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Sammanfattning 
Försenade projekt är vanligt förekommande i byggbranschen och ger i regel en ökad kostnad för 

projektet. I examensarbetet studeras vad som är orsakerna till att förseningar uppstår och även hur 

ekonomin för projekten påverkas.  

Arbetet bygger på att författaren har intervjuat personer som har haft goda kunskaper om projekten 

och dess förseningar. I studien har fyra projekt som blivit försenade studerats. Respondenterna har 

varit platschefer för tre av projekten, en arbetschef för det fjärde projektet samt beställare för två av 

de studerade projekten. 

Syftet med examensarbetet är att försöka kartlägga orsakerna till att byggprojekt blir försenade. Det 

ska även framkomma förslag till hur förseningar kan elimineras eller minskas. 

Studien har visat att förseningar kan uppstå i flera olika skeden. Av dessa fyra projekt har ett blivit 

försenat innan byggstart, två under produktion och det fjärde har blivit försenat vid slutbesiktning. 

Det har även framkommit att det finns många olika orsaker till att en försening uppstår. Det kan vara 

allt från arkeologiska undersökningar till att olika installationer krockar. Men det finns även några 

orsaker som förekommit vid fler än ett projekt och det är bland annat mer bergsprängning än 

handlingarna visat och att bygget har påbörjats utan fullständiga bygghandlingar. 

  



Abstract 
Delayed projects are occurring in the building trade and usually provide an increased cost for the 
project. This work studies what are the causes of delays and even the economics of the projects 
affected. 
 
This work is build on the authors interviews people who have good knowledge of projects and the 
delays. In the study, four projects have been delayed studies. The respondents have been the site 
managers for three of the projects, a foreman for the fourth project and orderer for two of the 
studies projects. 
 
The purpose of this work is to try to identify the causes of why the construction projects are delayed. 
It should also result in proposals for how the delays could be avoided or reduced. 
 
The study has shown that delays can occur in several stages. One of four of these projects has been 
delayed before the start of construction, two in production and the fourth has been delayed at the 
final inspection. 
 
It has also emerged that there are many different reasons for a delay. It can be anything from 
archaeological investigations to various installations crashes. But there are also some reasons that 
have occurred in more than one project and that is among other things more rock blasting than the 
document showed and that construction has begun without complete construction documents. 
 

 

  



Förord 

Detta examensarbete har skrivits vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet under våren 2011 

och är det avslutande momenten på högskoleutbildningen i byggnadsteknik. Jag vill tacka min 

handledare Åke Öberg och arbetschefen Jonas Suomela på Peab Sverige AB för att jag fått genomfört 
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1 Inledning 
Många projekt i byggbranschen blir försenade och det gör att det blir ändrade kostnader för 

projektet. Orsakerna till detta är många och det ska utredas i denna rapport. Examensarbetet har 

genomförts på Peab Hus och industri i Norrköping som har haft fyra projekt som har blivit försenade 

under perioden 1 januari 2010 till 1 mars 2011. 

År 2008 sysselsatte byggbranschen 306 000 personer i Sverige. Bygginvesteringarna uppgick till 262 

miljarder kronor vilket är 8 % av BNP (Bruttonationalprodukt). (Sveriges Byggindustrier, 2009) 

Försenade byggprojekt är ett intressant ämne som ofta kommer upp i branschen. I dagspressen går 

det att läsa om projekt där kostnaderna överskrids och som tar längre tid än planerat. Ett exempel på 

ett stort byggprojekt som blivit försenat och kostat mer än det var beräknat från början är 

järnvägstunnlarna genom Hallandsåsen. Bygget av tunnlarna började redan 1992 och är nu planerat 

att vara färdiga för tågtrafik 2015. Bygget stoppades 1997 på grund av miljöproblem. 

Tunnelbyggandet återupptogs igen 2004. Projektet beräknas kosta 10,5 miljarder kronor medans det 

från början var budgeterat med 900 miljoner kronor. (Trafikverket, 2011-05-25; 

Nationalencyklopedins hemsida, 2011-05-26) 

Ett annat exempel på ett stort byggprojekt som inte har blivit klar på den avtalade tiden och kostat 

mer än budgeten är Operahuset i Sydney. Operahuset börjades bygga 1959 och stod färdigt 1973. 

Det var 10 år senare än planerat. Det var inte bara tiden som överskreds utan även kostnaden för 

projektet. Det var en enorm procentuell ökning av kostnaderna, 1457 %. Det beräknades innan 

byggstart att kosta 7 miljoner Australiska Dollar (AUD). Den slutliga kostnaden hamnade på 102 

miljoner AUD och då hade även projektets omfattning minskats. (Hansson m.fl., 2008) 

En försening definieras som då den avtalade tiden inte uppfylls. Inom byggbranschen är det då 

entreprenören inte hinner utföra sin entreprenad på den avtalade entreprenadtiden. (Johansson, 

2011-05-12)  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att försöka kartlägga orsakerna till att byggprojekt blir försenade 

och komma med förslag till hur förseningar kan minskas alternativt elimineras. Det ska i 

examensarbetet utredas om det finns några gemensamma nämnare till att förseningar uppstår. Det 

ska även utredas hur detta påverkar det ekonomiska utfallet för projektet. 

I examensarbetet har fyra fallstudier gjorts på byggprojekt som tillhandahållits av Peab. Samtliga 

projekt har på ett eller annat sätt blivit försenade. Peab har i alla projekten varit byggentreprenör. 

1.2 Frågeställningar 
 Vilka är orsakerna till att förseningar uppstår i byggprojekt? 

 Vilket skede av byggprocessen orsakade största förseningen? 

 Hur påverkar förseningar det ekonomiska utfallet?  

 Hur skulle förseningarna kunna minskas? 
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1.3 Metod och källkritik 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag gjort en inledande litteraturstudie som beskriver 

hur byggprocessen går till. För insamling av fakta om de olika projekten har jag gjort kvalitativa 

intervjuer med personer som har god insyn i de olika projekten, intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. 

Totalt har sex intervjuer genomförts och det har främst varit platscheferna på de respektive 

projekten men även en arbetschef för ett projekt. För två av projekten har intervjuer gjorts med 

beställare/byggherre. I fallstudierna har även använts dokument som har varit aktuella för projektet 

som exempelvis de administrativa föreskrifterna som Peab har haft tillgång till.  

1.4 Avgränsningar 
I studien har författaren varit i kontakt med byggentreprenören för de olika projekten samt 

beställare för två av projekten. Detta gör att det inte har kommit fram hur alla inblandade parter ser 

på hur förseningarna har uppstått utan enbart byggentreprenör och till viss del beställare. 

Kostnaderna har endast setts ur byggentreprenörens synvinkel. 

I samråd med Åke Öberg och Jonas Suomela på Peab Sverige AB har det tagits fram fyra projekt som 

utgör grunden för examensarbetet. När det skulle väljas ut vilka projekt som skulle representeras i 

examensarbetet var den första frågan hur många projekt som skulle studeras. Det som framkom var 

att två projekt skulle vara för få för att få ett resultat som speglar branschen. Samtidigt skulle ett 

större antal än det valda medföra en för stor belastning för att utgöra ett examensarbete.  

Jonas Suomela är arbetschef för avdelningen som examensarbetet har genomförts på och har i och 

med det stor insyn i vilka projekt som har blivit försenade. Jonas hade vetskap om vilka projekt som 

var lämpliga att studera och med detta som grund valdes fyra projekt ut.  

Ett av projekten, projekt 1 – Kompassen förskola, som har studerats i detta examensarbete har 

författaren praktiska erfarenheter från. Författaren har under sommaren 2010 genomfört 

sommarpraktik på projektet och även haft som mitt projekt i kursen Tillämpad byggteknik vid 

Linköpings Universitet våren 2011.  
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2 Byggprocessen 
I kapitlet om byggprocessen grundar sig teorin på Uno Nordstrands bok Byggprocessen (2008) där 

inget annat anges. 

2.1 Inledning 
Ett byggprojekt uppstår genom att en verksamhet har behov av lämpliga lokaler. Det kan exempelvis 

vara att bedriva undervisning, att reparera bilar eller bo. De som startar och driver byggprojektet är 

den som är ansvarig för en verksamhet eller representerar de framtida brukarna. Den person, företag 

eller myndighet som uppför en byggnad för sin egen räkning kallas byggherre och är beställare för 

projektet. Byggherren är den som organiserar byggprojektet inledningsvis men behöver oftast hjälp 

av en projektledare som tillsammans med byggherren planerar och leder projektgenomförandet.  

2.1.1 Beställare/byggherre 

En uppgift som byggherren står för är att ordna finansiering för byggprojektet samt att anskaffa mark 

för byggnaden. Byggherren ska även undersöka vilka krav som myndigheterna ställer på byggobjektet 

och på projektets genomförande.  

För att upprätta byggnaden tar byggherren hjälp av en byggentreprenör. Byggherren och 

byggentreprenören har ett entreprenadavtal mellan sig. Till entreprenadavtalet som sluts mellan 

beställaren och entreprenören knyts de allmänna bestämmelserna som är branschspecifika till 

avtalet. De allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 

som för närvarande är aktuella benämns AB04. Inom branschen finns olika typer av allmänna 

bestämmelser(AB). Det finns bland annat AB som gäller vid utförandeentreprenader, ABT som gäller 

vid totalentreprenader, AB-U och ABT-U innehåller ändringar och tillägg till AB och ABT och gäller vid 

underentreprenader tillsammans med AB och ABT samt ABK som gäller mellan beställare och 

konsulter.  

Det är byggherren som bestämmer hur projektet ska genomföras. Det kan vara vilka resurser som ska 

anskaffas, t.ex. pengar och tomtmark, och när olika aktiviteter ska genomföras som byggstart och 

inflyttning.  

2.2 Processen 
Byggprocessen delas in i sex olika skeden, se figur 1, som är program, projektering, upphandling, 

produktion, förvaltning och rivning. I avsnitt 2.2 kommer fyra av dessa skeden, program, 

projektering, upphandling och produktion, att beskrivas. 

