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Sammanfattning 

Byggbranschen är informationsintensiv där informationsutbyte sker mellan flera aktörer i olika 
skeden av byggprocessen vilket ställer höga krav på leveranserna. Vid entreprenader där 
produktionen startar innan projekteringen är avslutad är det viktigt att projekteringen följer 
tidplanen så att bygghandlingar levereras inom utsatt tid. Idén till rapporten uppkom under kursen 
Tillämpad byggteknik på konsultföretaget NIRAS. Under tiden på NIRAS framkom det att det än idag i 
viss utsträckning byggs utan bygghandlingar i Sverige.  

Syftet med examensarbetet är att utreda varför det förekommer att produktionen står utan 
bygghandlingar. Rapporten ska också utreda hur detta kan förhindras samt komma med en 
rekommendation för hur det ska undvikas att bygghandlingar saknas genom att samla in åsikter på 
förbättringsåtgärder från olika aktörer inom branschen. Rapporten kommer även behandla på vilket 
sätt bygghandlingar arbetas fram och hur de digitala leveranserna av handlingarna sker. 

Resultatet i rapporten bygger på litteratur- och intervjustudier. De personer som har intervjuats 
representerar olika parter av branschen. Respondenterna utgörs av en konsult, en inköpare på 
entreprenörsidan, en platschef på entreprenörsidan samt en beställare. 

Den ständigt återkommande orsaken till att bygghandlingar saknas enligt intervjustudierna är 
tidspressen. Tidspressen på att leverera och producera är stor för samtliga aktörer inom branschen. 
Situationerna då handlingar saknas kan också kopplas ihop med försenade eller uteblivna 
informationsleveranser och sena ändringar under projektets gång. Där har även leverantörerna en 
viktig roll att spela. Många gånger är handlingarnas framställning beroende på information från 
leverantörer. Att tidigt koppla in och arbeta aktivt för en bra kommunikation är en viktig aspekt för 
att integrera leverantörerna i byggprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The construction business contains an intense flow of information among different actors in different 
stages of the building process, which demands an effective and functioning way of delivering 
information. With contracting where the construction starts before the projection is finished it is 
critical that the projection follows the time plan in order to get all the construction documents 
approved on time. 

The purpose of this work is to examine the reasons that construction often is delayed due to late 
approval of the construction documents. The report will also investigate how this can be prevented 
and finally reach a recommendation for companies how to avoid these kinds of delays. This will be 
done by studies of relevant literature and interviews of different actors in the business. 

The study points out time pressure as the main reason for the lack of construction documents. The 
delay of construction documents is often related to delayed or defaulted deliveries of information, 
and late changes in the project. In this case, the suppliers also play an important role, by involving 
the suppliers in an early stage of the project, and to sustain a good communication the suppliers can 
be well involved in the process, and these kinds of delays can be avoided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Detta examensarbete har skrivits vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet under våren 2011. 
Grundidén för rapporten framkom i diskussion med Håkan Nordstedt, under kursen Tillämpad 
byggteknik på NIRAS Sweden AB. Håkan Nordstedt har varit handledare och till honom jag vill rikta 
ett tack för idén och givande diskussioner. Jag vill också rikta ett tack till min handledare och 
examinator vid universitet, Lotta Lanne för givande diskussioner och konstruktiv kritik. Ett stort tack 
riktas också till de personer som tagit sig tid att ställa upp och besvara mina frågor och som kommit 
med intressanta och utredande svar som utgör en betydande del av källmaterialet i detta 
examensarbete. 

Norrköping, juni 2011 

Niklas Klarin 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är en informationsintensiv bransch där informationsutbyte sker mellan flera aktörer i 
olika skeden av byggprocessen vilket ställer höga krav på leveranserna av information. Vid 
entreprenader där produktionen startar innan projekteringen är avslutad är det viktigt att 
projekteringen följer tidplan så att bygghandlingar levereras inom utsatt tid. Kommunikationen 
mellan projektörerna och entreprenören är viktig för att koordinera leveransen av bygghandlingar. 
Författarens tes är att tidspressen under ett byggprojekt är en starkt bidragande orsak till 
avsaknaden av handlingar. Att bygga efter bygghandlingar är något hela byggbranschen strävar efter 
och som borde vara en självklarhet då det utgör en viktig del av branschens kvalitetssäkring.  

Idén till rapporten uppkom under kursen Tillämpad byggteknik på konsultföretaget NIRAS. Under 
tiden på NIRAS framkom det att det än idag i viss utsträckning byggs utan bygghandlingar i Sverige. 
Det byggdes visserligen utan bygghandlingar i större utsträckning förr än vad det gör i dagens 
Sverige. Det förekommer dock fortfarande men branschen jobbar för att minimera uppkomsten av 
dessa situationer. 

