvatten = grön
Spolpost = gul (spolpostflagga)
Övrigt = vit
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GRÄS

Vid anläggning av gräs finns två metoder: turf eller så. BoKloks pressade tidsplan
har lett till att turf har blivit den vanligaste metoden. För ett bra resultat rekommenderas att ”döytor” sås.
TURF (rullat gräs)
•

Bästa tiden för anläggning är
mellan augusti och september, men fungerar mellan maj
och mitten på oktober

•

Tidsåtgång: ca 30m2/h, person

Gräscenter (återförsäljare
turf)
•

Rullar (1m2):
- 2,5x0,4 m
- 1,67*0,6 m

•

Tänk på att anlägga ordentligt
med matjord så att gräset sätter rot (se ”SINGELKANT”)

•

Vid beräkning/planering,
räkna bort singelkant, odlingslådor etc. för att minimera spill
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LEK- OCH PARKUTRUSTNING
LEKUTRUSTNING
Problematiken med park- och lekutrustning har varit att ingen ordentlig projektering
funnits tillgänglig. För en diskussion med BoKlok och andra aktörer vid utformning. Ett
förslag på produkter framtagna av BoKlok ses nedan.
Förslag från (projekteringsanvisning FLEX), kan med fördel användas vid Classic
också:

•

Lekhus, Sileth
Fabrikat: Hags
Kulör: robinia natur 8038114

•

Fjädergunghäst, Frog
Fabrikat: Hags
Kulör: 8034578

•

Sandlåda, Irben
Fabrikat: Hags
Kulör: robinia natur 8038423

•

Sand:
Sandlåda: baksand
Lekyta: EU-sand
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LEK- OCH PARKUTRUSTNING
PARKUTRUSTNING
Förslag med produkter från (projekteringsanvisning FLEX), fabrikat: Hags

•

Soffa med armstöd, Ekeby fristående
Fabrikat: Hags
Kulör: barkbrun/svart 8037715 alt.
Barkbrun/varmförzinkad 8037716

•

Bänk, Ekeby platsgjuten
Fabrikat: Hags
Kulör: barkbrun/svart 8037101 alt.
Barkbrun/varmförzinkad 803703

•

Bänk, Ekeby fristående
Fabrikat: Hags
Kulör: barkbrun/svart 8037102 alt.
Barkbrun/varmförzinkad 803704

•

Bänkbord, Skagen Fristående
Fabrikat: Hags
Kulör: trä, 7 platser 8002765

•

Papperskorg, Örebro med stolpe
Fabrikat: Hags
Kulör: svart 8000119 alt. Alugrå RAL
9006
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LINJEMARKERING

Problem/svårighet: Målning av asfaltslinjer vid parkering medför att parkeringsytornas faktiska yta minskas. En linje mellan två parkeringsplatser ”upptar”
5cm av vadera parkeringsplats. Studera ritning för att säkerhetsställa att utformningen fungerar.
Linjemålning för markering av parkeringsplatser:

•

Heldragna linjer
Inte lika känsligt för slitage
som alternativet nedan.

•

T-formad markering
Billigare & fyller syftet.
BoKlok rekommenderar

•

Symbol för handikappanpassad parkering behövs
inte om skylt finns.
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PARKERINGSRÄCKE

Parkeringsräcke kan placeras på fristående eller nedgrävda fundament. För- och
nackdelar för de olika alternativen ses nedan.

•

Fristående suggor
- Kräver mer plats
- Något dyrare än nedgrävda fundament
- Kräver mindre arbetskostnad
- Lättare underhåll vid påkörning

•

Nedgrävda fundament
- Räcket monteras på fundament
(vartannat fundament med motorvärmare)
- Billigare inköp än ovan
- Kräver mer arbete
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SPALJÉ
LÄGENHETSAVSKILJANDE SPALJÉ VID RADHUS
Problem uppstår då fundament inte funnit med vid projekteringen. Tänk på förutsättningarna, finns altan och kan spaljén fästas på den? Om nedgrävda fundament krävs, vilket fundament används och gjuts det på plats eller beställs?
Att tänka på:
•

Ansvarsområden (ofta):
Fundament: Skanska
Spaljé: Husbyggare

•

Vid tillval om altan kan spaljé
med fördel monteras på altan.
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SPALJÉ
PLANK, STAKET OCH SPALJÉ TILL FLEXHUS
Avskärmande staket, höjd 0,9 m

Avskärmande plank, höjd 1,6 m
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SPALJÉ
PLANK, STAKET OCH SPALJÉ TILL FLEXHUS
Avskärmande lägre plank, höjd 1,2 m

Spaljé, höjd 1,6 m
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PLATTOR
BETONGPLATTOR
Antalet betongplattor vid entré, trapp, balkong och ramp har varierat projekten
emellan. Fler plattor skapar en hårdgjord avsattsyta som eliminerar problem med
gropbildning och vattenansamling. Nedan visas förlag på utformning som studien
visade sig vara optimala.
Entré:
• Två rader för att undvika
gropbildning/vattenansamling
(Projekt Runhälla, Upplands Väsby)

Trapp:
• 3 st rader vid stenmjöls yta
Skapar en ordentlig avsattsyta som
är lätt att underhålla.