 

Byggherren 

beslutar 

om projekt 

Produkt-

bestämning 

(Projektering) 

Figur 1 Byggprocessen 

Förvaltning Rivning Produkt-

framställning 

(Produktion) 

Produkt-

användning 
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2.2.1 Aktivitet, resurs, resultat och kostnad 

Upprättande av en byggnad kräver att flera aktiviteter genomförs, som tillsammans leder till en ny 

byggnad t.ex. ett hus eller en skola. Aktiviteter som leder till en byggnad är exempelvis markarbeten 

och stomkomplettering med flera och detta beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4 Produktion.  

För en aktivitet krävs det att det finns resurser för att kunna genomföra aktiviteten. Det behövs 

exempelvis en betongarbetare för att armera och gjuta en platta. Förutom en betongarbetare behövs 

det material som armering och betong för att det ska kunna bli en gjuten platta.  

När vissa aktiviteter med dess resurser har genomförts har detta lett fram till ett resultat. Exempelvis 

kan det vara att resultatet ”Gjutning av platta” har gjorts med hjälp av en aktivitet som är 

betonggjutning och för detta har resurserna betong och betongarbetare använts.  

Alla resurser som används för att genomföra en aktivitet som leder fram till ett resultat medför en 

kostnad för byggnationen. Det kan t.ex. vara personalen och materialet som använts men även 

maskinerna som utnyttjats för att komma fram till resultatet.  

2.2.2 Planering, uppföljning och styrning 

Planering är något som är viktigt eftersom planen ska visa genomförandet av projektet på det bästa 

möjliga sättet. Planering kräver att målet för verksamheten är preciserad. När detta är genomfört 

kan planering av var, när och hur resurser och aktiviteter ska användas och utföras göras.  

Uppföljning genomförs genom att data samlas in angående de verkliga tids- och kostnadsuppgifterna 

för projektet. Dessa uppgifter kontrolleras sedan med de planerade och beräknade uppgifterna, 

detta kallas avstämning. När detta är gjort analyseras det och det bedöms vilka konsekvenser det kan 

medföra för de återstående delarna av projektet. Det kan vara sådana kontroller som att undersöka 

om de totala kostnaderna för projektet under- eller överskrids eller att undersöka om tidplanen följs 

eller inte.  

Styrning innebär att det ska påverka projektet så att de uppställda målen nås. De avvikelser som 

eventuellt uppstått vid kontrollen är avgörande för vilka åtgärder som krävs. Det kan exempelvis vara 

att ett projekt inte kan hålla tiderna och då kan en lösning vara att sätta in fler resurser.  

2.2.3 Från beslut till användning 

Det första som sker i ett byggprojekt är att byggherren beslutar om att det ska genomföras ett 

projekt. Detta sker efter att byggherren har klarlagt sitt behov. Efter att det beslutats om att 

byggprojektet ska genomföras måste det bestämmas hur den färdiga byggnaden ska vara utformad 

och vara konstruerad. Det ska bland annat bestämmas hur stort huset ska vara, vilket 

konstruktionssystem och vilka material som ska användas, detta kallas produktbestämning. 

Produktbestämningen utförs av olika konsulter som bland annat konstruktör och arkitekt. Detta 

skede kallas även för projektering och det ska utmynna i ritningar och beskrivningar för projektet.  

Nästa steg i projektet är produktframställning vilket innebär att byggnationen av huset genomförs. 

Byggandet av byggnaden utförs av en entreprenör, oftast byggentreprenör, som har knutits till 

projektet av byggherren. Hur byggherren knyter till sig entreprenören kan ske på flera olika sätt, se 

avsnitt 2.3.1. Entreprenadformer. Ett annat vanligare ord för produktframställning är produktion eller 

byggproduktion.  
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Det efterföljande skedet i byggprocessen är när byggnaden börjar användas av sina brukare. Detta 

kallas produktanvändning och kräver vissa förvaltningsåtgärder som t.ex. drift- och skötselåtgärder 

detta kallas även för förvaltning. Byggprocessen beskrivs översiktligt i figur 1.  

2.3 Program och projektering 
Program och projektering ska leda fram till att det finns bygghandlingar att bygga efter. Men det är 

en lång väg från det att beställaren beslutar om att projektet ska genomföras till dess att det finns 

färdiga handlingar att bygga efter.  

Innan projektering kan ta vid så måste flera utredningar ha genomförts. Exempelvis kan det vara en 

tomtutredning där tomtens topografi och tillgänglighet har betydelse och det genomförs även en 

geoteknisk undersökning för att klarlägga mark- och grundförhållandena. Ett annat exempel på 

utredning kan vara att ta reda på vad byggnaden ska användas till, hur stor yta som behövs, hur 

många rum och hur stora rum som krävs samt om hur rummen lämpligast bör vara placerade.  

Dessa utredningar resulterar tillsammans med byggherrens alla krav på byggnadens utformning och 

alla kända förutsättningar i ett program, även kallat byggnadsprogram.  

I program- och projekteringsskedet anlitar byggherren konsulter. En konsult är en expert som mot 

ersättning utför någon arkitekt- eller ingenjörsverksamhet. Det kan exempelvis vara arkitekter och 

konstruktörer men även projektledning och geotekniker. (Johansson, föreläsning 2010-10-25) 

Projektering tar över efter programmet då byggherren har bestämt sig för att gå vidare med 

projektet. Projekteringsprocessen delas i sin tur in i tre olika skeden, gestaltning, systemutformning 

och detaljutformning.  

2.3.1 Gestaltning 

Under gestaltningen är det arkitekten som har det största ansvaret men de andra projektörerna 

måste även delta i gestaltningen. Utifrån de krav som anges i byggnadsprogrammet ska arkitekten 

komma fram till ett alternativ på utformning av byggnaden som senare ska utvecklas mer i detalj. De 

andra projektörerna är med i detta skede för att kontrollera att arkitektens förslag fungerar med 

deras lösningar för de tekniska installationssystemen.  

Problem som ska lösas under gestaltningen är bland annat var på tomten byggnaden ska vara 

placerad, var ska byggnadens entréer vara samt hur byggnaden ska anpassas till topografin på 

tomten. Genom att arkitekten skissar på flera olika förslag och analyserar de ur olika perspektiv kan 

de mindre bra förslagen förkastas. Detta kräver ett nära samarbete mellan byggherren, arkitekten 

och de övriga projektörerna. När sedan arkitekten har kommit fram till ett alternativ kan arkitekten 

ta fram förslagshandlingar med bland annat en situationsplan, ritningar på våningsplan och fasader 

av byggnaden. Dessa handlingar är underlag för fortsättningen av projekteringen.  

2.3.2 Systemutformning 

Andra skedet i projekteringsprocessen är systemutformning där byggnadens konstruktionssystem 

och de olika installationssystemen utformas och fastställs så att de uppfyller kraven i 

byggnadsprogrammet. Med systemutformningen är målet att produktbestämningen ska vara 

avklarad och det ska bara återstå att upprätta detaljlösningar.  
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I detta skede utformas den bärande stommen som har sin utgångspunkt i de förslagsritningar som 

finns. De tekniska installationerna måste även de analyseras så att kraven i byggnadsprogrammet 

uppfylls. För att kunna fastställa byggnadskonstruktionen måste hänsyn tas till de olika 

installationssystemen och deras behov av utrymme så som centrala apparatrum samt horisontella 

rör-, kabel- och kanalstråk.  

Där installationer och byggnadsdelar måste samsas om en liten yta måste det studeras extra 

noggrant för att se att byggnadens mått inte påverkas och då måste ändras. När projektörerna väljer 

mellan olika alternativ måste de analysera alla tänkbara konsekvenser av alla alternativ och även vad 

som kommer att ske under förvaltningsskedet samt den så kallade livscykelkostnaden som bland 

annat innehåller den årliga energiförbrukningen och årliga drift- och underhållskostnaderna. 

Systemutformningen resulterar i systemhandlingar där byggherren ska få en aktuell bild av projektet 

och då ha underlag för att kunna besluta om fortsättningen.  

2.3.3 Detaljutformning 

I detaljutformningen sker all slutgiltig dimensionering av byggkonstruktionen och 

installationskomponenter. Det ska även i detta skede bestämmas t.ex. var dörrar och fönster ska vara 

placerade, vilken belysningsarmatur som ska används och slutliga materialval. Detta görs för att i 

detalj kunna fastställa all måttsättning. Det ska även i detta skede bestämmas vad det ska vara för 

ytskikt på väggar, golv och tak, fast inredning och färgsättning med mera.  

Detaljutformningen ska resultera i bygghandlingar som bland annat innehåller ritningar, 

beskrivningar och förteckningar och utgör en del av förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget 

ligger till grund för entreprenörernas kostnadsberäkningar i anbudsskedet samt vid byggandet av 

byggnaden. I dessa handlingar måste all information som behövs för att uppfylla byggherrens krav 

framgå. Det måste även framgå kvaliteter, omfattning och utförande av projektet på ett entydigt 

sätt.  

2.4 Upphandling 
En upphandling av en utförandeentreprenad går till så att anbudsgivarna får tillgång till ett 

förfrågningsunderlag från beställaren. Vid en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för 

projekteringen och tar i och med det risken för eventuella fel i bygghandlingarna. Beställaren anlitar 

vanligtvis konsulter för att utföra projekteringen men det är beställaren som svarar för deras arbete 

mot entreprenören. Anbudsgivaren ska nu bestämma entreprenadens omfattning och villkor samt 

göra en kostnadsberäkning och lämna detta som ett anbud till beställaren. När beställaren fått in 

anbuden så granskas dessa och beställaren bestämmer sig för det förmånligaste anbudet och 

beställer entreprenaden. I samband med anbudsgranskningen kan beställaren förhandla med en eller 

flera av anbudsgivarna. När beställaren valt entreprenör så uppstår det ett avtal mellan dessa två 

parter.  