1.2 Syfte  
Examensarbetet ska undersöka hur kopplingen mellan projekteringen och produktionen fungerar 
beträffande leveransen av bygghandlingar. Syftet är att utreda varför situationer, då produktionen 
står utan bygghandlingar, uppstår. Vidare ska rapporten undersöka hur avsaknaden av handlingar 
kan förhindras och komma med en rekommendation för hur det ska genomföras genom att samla in 
åsikter på förbättringsåtgärder från olika aktörer inom branschen. Rapporten kommer även behandla 
på vilket sätt bygghandlingar arbetas fram och hur digitala leveranser av handlingarna sker. 
Rapporten ska även undersöka bygghandlingarnas betydelse beträffande ansvarsfördelning.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur fungerar processen för framställning och leverans av bygghandlingar? 

• Vilken betydelse har bygghandlingar för kvalitetssäkring och ansvarsfördelning? 

• Varför uppstår situationer då bygghandlingar saknas? 

• Hur stor del av projekteringen bör vara klar innan produktionen startar? 

• Hur kan systemet med tillhandahållandet av bygghandlingar förbättras och kan checklistor 
underlätta detta? 

1.4 Avgränsning 
Rapporten behandlar entreprenadformer, bland andra totalentreprenad, där produktionen startar 
innan projekteringen är färdigställd.  

1.5 Metod  
Det som ligger till grund för resultatet i den här rapporten är litteratur- och intervjustudier som utgör 
rapportens huvuddel. För att få ett bredare perspektiv på ingångskällorna till rapporten har 
diskussioner förts med examinator, handledare samt studenter vid programmet byggnadsteknik. 
Kapitel 2- 7 utgör en presentation av rapportens teoridel. Dessa kapitel redovisar resultatet av 
litteraturstudierna, vilka i huvudsak genomfördes i projektets tidiga skede.  
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I kapitel åtta presenteras resultaten från de fyra intervjuer som genomförts under examensarbetet. 
Respondenterna fick komma till tals och ge sin syn på utvalda frågor, se bilaga 1. Intervjustudien 
utgör en viktig del av rapporten. Resultatet i intervjustudien bygger på information från aktörer som 
dagligen arbetar ute i branschen och som har god inblick i branschens fel, brister och 
förbättringsmöjligheter. De personer som har intervjuats representerar olika parter av branschen. 
Respondenterna utgörs av en konsult, en inköpare på entreprenörsidan, en platschef på 
entreprenörsidan samt en beställare från en byggherre. Valet av respondenter grundar sig på målet 
att få en nyanserad bild av frågeställningarna utifrån olika intresseområden inom branschen. De 
specifika personerna har sedan valts ut genom personliga kontakter och genom handledarens 
kontakter. 

1.6 Källor 
Rapportens tyngdpunkt bygger på fakta som framkommit under intervjuer med branschfolk. 
Intervjuer har utförts med entreprenörer i form av platschef och inköpare, en konsult samt en 
byggherre. Intervjufrågorna har utformats annorlunda beroende på vilken aktör intervjun behandlar, 
dock med vissa gemensamma återkommande frågor. Då det är ett antal enskilda individer som har 
intervjuats kan inte resultatet i intervjustudien ses som en samlad bild för branschen i stort.  

Den inledande teoretiska delen av rapporten baseras på litteraturstudier på en blandad 
litteraturbasis. Litteraturen består bland annat av Uno Nordstrands böcker Byggprocessen och 
Byggstyrning, vilka båda används i utbildningssyfte vid universitet och högskolor. För beskrivning av 
digitala leveranser har Bygghandlingar 90 – band 8 använts. Bygghandlingar 90 är byggsektorns 
rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Observera att det alltså inte är några lagfasta 
direktiv utan just rekommendationer, som i stor utsträckning används av flera aktörer inom 
byggbranschen. Till detta kommer även elektroniska källor i form av rapporter och webbaserade 
tidningsartiklar.  

1.7 Disposition 
Rapporten kommer inledningsvis att beskriva byggprocessens och informationsflödets olika steg till 
färdiga bygghandlingar för att läsaren ska få bakomliggande teori till rapportens huvuddel, 
intervjudelen. I intervjustudien presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts med 
entreprenörer, konsult och beställare. Rapporten avslutas med en analys där aktörernas åsikter 
jämförs och slutsatser dras. Till rapporten finns intervjufrågorna bifogade.  

Kapitel 2 – Byggprocessen och dess handlingar – går igenom grundläggande teori om byggprocessen 
och ger läsaren en bild av informationsflödet. 

Kapitel 3 – Bygghandlingar - tar upp hur bygghandlingar blir till. 

Kapitel 4 – Digitala leveranser av bygghandlingar – beskriver praktiskt informationsutbytet. 

Kapitel 5 – Produktion - tar upp hur bygghandlingar används i produktionen. 

Kapitel 6 – Tidplaner – behandlar ett antal olika tidplaner. 