•

1 st rad vid asfaltsyta (Ur estetisk
synvinkel).

B2.19

PLATTOR
BETONGPLATTOR
Balkong:
•

Fler plattor underlättar underhåll
och minskar skador på t.ex. balkongräcke. (Se t.h.)
Projekt: Jursta

•

Förslag: 2 st rader, 8 st kolumner

•

Försvårat underhåll med för få
plattor (Bild: 1 st rad, 6 st kolumner).
Projekt: Runhälla
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PLATTOR
BETONGPLATTOR
Betongplattor vid ramp används för att uppfylla tillgänglighetskravet på lutning:
<1:12. Den vanligt förekommande rampen är 3,3 m lång. Höjdskillnaden mellan
markyta och entrédäck är ca 0,37 m. Kravet på 1:12 ger att rampen minst bör vara 4,4
m lång.
Ramp + 4 plattor(4x0,35) = 4,7m

•

Knivsta: 4 plattrader gör att rampen klarar tillgänglighetskravet.

•

Jursta: 1 plattrad vid asfaltsbeläggning.

•

Förslag: använda en längre ramp
(den på bilden är tagen från ett
FLEX-hus, 4m) och komplettera
med 1-2 plattrader
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PLATTOR
RÄNNDALSPLATTOR

Att tänka på:
•

För många plattor är svårt att underhålla
(bild t.h. från färdigställt projekt sedan ca
6 år tillbaka)

•

Viktigt med ordentlig anläggning vid plattläggning (bild t.h. från färdigställt projekt
sedan ca 6 år tillbaka)

•

3 st raka ränndalsplattor vid bostadshus
med ”singelpotta” kan med fördel användas

•

Utforma plattorna så att dagvatten leds
bort från husliv och inte in på gångyta
(p.g.a isbildning)
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BETÄCKNINGAR

Följ kommunens krav och anvisningar. Även viktigt vid bestämning av betäckningar är
att betäckningar på hårdgjorda ytor är körbara och att betäckningar i grönytor är
kupolformade. Utformas i enlighet med Boverkets handbok om “Barnsäkra brunnar”:
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-avboverket/publikationer/2000/barnsakra-brunnar/
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PLANTERINGSLÅDA

Oklarheter har funnits om planteringslåda ska anläggas eller inte. Diskutera med
beställare. Om planteringslådan anläggs bör den ha en ordentlig ram då jordens
sättningar skapar nivåskillnader mellan jorden och omkringliggande gräs.

BoKlok-rekommendation:
• Betongplatta St:eriks Scala,
140x280 naturgrå.

ANDRAHANDSVAL:
•

Ram av trä

B2.24

PLINTAR
CLASSIC

CLASSICHUS - Plinten som används runt husen. Produktblad med plint från Tierp
Cement ses på nästa sida.

•

10 st plintar vid rakhus

•

13 st plintar vid vinkelhus
med ersättningsbalk (se
s.27)
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PLINTAR
STANDARDPLINT
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PLINTAR
ERSÄTTNINGSBALK
Projekteringsanvisningarna visar att två plintar ska ta emot krafterna från trappan vid
hustypen Classic. Dessa plintar kan ersättas med en balk då det underlättar arbetet
genom att undvika att anlägga och anpassa två plintar till samma höjd.

Dimensioner för balken som används vid projekt Jursta:
H = 200-250 mm
L = 1370 mm
B = 250 mm

Förslag på anslutning av trapp till ersättningsbalken:
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POTENTIALUTJÄMNARE

Potentialutjämnare för att utjämna statisk elektricitet/åskledare. Diskutera med
beställare vem som beställer den, vad som ska beställas, vem som monterar och hur
betalningen sker. Har ofta blivit en ÄTA.
Vid projekt Jursta beställdes:
Anslutningspunkt M10
Leverantörer:
Ahlsell: (0681404)

Tråd varm förzinkad 50m
Leverantörer:
Ahlsell: (0681522)

Kopplingsklämma 8-10mm
Leverantörer:
Ahlsell: (0681377)
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RADONTÄTNING

Projekteringsanvisningen för radontätning har visat sig vara bristfällig. Vid placering
av radonduk är om möjligt placering i plattan att föredra. Detta då placering under
grunden kräver mer area duk och kan krocka med kulvertar. Projekteringen av
radonslang enligt BoKlok (se bild längst ner) har inte anlagts på något projekt då
rördragningen blir komplicerad.
FÖRSLAG PÅ PLACERING AV RADONTÄTNING
Placering av radonduk mellan cellplast och betongplatta är att föredra.