För att anbudsgivaren ska kunna räkna på en entreprenad så måste det finnas ett 

förfrågningsunderlag. Ett förfrågningsunderlag innehåller två delar, dels en teknisk del med ritningar 

och beskrivningar för projektet, dels en administrativ del med de administrativa föreskrifterna. I de 

administrativa föreskrifterna så finns de ”spelregler” som gäller för upphandlingen och 

entreprenaden.  
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För att alla anbudsgivare ska lämna anbud med samma villkor måste förfrågningsunderlaget vara 

entydigt och inte kunna tolkas på flera olika sätt. Det ska vara ett fullständigt förfrågningsunderlag 

för att kunna ta fram rätt kostnader. Ett bra förfrågningsunderlag underlättar inte bara för 

anbudsgivaren utan underlättar även för beställaren då de jämför olika anbud.  

2.4.1 Kalkylering 

Kalkyler kan göras i olika skeden av byggprocessen det kan exempelvis vara innan produktionen 

börjar, en anbudskalkyl, eller efter produktionen är avslutad, en efterkalkyl. Detta är två exempel på 

kalkyler som entreprenören genomför. Byggherren genomför kalkyler i utrednings- och 

programskedet för att få fram en budget för projektet. Med denna budget kan beställaren utvärdera 

om han kan genomföra projektet eller inte. I utrednings- och programskedet är kalkylsäkerheten +/- 

20 % av summan medans det i anbudsskedet är +/- 5 %. När produkten blir mer preciserad förbättras 

möjligheten till en säkrare kalkyl. (Hansson m.fl., 2008) 

2.4.2 Ekonomiska samband 

Kostnadsberäkningen utgörs av två stora aktiviteter. Dessa är direkta byggkostnader och 

gemensamma kostnader. De direkta byggkostnaderna är kostnader för material som byggs in i 

byggnaden samt kostnaden för det arbete som krävs för att bygga in materialet. De gemensamma 

kostnaderna för ett projekt är etablering, drift, underhåll samt avveckling av den tillfälliga fabriken. 

Den tillfälliga fabriken innefattar bland annat upprättande av kontors- och personalbodar, tillfällig el, 

vatten och avlopp samt stängsel och skyltar. Det är även kostnaden för den administration som är på 

byggarbetsplatsen.  

2.4.3 Entreprenadformer 

2.4.3.1 Delad entreprenad 

I en delad entreprenad anlitar beställaren konsulter för projekteringen av objektet fram till färdiga 

bygghandlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. Beställaren måste göra ett förfrågningsunderlag 

för varje delentreprenad och även infordra anbud, pröva anbuden och sedan sluta avtal med den 

entreprenör som lämnat det mest fördelaktiga anbudet. De olika sidoentreprenörerna som 

beställaren har avtal med har inget avtal sinsemellan. Vid en delad entreprenad är det beställaren 

som står för samordningen men kan genom avtal lämna över det på en av sidoentreprenörerna och 

denne blir då huvudentreprenör och står då för den ”tillfälliga fabriken” och håller 

sidoentreprenörerna med vissa allmänna hjälpmedel och arbeten som bland annat bodar, el- och 

vattenförsörjning. Varje sidoentreprenör och huvudentreprenören kan i sin tur anlita entreprenörer 

och dessa kallas underentreprenörer. I figur 2 visas organisationen för en delad entreprenad. (Höök, 

2008) 
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2.4.3.2 Generalentreprenad 

I en generalentreprenad står beställaren med hjälp av konsulter för projekteringen av objektet fram 

till färdiga bygghandlingar, som vid en delad entreprenad, och dessa ingår i förfrågningsunderlaget. 

Till skillnad från en delad entreprenad så framställer beställaren endast ett förfrågningsunderlag för 

hela objektet. Den entreprenör som får entreprenaden kallas då generalentreprenör. 

Generalentreprenören har i detta fall hand om samordningen och anlitar underentreprenörer för 

installationer och andra specialarbeten som denne inte kan utföra själv. Vid en generalentreprenad 

har beställaren bara ett entreprenadavtal och då bara en part att samarbeta med. I figur 3 visas 

organisationen för en generalentreprenad. (Höök, 2008) 

 

 

2.4.3.3 Samordnad generalentreprenad 

Skillnaden mellan en generalentreprenad och samordnad generalentreprenad är i 
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entreprenad där sedan en blir utsedd till generalentreprenör. Efter det så tar generalentreprenören 

över beställarens avtal för de andra entreprenörerna och dessa blir generalentreprenörens 

underentreprenörer. I figur 4 visas organisationen för en samordnad generalentreprenad. (Höök, 

2008)  

 

2.4.3.4 Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad står totalentreprenören för såväl projektering som uppförandet av objektet. 

Beställaren upprättar ett byggnadsprogram där denne preciserar de funktions-, standard- och andra 

krav som det färdiga objektet ska uppfylla. Alla entreprenörer som lämnar anbud på objektet 

utformar ritningar och beskrivningar för objektet med utgångspunkt i byggnadsprogrammet. Efter 

detta får beställaren utvärdera anbuden då det, förutom priset, även är utformningen av objektet 

och funktioner att utvärdera. Den entreprenören som får beställningen kallas för totalentreprenör 

som då ska fullfölja projekteringen och uppföra byggnaden. Totalentreprenören anlitar i sin tur 

underentreprenörer som oftast ges i form av totalentreprenad där underentreprenören själv 

projekterar sin anläggning. (Höök, 2008) 

Vid totalentreprenad har totalentreprenören ett funktionsansvar vilket innebär att det färdiga 

byggobjektet ska uppfylla beställarens krav på funktionen. Med funktion menas att den ska ha de 

egenskaper som är nödvändiga för användningen av objektet och gå att använda för sitt ändamål. I 

figur 5 visas organisationen för en totalentreprenad. (Höök, 2008) 
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2.4.3.5 Delad totalentreprenad 

En delad totalentreprenad fungerar som en samordnad generalentreprenad. Upphandlingen sker 

som en delad entreprenad där var och en av entreprenaderna handlas upp av beställare. Till skillnad 

från den samordnade generalentreprenaden så är det entreprenörerna som projekterar sin egen del. 

Samordningen av en delad totalentreprenad kan ske både av beställaren eller byggentreprenören 

men kan även vara olika i projekteringsskedet och produktionen. Exempelvis kan beställaren 

samordna projekteringen medans byggentreprenören samordnar produktionen. I figur 6 visas 

organisationen för en delad totalentreprenad. (Suomela, 2011-05-19) 
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Arbeten för uppförande av byggnaden medför kostnader och dessa vill entreprenören ha ersättning 
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parterna om att entreprenören ska få ersättning för kostnadsökningarna. Detta kallas för fast pris 

med indexreglering.  

2.4.4.3 Utan indexreglering 

Fast pris utan indexreglering tillämpas vid mindre projekt med kort byggtid då det är relativt lätt att 

beräkna kostnaderna för sådana projekt.  

2.4.4.4 Löpande räkning 

Då det inte finns färdiga bygghandlingar vid byggstart eller om objektet är svårt att precisera på 

ritningar och i handlingar tillämpas ersättningsformen löpande räkning. Det innebär att 

entreprenören får ersättning för det arbete som är utfört.  

2.4.4.5 Incitamentsavtal 

Incitamentsavtal är att det lönar sig för entreprenören att bygga till en lägre kostnad än en 

riktkostnad. Riktkostnaden är den kostnad som entreprenören har lämnat till byggherren. Utöver 

riktkostnaden så tillkommer ett entreprenörsarvode och dessa två tillsammans utgör ett riktpris. Om 

entreprenören bygger billigare än riktkostnaden kan beställaren och entreprenören dela på 

mellanskillnaden, t.ex. 40 % till entreprenören och 60 % till beställaren.  

Incitamentsavtal behöver inte ha med ekonomi att göra utan kan vara formulerad så att 

entreprenören får ett högre arvode om entreprenören bygger på en kortare tid än den 

överenskomna.  

2.4.4.6 Andra ersättningsformer 

Mängdkontrakt är vanligt förekommande vid mark- och vägentreprenader. Mängdkontrakt fungerar 

på så sätt att beställaren tillhandahåller en mängdförteckning (preliminär) över arbetena som ska 

genomföras. Nu förser anbudsgivaren denna med á-priser som multipliceras med mängduppgifterna. 

Detta summeras och är anbudssumman. När arbetena har genomförts mäts mängderna upp och 

multipliceras med á-priser som sedan utgör utbetalningen. 

Budget är en ersättningsform där entreprenören lämnar en produktionsbudget som anbud till 

beställaren. I budgeten ingår alla delar som leder fram till byggnaden som t.ex. materialkostnader 

och yrkesarbetarnas löner. (Suomela, 2011-05-20) 

2.4.4.7 ÄTA-arbete 

I AB04 beskrivs ÄTA-arbete som: ” Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband 

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

Entreprenören får ersättning för ÄTA-arbeten antingen enligt en á-prislista som är knuten till 

kontraktshandlingarna eller enligt principen löpande räkning. Á-pris är enligt AB 04: ”Á-priset skall 

avse samtliga kostnader, inkl. kostnader för räntor och centraladministration samt vinst för en i 

entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete eller, om så föreskrivs, en eller flera delar 

av kostnaderna.” 

2.5 Produktion 
Med produktion menas momentet att uppföra byggnaden, som med hjälp av bygghandlingarna 

framställts i program- och projekteringsskedet. Efter produktionsskedet övergår processen i 

produktanvändning där brukaren använder byggnaden. (Nordstrand, 2008) Entreprenadtid är den tid 



12 
 

från det att entreprenaden påbörjas till och med den dagen som entreprenaden blir godkänd. (AB 04, 

2004) 

Vid nyproduktion av en byggnad där alla arbeten ingår i entreprenaden så går det till enligt avsnitt 

2.5.1- 2.5.4. 

2.5.1 Etablering och markarbeten 

När entreprenören har fått entreprenaden så är det första som händer ute på byggarbetsplatsen att 

en etablering sker med bland annat personal- och kontorsbodar, tillfällig el, vatten och avlopp samt 

stängsel och skyltar och detta brukar kallas för den tillfälliga fabriken. Efter etableringen kan själva 

byggnationen starta med markarbeten som bland annat innebär schaktning för grundkonstruktioner 

och utvändiga ledningar.  

2.5.2 Grundläggning och stomme 

När markarbetena är genomförda så fortsätter byggnationen med grundläggning som sedan följs av 

stombyggnation. När stommen börjar vara på plats påbörjas stomkomplettering som är många olika 

moment där bland annat beklädnad av fasader och yttertak, byggande av innerväggar och undertak 

samt beklädnad av väggar, tak och golv ingår och dessa arbeten pågår tills huset nästan är färdigt. 

Byggentreprenörens byggproduktion avslutas med inredning som innebär montering av skåp, hyllor, 

garderober och vitvaror med mera.  

2.5.3 Installationsarbete och drift och underhåll 

En aktivitet som pågår under i stort sett hela byggproduktionen är installationsarbeten som 

innefattar allt från installation av utvändiga rörledningar till installation av styr och övervakning i 

byggnaden. I slutskedet av projektet görs markarbeten som att återställa marken och göra 

markplaneringen.  

Under hela byggproduktionen måste den tillfälliga fabriken underhållas och skötas. Material och 

utrustning måste skyddas från nederbörd och kyla och förses med energi. När byggproduktionen är 

avklarad ska den tillfälliga fabriken avvecklas från platsen och marken återställas.  

2.5.4 Arbetsledning och administration 

Under tiden som byggnationen pågår finns det en arbetsledning på plats med bland annat platschef 

och arbetsledare. Dessa arbetar även med projektet innan det har börjat och till efter att det har 

avslutats på byggarbetsplatsen. Arbetsledningen arbetar med att beställa och ta emot byggmaterial 

samt leda och fördela arbetsuppgifter med mera. Det finns även en centraladministration som är 

involverad i projektet från byggnationens start tills att det är avslutat. Exempel på sådana uppgifter 

kan vara faktura- och lönehantering.  

2.5.5 Byggstyrning 

För att bemanna byggarbetsplatsen med yrkesarbetare samt anskaffa resurser till bygget används 

produktionsplanerna. Med dessa till hjälp ska produktionsledningen försöka följa planerna för 

produktionen med alla medel som kan vara tänkbara. Nedan beskrivs två ”verktyg” som kan 

användas för att uppmärksamma eventuella avvikelser från planeringen och för att kunna rätta till 

dessa.  
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2.5.5.1 Produktionstidplan 

En produktionstidplan upprättas av byggentreprenören och omfattar samtliga aktiviteter inklusive 

underentreprenörens arbeten under hela byggtiden. Planeringen syftar till att bland annat utnyttja 

alla resurser så effektivt som möjligt. 

2.5.5.2 Avstämningar 

En avstämning görs för att kunna jämföra hur långt byggnationen har kommit med det planerade 

förloppet. Detta görs genom att en ”avstämningslinje” dras i tidplanen vid en viss tidpunkt. På detta 

sätt kan avvikelser från tidplanen komma fram och med en närmare analys kan det avgöras om några 

åtgärder för att rätta till avvikelsen krävs.  

2.5.5.3 Arbetsberedning 

För vissa aktiviteter bör entreprenören genomföra arbetsberedningar. Det går till så att de utformar 

och beskriver den bästa möjliga byggmetoden i detalj. Alla resursinsatser för aktiviteten preciseras 

och dokumenteras. Detta görs för att aktiviteten ska kunna genomföras enligt planerna.  

2.5.5.4 Förlängning 

Enligt AB 04 har entreprenören rätt till förlängning om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena 

inom den utsatta kontraktstiden på grund av bland annat omständigheter som beror på beställaren 

eller krig, strejk, blockad eller lockout som inte är till följd av att entreprenören eller någon av hans 

underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd. Entreprenören kan även få 

förlängning på grund av att väderlek- eller vattenståndsförhållande är osedvanliga för byggnadsorten 

och inverkar särskilt ogynnsamt på arbetena. (AB 04) 

3 Företaget Peab 
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag och finns representerade på över 100 

orter i Sverige samt bedriver verksamhet i Finland och Norge med huvudkontor i Förslöv utanför 

Ängelholm. Peab har cirka 13 000 anställda och omsätter över 35 miljarder kronor. (Peabs hemsida) 

3.1 Organisation 
Peabs organisation är uppdelat i sju divisioner, Syd, Väst, Nordost, Stockholm hus, Bostad, Norge och 

Finland. Varje division är i sin tur uppdelat i olika regioner. Exempelvis är division Nordost uppdelat i 

fyra regioner med regionkontor i Umeå, Sundsvall, Örebro och Linköping. I sin tur är varje region 

uppdelad i olika arbetschefsgrupper. I varje region finns även personer som har hand om bland annat 

personalen och arbetsmiljön. Varje arbetschefs grupp har inköpare, kalkylerare, 

projektledare/entreprenadingenjör, platschefer, arbetsledare och mättekniker/utsättare. (Suomela, 

2011-05-19) 
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4 Orsaker till förseningar i byggprojekt 
Fyra fallstudier har gjorts på följande projekt; 

 Projekt 1: Kompassen förskola – Nybyggnation av förskola. Intervjuade personer är 

platschefen Gunnar Hoseth och beställarens ombud Inger Fernberg. 

 Projekt 2: Datorhallen – Ombyggnad till serverhall för datorer. Intervjuad person är 

platschefen Mikael Ljung. 

 Projekt 3: Gubben – Nybyggnation av ett flerfamiljshus. Intervjuade personer är arbetschefen 

Per Wirén och beställarens ombud Lars-Erik Hjortstig. 

 Projekt 4: Elektronmikroskopet – Nybyggnation av byggnad för elektronmikroskop. 

Intervjuad person är platschefen Peter Olsson. 

4.1 Projekt 1 – Kompassen förskola  

4.1.1 Bakgrund 

Peab byggde en ny förskola med tillagningskök på Arnö i Nyköping för Nyköpings kommun. 

Nyköpings kommun hade ett behov av flera förskoleplatser då det fanns ett uppdämt behov i 

Nyköping inklusive Arnö då det inom en snar framtid skulle bli en stor efterfrågan på platserna. Runt 

förskolan planeras för ytterligare utbyggnad av bostadsområdet vilket även detta medför en större 

efterfrågan på förskoleplatserna. Byggnadens utformning visas i figur 7.  

 

Figur 7 Planritning entréplan Kompassen förskola, Källa: Gunnar Hoseth, Peab Sverige AB 

Projektet genomfördes som en generalentreprenad där Peab var generalentreprenör. Som 

underentreprenörer har Peab bland annat haft rör-, el-, ventilations-, styr och reglerentreprenörer 

samt kyl- och hiss-, storköks-, mattläggnings- och målningsentreprenörer (Figur 8). (Hoseth, 2011-04-

06)  
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4.1.2 Tider 

Byggstarten för projektet var den 2 mars 2010 och det skulle enligt anbudshandlingarna vara färdigt 

till den 27 december 2010 men slutbesiktningen genomfördes den 18 februari 2011. Entreprenaden 

kunde godkännas den 28 februari 2011. Peab fick förlängning av entreprenaden i början på 

september 2010. (Hoseth, 2011-04-06; Allmänna föreskrifter (AF) Nybyggnad av förskola, 2009-12-

15) 

Två månader in i projektet insåg platschefen att de inte skulle hinna klart med projektet på utsatt tid. 

För att minska denna försening testade Peab med att forcera, genom att arbeta övertid och tillsätta 

mer resurser, men det hjälpte inte då byggnadsarbetarna stötte på nya problem på grund av den 

dåliga projekteringen. Peab har genomfört arbetsberedningar på bland annat förtillverkning och 

montering av ytterväggsblock, montage av fönsterpartier, platsbyggda innerväggar, fasadbeklädning 

samt formning, armering och gjutning av platta, väggar och bjälklag för att kvalitetssäkra arbetet. 

(Hoseth, 2011-04-06; AF Nybyggnad av förskola, 2009-12-15) 

4.1.3 Orsakerna till förseningarna ur entreprenörens synvinkel 

I detta projekt har det varit många olika orsaker till förseningarna och det har pågått från början till 

slut. Fakta om förseningen och dess orsaker i avsnitt 4.1.3 grundar sig på fakta från en intervju med 

platschefen för detta projekt. 

4.1.3.1 Projektering 

- När Peab började med grunden saknades uppgifter på konstruktionshandlingarna om bland 

annat radonrör. 

- Gällande rörentreprenaden var golvvärmen felritad då den bl.a. gick genom en diffusionsfog. En 

fördelarcentral var placerad i hissen samt att flödesscheman för bergvärme och varmvatten inte 

stämde. 

- När det gäller ventilationsentreprenaden kunde inte ventilationsdragningen på vinden 

genomföras enligt projekteringen utan det fick lösas på plats på grund av komplicerad 

takstolskonstruktion. Till storköket var ett ventilationsaggregat felaktigt projekterat som fick 

byggas om på plats. Ombyggnationen av ventilationsaggregatet medförde tillsammans med 

bristfällig projektering till att svartplåtskanalen som dras in till köket fick göras om och det gjorde 

att kanalen fick skrotas och en ny beställas. 
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- Beträffande elentreprenaden har det varit mycket som varit fel gällande brand- och 

säkerhetsprojekteringen. Det var även brister i säkerhetsklasser för dörrlåsningen m.m. 

- Styrentreprenaden var skriven som en totalentreprenad men den saknade en fullständig krav- 

och funktionsbeskrivning för beställarens funktionskrav. 

- Beträffande kökskylan har det varit mycket fel i handlingarna t.ex. fanns det inte el framdragen 

till aggregaten och inte kyla till två kylskåp.  