FÖRSLAG PÅ UTFORMNING AV RADONSLANG
•

Fiskbensmönster:
Användes vid projekt Runhälla

•

Parallella slangar:
Användes vid projekt Jursta

Sticken kan senare dras antingen in i förråd eller lmnas utanför husliv. Skall vara
tillgängliga att installera radonsug om det skulle krävas.
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UTFORMNING

SINGELKANT

Problematiken som analyserats är att en för liten singelkant gör att gräs får svårt att
sätta rot (se bild nedan). Detta beror på att dels mängden matjord är mindre nära
husliv p.g.a. husuppbyggnadens rasvinkel (se bild nedan), men också för att regn har
svårt att nå ända in mot husliv p.g.a. takfoten.
Bilden visar tidigare färdigställt projekt där
gräset har haft svårt och sätta rot. Bredd
singelkant: 20-30 cm.

Figuren visar rasvinkelns inverkan på
matjordens tjocklek.

Förslag till singelkantens bredd:
SINGELKANT RUNT FASAD
Bredd: 40-50 mm
Drängrus kross 16-32 mm
SINGELKANT RUNT KOMPLEMENTBYGGNAD
Bredd: 30-40 cm
Drängrus kross 16-32 mm
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SKYLTAR
BOKLOK

Skyltar på ett BoKlok-område ska enligt BoKlok utformas med BoKlok-logotype.
Diskutera med BoKlok så att skyltar kan fås till projektet. Det har vi tidigare projekt
funnits problem att få tag på skyltarna.
PARKERINGSSKYLT
Slät, vitlackerad skylt i 2 mm aluminium med text i folie.
Foliefärger: Blå MaCal 9839-12 / Gul MaCal 9809-00

PARKERINGSSKULT MED HANDIKAPPSYMBOL

OMRÅDESSKYLT A & B
Markskyltar med stomme i grålackerad fyrkantsprofil och med skyltytor i aluminium.
Texter i folie och printad, skyddslaminerad karta för den större varianten av skylt.
Lackering grafitgrå, RAL 7024.
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VEGETATION

Trädplantering

Allmänna tips; Vegetation:
GRÄS
Odlad grästorv i växtjord 20 cm
Mer naturlikt - Sådd växtjord 20 cm

KLIPPT HÄCK
Växtjord fri rotogräs 40 cm
FRIVÄXANDE HÄCK
Mer naturlikt - Växtjord fri rotogräs
40 cm

ÄNG TORRBACKE
Mer naturlikt - Sådd i befintlig jord, fri
från rotogräs.

BLANDBUSKAGE
Växtjord fri från rotogräs 40 cm.

STORA TRÄD
Växtjord 20m3, fri från rotogräs, djup
80cm, för trädplantering. Se ritning
ovan.

ODLINGSLOTTER, MARKTÄCKARE
Växtjord fri från rotogräs 30 cm.

MINDRE TRÄD
Växtjord 15 m3, fri från rotogräs, djup
80 cm för träd- plantering.
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VEGETATION
VÄXTFÖRTECKNING

B2.33

VEGETATION
ÖVERSIKTSPLAN
FÖRSLAG UTFORMNING RADHUS

FÖRSLAG UTFORMNING CLASSIC
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UPPSTICK I UNDERCENTRAL

Det brukar inte finnas fullständiga ritningar och de varierar med olika förutsättningar
för olika projekt.
Kräv måttsatt ritning tidigt(!!) som beskriver vart uppstick för vatten, el, fiber och
bergvärme ska upp samt avstånd mellan vatten in och ut.
Förslag på Uppstick i undercentral (Ej måttsatt)
KV
Plats för
vattenmätare

1250 mm

Slingtank

Spets
VVB

VV, VVC

3517 mm

Exp

Elcentral

VS

KB
4878 mm
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Exp

VP

Acc

YTBELÄGGNING

Förslag till ytbeläggningar enligt BoKlok.

GÅNGVÄGAR
0-8 mm slitlager av stenmjöl
10 mm ytskikt av 3-8 mm naturgrus

PARKERING
Asfalt
-ABT11
-ABT16 (fungerar vid parkeringsyta t.ex.
Jursta-projektet)

ALTAN
Trädäck

AVGRÄNSNING PLANTERINGSYTA
Betongmarksten för plattläggning mellan
planteringsyta och gräsyta.
Leverantörer:
S:t Eriks: (Scala 140x280, naturgrå)
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