- Generellt har handlingarna varit bristfälliga för alla installatörer. Mycket av installationerna har 

krockat. Det har även varit fall där det har varit krockar mellan installatörernas egna 

installationer. Det har i vissa fall inte varit projekterat för framdragning av el till pumpar och 

liknande. Detta tyder på att det inte har varit någon samordning mellan 

installationsprojektörerna. Det har i detta fall saknats en gemensam gränsdragningslista som har 

gjort att ”saker har ramlat mellan stolarna”.  

- Gällande arkitekturen har det varit felaktiga och undermåliga handlingar där det bl.a. har saknats 

uppgifter om detaljer. Måttsättningen har varit bristande då det i vissa fall inte har varit måttsatt 

till någon stomlinje. Dörruppställningshandlingen har varit bristfällig och innehållit mycket 

felaktigheter och inte stämt överens med planritningen. Det har t.ex. varit olika dörrhängning, 

brand- och ljudkrav och dörröppningsmått för samma dörr mellan dörruppställningshandlingen 

och ritningarna. Detta har gjort att Peab i vissa fall har varit tvungna att beställa nya dörrar. 

- Konstruktionshandlingarna har inte varit fullständiga. Exempelvis hade inte konstruktören löst 

hur takstolarna skulle se ut där de två huskropparna möttes och för snedställd gavel.  

- Samordningen mellan arkitektens och konstruktörens lösningar har varit ofullständig då det t.ex. 

var en pelare som var placerad mitt i ett fönster. Arkitekten och konstruktören har hänvisat vissa 

lösningar till varandra men det är ingen som har gjort någon lösning. 

- Samtliga projektörer har varit dåliga på att genomföra egenkontroller, granska handlingarna och 

samordnat dessa. 

- Anledningen till denna bristfälliga projektering är att det har varit mycket kort projekteringstid 

och att det har varit dålig styrning från beställarens sida. Med denna korta tid har det inte funnits 

tid till en bra samordning mellan projektörerna.  

- Det första som hände i produktionsskedet var att det var mer bergssprängning än vad som 

angivits i handlingarna vilket medförde att arbetet tog längre tid. 

- Under byggets gång har Peab varit tvungna att bygga i en annan ordning än vad som planerats. 

De började med grunden i souterrängplan för huskropp B och hade tänkt göra den färdig först 

men p.g.a. bristfälliga handlingar fick de börja med grunden för huskropp A innan grunden för 

souterrängplan i huskropp B var färdig. 

4.1.3.2 Produktion 

- Under sommaren regnade det mycket vilket gjorde att starten för mattläggning och massagolv 

påverkades i och med att det tog längre tid att få ett tätt tak. Betongplattan måste torka ur innan 

det går att genomföra dessa moment. I övrigt har det varit rätt byggperiod då gjutningar och 

takarbeten har genomförts under sommarhalvåret och inomhusarbeten har genomförts under 

vinterhalvåret.  

- Under projektets gång har en leverans varit sen och bidragit till förseningen. Det var en leverans 

av markförlagda ventilationsrör. Markförlagda ventilationsrör borde undvikits i 

projekteringsskedet då de är kostbara och har långa leveranstider. 
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- Byggnationen av innerväggar har tagit längre tid och eftersom det har tagit längre tid har det 

även påverkat installatörerna och de som skulle göra ytskikten. 

4.1.4 Orsakerna till förseningarna ur beställarens synvinkel 

Inledningsvis var det en för liten tomt för en förskola med sex avdelningar och tillagningskök. Tomten 

hade egentligen bara plats för fyra avdelningar. Det tog då mer tid till att få plats med byggnaden på 

fastigheten. (Fernberg, 2011-05-06) 

I projekteringsskedet hoppade installationskonsulterna, som kommunen har ramavtal med, av och 

andra installationskonsulter fick ta över projekteringen. Dålig samordning av handlingar har 

förorsakat spilltider. (Fernberg, 2011-05-06) 

Den trånga tomten gjorde att det var problem att få plats med exempelvis fettavskiljare och brunnar 

innanför tomtgränsen. (Fernberg, 2011-05-06) 

Beställarens tekniska division hade önskat att de fått två månader till för projekteringen. Orsaken till 

den korta projekterings- och byggtiden var att uppdraget kom den tekniska divisionen tillhanda sent 

med krav på färdigställande som var alldeles för tidigt satt. Anledningen till dessa snäva tider är att 

det på Arnöområdet finns fler barn än beräknat samt att en befintlig förskola hade blivit utdömd. Om 

inte barnen på den utdömda förskolan hade flyttats inom en viss tid hade det blivit vite som följd. 

(Fernberg, 2011-05-06) 

Det som beställaren i detta fall skulle kunna gjort för att minska förseningen är att deras beställare 

Barn och utbildning hade bättre framförhållning. De som upprättar detaljplaner borde ta reda på vad 

verksamheterna inom kommunen behöver, så att byggbar mark till rätt yta finns för projekten. 

(Fernberg, 2011-05-06) 

4.2 Projekt 2 – Datorhallen 

4.2.1 Bakgrund 

Peab har byggt en serverhall för datorer för Landstinget Sörmland. Anledningen till att landstinget 

byggde en ny serverhall var att de i sina befintliga lokaler närmade sig den maximala kapaciteten som 

kan fås ut ur anläggningen. Landstinget hade nu två alternativ, att bygga om i de befintliga lokalerna 

eller att flytta till andra lokaler. Då landstinget hyrde de befintliga lokalerna beslutade de att flytta 

servrarna till sina egna lokaler vid Nyköpings Lasarett. (Ljung, 2011-03-30; Protokoll 

landstingsstyrelsens sammanträde, 2009-12-08) 

Projektet har genomförts som en samordnad generalentreprenad där Peab är generalentreprenör. 

Peab övertog entreprenader för VVS- och kylsystem, luftbehandlingssystem och el- och telesystem 

från beställaren. Peab har även anlitat egna underentreprenörer för t.ex. målnings-, golv och 

mattläggnings-, smides-, tak-, brandtätnings- och installationsgolvsentreprenader (Figur 9). (Ljung, 

2011-03-30)  
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4.2.2 Tider 

Byggstart för projektet var den 23 mars 2010 och det skulle enligt anbudshandlingarna vara färdigt 

till den 21 juni 2010. På grund av vissa förseningar kunde slutbesiktning genomföras 23 augusti 2010 

men entreprenaden kunde inte godkännas förrän i mitten på oktober 2010. (Ljung, 2011-03-30) 

I början av maj insåg platschefen för projektet att det kommer bli försenat p.g.a. att PM för 

elentreprenaden inte hade kommit i tid och anmälde då om hinder och fick en förlängd 

entreprenadtid. (Ljung, 2011-03-30) 

4.2.3 Orsakerna till förseningarna ur entreprenörens synvinkel 

I detta projekt har förseningar uppstått både i projekteringen, under produktion och vid 

slutbesiktningen. Fakta om förseningen och dess orsaker i avsnitt 4.2.3 grundar sig på fakta från en 

intervju med platschefen samt byggmötesprotokoll för detta projekt. 

4.2.3.1 Projektering 

- Under produktionen blev elinstallationerna försenade för att elentreprenören inte fick PM och 

handlingar från projektören i tid. Orsaken till att det kom sena PM och handlingar var att det från 

början var dåligt projekterat då det saknades vissa uppgifter i handlingarna och att det i vissa fall 

inte fanns utrymme för avsedd utrustning på avsedd plats i verkligheten.  

4.2.3.2 Produktion 

- Eftersom elen inte var installerad kunde vissa moment som var beroende av att elen var 

installerad genomföras och fick då göras när elen var installerade. Det var bland annat att 

brandtätningar och dörrar inte kunde monteras som det var tänkt samt att styrentreprenaden 

blev påverkad. 
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- När elinstallationerna blev försenade fick resterande entreprenörer utföra så mycket av sina 

arbeten som var möjligt utan att det påverkade elentreprenören när denna skulle utföra sina 

arbeten. 

4.2.3.3 Slutbesiktning 

- Vid slutbesiktningen upptäckte besiktningsmannen att det var fel kylaggregat monterat. Detta 

påverkade byggentreprenaden genom att bland annat föremål runt aggregatet fick monteras 

bort för att rörmontörerna skulle komma åt kylaggregatet. Anledningen till att fel kylaggregat 

monterats var att rörentreprenören hade fått offert på en likvärdig modell av leverantören som 

sedan även levererade den istället. Enligt byggmötesprotokollen måste alla materialbyten som 

berör beställarens framtida hyresgäst godkännas av densamma. 

4.2.4 Följd av förseningen 

För beställaren medförde förseningarna att de inte kunde få tillgång till sina lokaler som planerat. 

Under tiden som förseningen varade fick beställaren placera utrustningen på en annan plats vilket 

medförde att det blev extra förflyttningar av utrustningen. (Ljung, 2011-03-30) 

4.2.4.1 Sena ändringar 

Beställaren har gjort några sena ändringar i handlingarna bland annat ändrades dörrtyp på några 

ställen. Ändringen av dörrtyp reglerades med ett ÄTA-arbete och blev inte någon ökad kostnad för 

entreprenören utan det blev istället beställaren som fick betala för den ökade kostnaden. (Ljung, 

2011-03-30) 

4.3 Projekt 3 – Gubben 

4.3.1 Bakgrund 

HSB ska bygga ett nytt flerfamiljshus med 40 lägenheter. Garage kommer att finnas under byggnaden 

och på innergården. (AF kv. Gubben 8, 2009-09-20) Se fasadritning i figur 10. 

 

Figur 10 Fasadritning Gubben, Källa: Per Wirén, Peab Sverige AB 

 



20 
 

Projektet genomförs som en delad totalentreprenad där Peab har entreprenader för husbyggnad 

inklusive pålning samt anläggning och utvändig VA. (AF kv. Gubben 8, 2009-09-20) Entreprenader för 

el, rör, ventilation och hiss sker som en delad entreprenad där beställaren upphandlar 

entreprenörerna. Peab kommer i sin tur att har underentreprenörer för bland annat mark, målning, 

golv, plåt, plattsättning och fasad. Samordningen för projektet kommer att hållas av beställaren i 

projekteringsskedet och av Peab i produktionen (Figur 11).(Wirén, 2011-04-07)  

 

4.3.2 Tider 

Byggstarten var planerad till halvårsskiftet 2010 och bygget var planerat att vara färdigt till årsskiftet 

2011/2012. Byggstarten är nu planerad till halvårsskiftet 2011 och bygget ska enligt de nya planerna 

vara färdigt till årsskiftet 2012/2013. (Wirén, 2011-04-07) 

4.3.3 Orsakerna till förseningarna ur entreprenörens synvinkel 

Fakta om förseningen och dess orsaker i avsnitt 4.3.3 grundar sig på fakta från en intervju med 

arbetschefen för detta projekt. 

- Förseningen har uppstått redan innan byggstart i detta projekt. Området krävde arkeologiska 

utgrävningar. Detta har gjort att det har blivit ett års försening. Den 19 september 2010 började 

projekteringen av byggnaden. Inhägning av området och etablering i en grannfastighet 

påbörjades i mitten på oktober och rivning av befintligt bostadshus startade i andra halvan av 

oktober.  

- Den 19 november fick Peab meddelande om att det skulle ske en arkeologisk förundersökning på 

den aktuella tomten som pågick året ut. När förundersökningen var genomförd bestämdes att en 

slutundersökning skulle genomföras och den är planerad att vara klar till midsommar 2011.  

- I ett tidigt skede har Peab frågat beställaren om området var föremål för arkeologisk 

undersökning. För beställaren kommer förseningen att kosta cirka fem miljoner kronor där Peabs 

extra kostnader för personal och indexregleringen uppgår till två-tre miljoner kronor. 

- Att det tar så lång tid beror på att det för arkeologiska undersökningar är staten som är 

beställare och det gör att Lagen om offentlig upphandling(LOU) gäller. När LOU gäller ska ett 

förfrågningsunderlag vara utannonserat i fyra veckor, med start vecka 10, och detta ska sedan 

utvärderas i några veckor med en överklagandetid på två veckor. Efter detta kan arkeologerna 
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som ska genomföra undersökningen etablera sig på arbetsplatsen och sedan genomföra 

slutundersökningen som beräknas ta 6 veckor. Undersökningen är beräknad att vara klar till 

vecka 27. Peab har nu planerat att starta bygget efter semestern 2011. 

4.3.4 Orsakerna till förseningarna ur beställarens synvinkel 

Då det är en bostadsrättsförening som är beställare måste ett visst antal lägenheter redan vara sålda 

för att byggnationen ska kunna starta och då även kunna genomföra en arkeologisk förundersökning. 

(Hjortstig, 2011-05-09) 

För att kunna få lägenheterna sålda måste det ha genomförts en projektering för att de framtida 

hyresgästerna ska kunna se hur det eventuella framtida boendet ser ut. Detta gör att projekteringen 

börjar i ett tidigt skede där entreprenörerna är med och tänker i nästa skede börja bygga. (Hjortstig, 

2011-05-09) 

När bostadsrättsföreningen köpte fastigheten visste de att en förundersökning var tvungen att 

genomföras. Däremot går det inte att förutspå om en slutundersökning måste genomföras och det är 

även svårt att avgöra vad den innebär ekonomiskt. (Hjortstig, 2011-05-09) 

Den arkeologiska förundersökningen hade kunna genomföras tre månader tidigare än det verkliga 

utfallet. Det för att det tre månader tidigare fanns underlag för att kunna starta byggnationen. 

(Hjortstig, 2011-05-09) 

HSB har varit i kontakt med arkeologiska undersökningar vid många tillfällen tidigare men inte att det 

har blivit en slutundersökning. Förundersökningen har inte resulterat i att det har framkommit något 

som är unikt utan det är sådant som framkommer vid de flesta undersökningar. I vanliga fall pågår 

markarbeten och den arkeologiska undersökningen samtidigt men inte i detta fall utan nu har 

arkeologerna varit på platsen själva. (Hjortstig, 2011-05-09) 

Nu har bostadsrättsföreningen tagit fram nya priser för lägenheterna som har blivit dyrare än som 

tidigare var bestämt på grund av slutundersökningen och förseningskostnaderna för 

entreprenaderna. (Hjortstig, 2011-05-09) 

4.4 Projekt 4 – Elektronmikroskopet 

4.4.1 Bakgrund 

Peab bygger en byggnad för ett elektronmikroskop för Akademiska hus. Det är inte vilket 

elektronmikroskop som helst, utan det är Sveriges mest avancerade elektronmikroskop. 

Elektronmikroskopet ska användas till materialforskning vid Linköpings universitet. (Olsson, 2011-04-

20) 

Byggnaden har en speciell utformning. Det är en rund byggnad med lutande väggar samt att fasaden 

ska vara av titan. (Olsson, 2011-04-20) Se figur 12.  
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Figur 12 Fasadritning Elektronmikroskopet, Källa: Peter Olsson, Peab Sverige AB 

Projektet genomförs som en samordnad generalentreprenad där Peab är generalentreprenör. Peab 

övertog entreprenader för rör, el och ventilation från beställaren. Peab har även anlitat egna 

underentreprenörer för t.ex. mark-, smides-, tak-, plåt-, målnings-, undertaks- och 

håltagningsentreprenader (Figur 13). (Olsson, 2011-04-20)  

 

4.4.2 Tider 

Etableringen skulle börja vecka 40(2010) men började inte förrän den 27 december 2010(vecka 52). 

Sluttiden är planerad till den 20 juni 2011 och det är samma tid som det var i anbudet. (Olsson, 2011-

04-20) 

I detta projekt har det i dagsläget inte blivit någon försening gällande sluttiden men det har blivit 

framflyttning av leveransen av elektronmikroskopet. (Olsson, 2011-04-20) 
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Platschefen insåg i mitten på mars att byggarbetarna inte skulle hinna göra det som var tvunget att 

göras tills dess att elektronmikroskopet skulle levereras. Beställaren flyttade då fram leveransen av 

mikroskopet med en månad vilket innebär att det istället levereras i mitten på maj. (Olsson 2011-04-

20) 

På vissa moment har det genomförts arbetsberedningar för att minska risken att fel uppstår och för 

att underlätta för yrkesarbetarna. Moment som det har genomförts arbetsberedningar på är bland 

annat arbetet med systemform och monteringen av ytterväggsstommen. (Olsson 2011-04-20) 

4.4.3 Orsakerna till förseningarna ur entreprenörens synvinkel 

För detta projekt har förseningarna uppstått i projekteringen samt vid mark- och byggnadsarbeten. 

Fakta om förseningen och dess orsaker i avsnitt 4.4.3 grundar sig på fakta från en intervju med 

platschefen för detta projekt. 

4.4.3.1 Projektering 

- Inledningsvis påträffades mer berg än handlingarna visade. Detta medförde att det blev mer 

sprängning och transport av material från platsen.  

- Efter ett besök hos titanleverantören ändrades takkonstruktionen och detta medförde extra 

arbeten för byggentreprenaden. 

- Gällande smideskonstruktionen så var den felritad men det löstes på plats och bidrog inte till 

någon försening. 

- Ett annat moment som bidragit till förseningen är att ett aluminiumskikt har flyttat från att vara 

på insidan av betongväggen till att vara på utsidan av densamma. 

4.4.3.2 Markarbeten 

- Huskonstruktionen var tvungen att förskjutas i sidled på grund av att det blivit slag i berget vid 

elektronmikroskopet. Elektronmikroskopet får inte bli utsatt för vibrationer och måste därför 

vara förankrat i berg. Berget vid fundamentet till elektronmikroskopet var tvunget att vajersågas 

för att säkerställa bergkvaliteten. 

- Gällande fjärrvärmen var det vissa problem med att få fram slangen till den i tid. 

4.4.3.3 Byggnadsarbeten 

- Då det var en ovanligt kall vinter medförde det att det blev mer arbete vid gjutningar än det 

skulle varit vid normala vinterförhållanden. Det var arbeten som att de bland annat var tvungna 

att täcka och täcka av plattan. 

- På grund av de försenade markarbetena kunde inte byggarbetarna gjuta i den ordning som de 

hade planerat. Byggarbetarna fick istället börja med en platta som det inte var lika bråttom med 

som den de hade planerat att börja med. 

- På grund av vriden huskonstruktion var de tvungna att starta med en annan del än det de hade 

planerat. Det medförde att den delen som skulle vara mest prioriterad blev klar senare än 

planerat. 

- Eftersom bygget fortfarande pågår är det flera moment som kan bli försenade. Några sådana 

moment är leveransen av titanplåten som kommer från USA. Det är då en lång leveranstid som 

kan göra att det blir förseningar.  

- Installationsarbetena har inte heller påbörjats i dagsläget och har därför inte medfört någon 

försening. Men det kan uppstå förseningar när dessa arbeten påbörjas då alla installatörer ska 

vara på liten yta under samma tidsperiod. 



24 
 

5 Ekonomiska aspekter på projekten 

5.1 Tider för projekten 
Enligt denna studie har det framkommit att det varit olika långa förseningar beroende på vilka 

orsakerna har varit. I tabell 1 och 2 ses vilka tider som har gällt för projekten, det visas även totala 

byggtider och tider för förseningen samt den procentuella förseningen. Den procentuella förseningen 

är förseningstiden dividerat med den totala byggtiden enligt anbudet.  

Den totala procentuella förseningen av start- och sluttider i genomsnitt för alla projekt är i denna 

studie 63 %.  

Tabell 1 Tider för respektive projekt 

Projekt Starttid(Anbud) Sluttid(Anbud) Starttid Sluttid 

Kompassen 2/3 2010 27/12 2010 2/3 2010 28/2 2011 

Datorhallen 23/3 2010 21/6 2010 23/3 2010 15/10 2010 

Gubben Mitten 2010 
Årsskiftet 

2011/2012 
Mitten 2011 

Årsskiftet 
2012/2013 

Elektronmikroskopet 4/10 2010 20/6 2011 27/12 2010 20/6 2011 

 

Tabell 2 Förseningstider för respektive projekt 

Projekt 
Total byggtid enligt 

anbud 
Försening 

Procentuell 
försening 

Kompassen 10 månader 2 månader 20 % 

Datorhallen 3 månader 4 månader 133 % 

Gubben 18 månader Försenad start med 12 månader 67 % 
Elektronmikroskopet 9 månader Försenad start med 3 månader 33 % 

 

5.2 Ekonomi för projekten 

5.2.1 Projekt 1 – Kompassen 

För detta projekt har ersättningsformen varit fast pris med indexreglering och anbudspriset var 

25 990 000 kronor plus kostnader för markarbeten som betalas enligt en á-prislista. Det slutliga priset 

har blivit cirka 29 000 000 kronor exklusive markarbeten. (Hoseth, 2011-04-06) 

När det blir mycket ändringar av handlingar och tid blir alla inblandade parter förlorare ekonomiskt. 

Det är svårt att uppskatta kostnader och tid för ÄTA-arbete samt att planera hur arbetet ska gå till då 

det har förekommit så mycket fel som det har varit i projektet. (Hoseth, 2011-04-06) 

5.2.2 Projekt 2 – Datorhallen 

Ersättningsformen för projektet har varit fast pris utan indexreglering där anbudspriset för 

byggentreprenaden var på 2 274 190 kronor och det slutliga priset hamnade på 2 713 000 kronor då 

det tillkommit arbeten. (Ljung, 2011-03-30) 

Projektets ekonomi har påverkats negativt genom att etableringen har funnits under en längre tid än 

planerat och då gjort att det har blivit en ökad kostnad. Andra omkostnader för projektet har ökat 
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och kostnaden för administrationen, med bland annat platschef och projektledare, har ökat genom 

att dessa har arbetat med projektet under en längre tid än vad som var avsett från början. (Ljung, 

2011-03-30) 

5.2.2.1 Vite 

Då förseningen angående de felmonterade kylaggregaten skedde utan att entreprenaden hade fått 

förlängning fick Peab betala vite som motsvarade 1 % av den sammanlagda kontraktssumman för 

generalentreprenaden samt generalentreprenörsarvodet för varje påbörjad vecka som 

färdigställandet fördröjs som i detta fall blev 272 000 kronor. Peab har i sin tur fakturerat 

rörentreprenören 250 000 kronor i vitesbelopp. (Entreprenadkontrakt, Ombyggnad för datorhall; 

Suomela, 2011-04-05)  

Förutom vite tillkom kostnader för det extra byggarbete som gjordes vid utbytet av kylaggregaten. 

(Ljung, 2011-03-30) De tillkommande kostnaderna som uppstått för extra arbete har 

rörentreprenören betalat och det är för byggentreprenaden 128 900 kronor samt en kostnad på 

65 000 kronor för den extra besiktningen. (Suomela, 2011-04-05) 

5.2.3 Projekt 3 – Gubben 

Ersättningsformen för detta projekt var fast pris utan indexreglering men har omförhandlats till fast 

pris med indexreglering. Anbudspriset för projektet var 53 538 000 kronor och det beräknade slutliga 

priset är 56 121 126 kronor. Den extra kostnaden är tjänstemännen som var tänkt för projektet och 

som inte haft något annat uppdrag under tiden samt den beräknade kostnaden för indexregleringen. 

(Wirén, 2011-04-07) 

Peab har försökt placera om tjänstemännen för att hålla ner kostnaden men i vissa fall har det inte 

varit möjligt. I dessa fall har Peab beräknat kostnaden för detta och beställaren har stått för 

kostnaden. Gällande yrkesarbetarna har de haft andra arbeten under denna period och då inte blivit 

någon extra kostnad för detta projekt. (Wirén, 2011-04-07) 

Det kommer även att tillkomma kostnader för etableringen som har skett i en grannfastighet där 

Peab står för uppvärmning, inredning, toaletter m.m. och detta regleras som ett ÄTA-arbete. (Wirén, 

2011-04-07) 

På denna tomt måste det spontas under grundvattennivån och det måste därför vara en tätspont. 

Intilliggande hus är inte pålade utan ligger på en rustbädd och är känsliga för störningar och det 

medför att sponterna eventuellt måste lämnas kvar i marken. Då det är svårt att uppskatta 

kostnaden för spontningen utgör det ett ÄTA-arbete. (Wirén, 2011-04-07) 

Eftersom projektet har blivit försenat med ett helt år så leder inte de ändrade tiderna till några extra 

kostnader än det som var beräknat i kalkylen. Men om projektet blir ytterligare försenat så skulle det 

kunna bli extra kostnader för att t.ex. ha provisorisk värme när putsarbeten ska ske om det har blivit 

vinter. (Wirén, 2011-04-07) 

5.2.4 Projekt 4 – Elektronmikroskopet 

Ersättningsformen för projektet är budget med incitament. Incitamentet är ett kostnadsincitament 

där beställaren och entreprenören delar på en eventuell minskad eller ökad kostnad. Budgeten är 

satt till 12,5 miljoner kronor för byggentreprenaden. (Olsson, 2011-04-20) 
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I dagsläget har det inte varit några större kostnadsökningar för att de bland annat inte hade etablerat 

sig på platsen samt att arbetarna hade andra arbeten under tiden. (Olsson, 2011-04-20) 

Peab har haft mer yrkesarbetare på plats än vad som var planerat men det leder inte till någon ökad 

kostnad då det i slutänden blir lika många timmar som planerat. (Olsson, 2011-04-20)  

5.2.5 Ekonomisk översikt för projekten 

I tre av projekten har förseningarna medfört en ökad kostnad för projekten. I det fjärde fallet är 

projektet fortfarande under produktion men kommer troligen inte överstiga det satta budgetpriset. 

Den procentuellt ökade kostnaden för dessa projekt är i genomsnitt för denna studie är 9 % av 

anbudssumman. 

Tabell 3 Kostnader för respektive projekt 

Projekt Ersättningsform Anbudssumma Slutsumma Differens 
Procentuell 

ökning 

Kompassen 
Fast pris med 
indexreglering 

25 990 000:- 29 000 000:- 3 010 000:- 11 % 

Datorhallen 
Fast pris utan 
indexreglering 

2 274 190:- 2 713 000:- 438 810:- 19 % 

Gubben 
Fast pris med 
indexreglering 

53 538 000:- 56 121 126:-* 2 583 126:-* 5 %* 

Elektronmikroskopet 
Budget med 
incitament 

12 500 000:- 12 500 000:-* 0:-* 0 %* 

6 Diskussion 

6.1 Kompassen 
I resultat av intervjun med platschefen Gunnar från Peab som representerar byggentreprenören så 

framgick att 14 av 17 påtalade förseningar var relaterade till projekteringen och resterande tre till 

produktionsskedet varav en var väderleksrelaterad. Från Gunnars svar framgår att mer än 80 % är 

relaterade till projekteringen. I intervjun med beställarens ombud Inger så överensstämmer hennes 

svar med att förseningarna till största del har skett i projekteringsskedet. 

Att tomten var för liten för en förskola med sex avdelningar och att det bara fanns plats för fyra 

avdelningar har sannerligen lett till att arkitekten har fått lagt ner betydligt mer tid för att få fram en 

funktionell byggnad med sex avdelningar som får plats på den begränsade tomten. En av 

byggherrens uppgifter är att anskaffa mark till byggnaden som ska vara på tomten. I detta fall borde 

beställaren försökt att hitta en alternativ tomt för ändamålet.  

Gällande ett eventuellt vite om beställaren inte flyttar förskolebarnen innan ett visst datum så borde 

beställaren ställt den kostnaden som ett eventuellt vite skulle innebära mot vad en försening skulle 

kosta. Nu i efterhand så kan detta utvärderas och det visar sig om det var rätt att göra som de gjorde 

eller att projektera två månader till och betala vite för dessa två månader. 

För Kompassen skulle förseningen kunna minskas genom att projektörerna hade fått tid till 

projekteringen och då även kunnat samordna mellan deras olika delar. Det skulle även finnas tid till 

* Kostnader fram till den 30 april 2011 



27 
 

att göra egenkontroller och granskning av handlingar. Detta skulle medföra att det är riktiga 

handlingar som når byggplatsen och det går att bygga efter dessa utan att det förekommer brister i 

handlingarna. 

Då det för detta projekt var mycket korta projekterings- och byggtider borde det ha projekterats med 

snabbare och enklare utförande. I detta fall har arkitekten krånglat till många lösningar det är t.ex. 

många vinklar i byggnaden som gör att det tar längre tid att uppföra byggnaden. 

Enligt Gunnar skulle ett alternativ som skulle kunna göra att förseningen hade minskats varit att en 

annan entreprenadform använts. Istället för en generalentreprenad skulle en totalentreprenad 

möjliggöra en reduktion av förseningarna. Fördelen med en totalentreprenad skulle då vara att det 

går snabbare att fatta beslut. Vid en totalentreprenad skulle de även kunna göra vissa lösningar 

enklare än vid en generalentreprenad. 

6.2 Datorhallen 
Resultatet av intervjun med platschefen Mikael från Peab som representerar byggentreprenören 

framkom det att en av de fyra påtalade förseningarna relaterade till projektering medans två av de 

påtalade förseningarna orsakades under produktionen och den sista orsaken framkom vid 

slutbesiktningen.  

Det som skulle kunna göras bättre i projektet datorhallen är att det var färdigprojekterat när bygget 

startar och att det då finns bygghandlingar att tillgå. Det hade gjort att det i detta fall hade kunnat 

byggas i den ordning som var planerat och då kunnat hålla den tid som var avsatt i 

anbudshandlingarna. 

Gällande fel kylaggregat skulle rörentreprenören varit extra tydlig vid beställning av utrustningen från 

leverantören att det måste vara den föreskrivna utrustningen. Ett annat alternativ var att beställaren 

skulle godkänt den felaktiga utrustningen om den hade minst samma kapacitet som den beställaren 

skulle ha. 

6.3 Gubben 
I intervjun med arbetschefen Per från Peab så framkom det att den enda orsaken till att projektet har 

blivit försenat är att det krävdes arkeologisk för- och slutundersökning. Detta har gjort att 

byggnationen inte har kunnat komma igång enligt de första planerna. 

Resultatet av intervjun med beställarens ombud Lars-Erik framgick det att beställaren visst om att en 

arkeologisk förundersökning var tvungen att genomföras. Förundersökningen kunde inte genomföras 

förrän ett visst antal lägenheter var sålda och för att få några lägenheter sålda måste det vara 

projekterat till viss del. Beställaren har vid tidigare tillfällen varit med om arkeologiska 

förundersökningar men aldrig att en slutundersökning har genomförts. Vid denna förundersökning 

har det inte framkommit något som skulle vara unikt och därför inte vara någon grund för en 

slutundersökning.  

För projektet gubben skulle förseningen kunna minskats genom att säljaren av tomten hade sålt en 

tomt som var färdig att byggas på. Med detta skulle kostnaden som byggentreprenören har haft för 

bland annat tjänstemän och etableringen hade kunna eliminerats. Om detta hade gjorts skulle de 

framtida hyresgästerna fått reda på det slutliga priset på lägenheterna redan från början.  
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6.4 Elektronmikroskopet 
Resultatet av intervjun med platschefen Peter från byggentreprenören Peab så framkom att fyra av 

orsakerna uppstod i projekteringen och två av orsakerna uppstod vid markarbeten medans 

resterande fem orsaker uppstod vid byggnadsarbetena.  

Det som skulle kunna minska förseningen för elektronmikroskopet är att det finns bygghandlingar att 

bygga efter vid byggstarten. Förseningen skulle även kunna minskas genom att Peab hade forcerat 

under byggets gång.  

En annan faktor som skulle kunna minska förseningen är att alla olika aktörer får den tid som de 

behöver för att genomföra sina arbeten. I detta fall har starten blivit förskjuten men det är 

fortfarande samma sluttid. Detta medför att alla installatörer kommer att arbeta på samma yta 

under samma tid vilket gör att det kommer att bli trångt på arbetsplatsen. Det optimala förfarandet 

vore att de olika installatörerna arbetade ”efter” varandra, då den första installatören är klar med 

sina installationer tar nästa installatör vid med sina installationer och så vidare.  

6.5 Sammanfattande diskussion 
Projektering är något som tar lång tid att genomföra. Från det att byggherren beslutar om att 

projektet ska genomföras till det att bygghandlingar är färdiga att byggas efter är det en lång och 

komplicerad väg. Då det för många projekt är korta tider i allmänhet så medför det att 

projekteringen blir bristfälligt genomförd. Med en bristfällig projektering så medför det att 

bygghandlingarna som det ska byggas efter innehåller vissa brister. Detta gör att det vid vissa detaljer 

inte är genomtänkt hur det bästa sättet att bygga efter är beskrivet i handlingarna. 

Samtliga projektörer måste samordna sina lösningar med varandra för att den bästa möjliga 

utformningen ska utgöra bygghandlingarna. Om det inte har skett någon samordning mellan t.ex. 

arkitekten och konstruktören så kan det uppstå problem när byggnaden ska upprättas att det i vissa 

fall inte går att gör som det är ritat. 

Det är inte bara vid uppförandet av byggnaden som det behövs fullständiga bygghandlingar utan det 

behövs även i anbudsskedet. För att kalkylen som utgör anbudet som lämnas till beställaren ska 

kunna byggas efter så krävs det att det finns ett bra underlag i form av handlingar. Om det är 

bristfälliga handlingar tar entreprenören en större risk och sannolikheten att projektet kan håll sig 

inom anbudssumman minskar.  

En dålig projektering kan också leda till att installationerna krockar och medför problem då 

installatörerna ska montera installationerna. Detta kan leda till att omfattande ombyggnationer kan 

behövas och medför då extra arbete som tar tid och kostar pengar.  

När det gäller att det har behövts mer bergsprängning än handlingarna visat så borde en mer 

omfattande geoteknisk undersökning ha genomförts. 

Det är byggherrens uppgift att tillhandahålla med resurser som exempelvis pengar och tomtmark att 

bygga på. Detta har alla byggherrar gjort för de projekten som studerats men vid ett tillfälle har den 

aktuella tomten inte varit tillräckligt stor för den aktuella byggnaden.  
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Vid utförandeentreprenader är det byggherren som anlitar konsulter för projektering och 

projektledning. Detta gör att entreprenören/entreprenörerna som ska upprätta byggnaden ska 

kunna bygga efter de handlingar som beställarens konsulter har upprättat.  

När projekt blir försenade medför det en ökad kostnad för projektet. Det är oftast de gemensamma 

kostnaderna för projektet som ökar. Detta för att det är aktiviteterna som utgör de gemensamma 

kostnaderna som finns på plats under en längre tid. Det är sällan som de direkta kostnaderna ökar 

men i ett av projekten har dessa ökat då det var felmonterade aggregat. 
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7 Slutsats 
Alla byggprojekt är unika. Av dessa fallstudier har det framkommit att det finns många olika orsaker 

till att en försening hos ett byggprojekt uppstår. Det har framkommit att det ändå finns 

gemensamma nämnare till att förseningar uppstår. Dock har det framkommit att projekteringsskedet 

bidrar till den största delen av förseningarna.  

Fallstudierna har visat att förseningarna kan ske i olika skeden av processen. För några av projekten 

har det varit projektering som orsakat förseningen medans det i något annat har orsakats innan 

byggstart, under produktionen eller vid slutbesiktningen. 

Det ekonomiska utfallet för projekten i fallstudien har i tre av fyra fall påverkats med en ökad 

kostnad för projektet. I det fjärde fallet är projektet fortfarande under produktion samt att 

ersättningsformen är budget med incitament och detta har gjort att det inte i dagsläget har ökat 

kostnaden.  

Förseningarna som har uppstått i projekten i fallstudien har kunnat minskas genom att det hade varit 

bättre projektering och att projekteringen varit klar vid byggstart. I vissa fall skulle en annan 

entreprenadform bidragit till att förseningen hade kunna minskats. 

Det som skulle kunna göras för att minska förseningarna är att entreprenören ställer högre krav på 

att det är fullständiga handlingar och att handlingarna levereras i rätt tid, till rätt plats, i rätt mängd 

samt med rätt innehåll till entreprenören. En bättre förståelse från beställare och projektörer att 

entreprenörerna behöver handlingar i god tid före produktion för att kunna köpa in material och 

tjänster. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Entreprenörer (mall) 

 Har projektet blivit försenat? 

 Bakgrund till projektet 

 Beställare 

 Typ av byggnad (Förskola, bostad etc.) 

 Entreprenadform 

 Ersättningsform 

 Varför byggde beställaren? 

 Tider 

 Byggstart 

 Sluttid enligt anbud 

 Slutbesiktning 

 Godkänd entreprenad 

 Ekonomi 

 Anbudspris 

 Slutligt pris 

 I vilket skede av produktionen har förseningarna uppstått? (vid upp starten, under 

produktionen eller i slutskedet) 

 Vilka moment är det som har blivit försenade? 

 Hur har dessa moment påverkat andra moment? 

 Har ni varit tvungna att bygga i annan ordning p.g.a. förseningarna? 

 Hur har det ekonomiska utfallet för hela projektet påverkats av de försenade momenten? 

 Har det använts ackord på projektet? 

 Skulle du kunna påverka att förseningarna inte uppstod eller att dem blev kortare? 

 När insåg du att ni kommer att bli försenade? När fick ni förlängning? 

 Hur har ni gjort för att minska förseningarna? Har ni gjort några arbetsberedningar för 

kritiska aktiviteter, i så fall vilka moment? Hur har ni gjort för att veta vilka aktiviteter som ni 

måste lägga mer resurser på?  

 Har ni varit tvungna att forcera under byggets gång för att minska förseningarna? 

 Hur mottog beställaren meddelandet med att ni blev försenade? 

 Har det varit problem med någon leverans som gjort att det har blivit förseningar? 

 Har beställaren haft ”krav” på att det måste vara klart till ett visst datum? 

 Hur har vädret påverkat bygget? 

 Har bygghandlingar kommit i tid? 

 Har det varit moment som blivit försenade inom tidsramen, i så fall vilka? 

 Hur har entreprenadformen spelat in med avseende på förseningen? Tror du att en annan 

entreprenadform hade kunnat ta bort förseningen eller minskat den i så fall varför? 

 Om du skulle göra något annorlunda i projektet vad skulle du i så fall göra om och hur skulle 

du göra istället? 
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 Skulle förseningarna kunna minskats genom en bättre projektering? Vad skulle dem kunna 

göra annorlunda i projekteringsskedet? 

 Skulle byggnadens utformning kunnat minska förseningen? 

 Har det förekommit krockar mellan olika installationer? 

 Hur skulle det idealiska genomförandet se ut? 

Beställare för Kompassen förskola 

 Vad är det som har orsakat att projektet har blivit försenat? 

 Vad skulle ni, som beställare, kunna gjort annorlunda i projektet? 

 Skulle en annan entreprenadform ha underlättat ert arbete? 

 Vad skulle en längre byggtid, från början, ha medfört för er? 

 Vad har förseningen kostat er som beställare? 

 Vad skulle ni som beställare kunnat göra för att minska förseningen? 

Beställare för Gubben 

 Gällande den arkeologiska undersökningen, varför blev det som det blev? 

 Hur mycket uppskattar du att det kommer att kosta för den arkeologiska undersökningen? 

 Varför tillämpade ni inte fast pris med indexreglering från början? 

 Vad har det varit för någon reaktion från de framtida hyresgästerna? 

 

 