Kapitel 7 – Checklistor - tar upp teorin bakom checklistor samt fördelar och nackdelar. 
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Kapitel 8 – Resultat av intervjustudier - utgör intervjudelen i rapporten, där fyra personer inom 
byggbranschen har intervjuats. 

Kapitel 9 – Slutsatser - summerar och drar slutsatser. Författaren drar egna slutsatser vilka varvas 
med tidigare framkomna fakta i rapporten. 
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2 Byggprocessen och dess handlingar   
Varje byggprocess startar med att det uppstår ett behov av någon form av byggnad eller anläggning 
hos byggherren. Det kan handla om ny-, till- eller ombyggnad. En byggherre kan vara en 
privatperson, företag eller organisation som låter uppföra ett byggnadsverk för egen räkning. Figur 1 
illustrerar en förenkling av byggprocessen. 

 

Figur 1. Förenkling av byggprocessen. 

Samarbetsstrukturen kan vara uppbyggd på ett flertal varierande sätt vid ett byggprojekt i form av 
olika entreprenadformer. Vilken samarbetsstruktur som tillämpas beror på hur byggherren vill att 
samarbetet ska se ut mellan de olika aktörerna. Beroende på detta väljs en specifik entreprenadform. 
Denna rapport koncentreras kring entreprenadformer där projekteringen och produktionen 
överlappas. Det kan till exempel röra sig om totalentreprenader.1

 

 En förenkling av byggprocessen 
utformas då enligt figur 2: 

Figur 2. Överlappande projektering och produktion. 

2.1 Utredningsskedet: 
Ett byggprojekt inleds med ett utredningsarbete som ska klargöra om det bland annat finns 
ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Det görs analyser och utredningar av 
förstudien, vilken ibland föregår utredningsskedet. Även eventuella kompletterande analyser görs 
som inte togs upp i förstudien. Resultatet av utredningarna sammanställs i ett dokument, ett så kallat 
utredningsresultat. 2

2.2 Programskedet: 

 

I programskedet ska ett program som anger förutsättningarna för det fortsatta arbetet i projektet 
sammanställas. I programmet framgår det vilken verksamhet som ska bedrivas i de tänkta lokalerna, 
vilka lokaler som behövs och hur stora de ska vara. Även de tekniska kraven beskrivs som till exempel 
värme, ventilation, belysning, konstruktioner, ytskikt och utrustning m.m. Detta utförs ofta av 
externa konsulter. 3

                                                           
1 Johansson, Tomas; lärare vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet . 
Byggprocessen, föreläsning 2010-11-29 

 

2 Uno, Nordstrand (2009). Byggprocessen. Liber. s. 65 
3 Ibid. s. 67 
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2.2.1 Handlingar i programskedet 
I Byggstandardiseringen från 1992 återfinns följande definition av programbeskrivning ”ett program 
är en handling som redovisar förutsättningar och krav på en byggnad och som utgör underlag för 
projektering.” De krav som verksamheten ställer på sina utrymmen kompletteras och omvandlas 
därefter till krav på byggnaden i ett byggnadsprogram och blir projektbundna. Byggnadsprogrammet 
utgör tillsammans med verksamhetsbeskrivningen och utrymmesprogrammet det samlade 
underlaget för projekteringen. Byggnadsprogrammet kan innehålla bland annat projektbeskrivning, 
verksamhetsbeskrivning, lokalprogram, tekniskt program m.m. 4

2.3 Projektering: 

  

Under projekteringen fastställs hur den färdiga byggnaden eller anläggningen ska se ut, konstrueras 
och detaljutformas. Projektering utförs i ett antal olika steg, vilka beskrivs i detta kapitel, se figur 3. 
Projekteringen ska slutligen resultera i bygghandlingar. 

 

Figur 3. Projekteringens olika skeden. 

2.3.1 Handlingar i projekteringen 
Projekteringsfasen består av tre skeden som alla ska leverera handlingar för det fortsatta arbetet: 

- Förslagshandlingsskedet (gestaltning) 
- Huvudhandlingsskedet (systemutformning) 
- Bygghandlingsskedet (detaljutformning) 

Informationen i underlaget för projekteringen utvecklas under produktbestämningen (projektering) 
och produktframställningen (produktionen) till projekteringshandlingar, relationshandlingar och 
slutligen förvaltningsinformation. Dessa handlingar är alla anpassade för olika målgrupper. 
Projekteringens olika delskeden kan överlappa varandra.5

2.3.2 Gestaltning 

 

Gestaltning innebär att komma med förslag för olika alternativa utformningar av byggnaden, väga 
dem mot varandra och sedan välja en lösning. Arkitekten måste utforma byggnaden så att det under 
den fortsatta projekteringen finns möjligheter att ta fram lösningar för programmets funktions-, 
miljö-, förvaltnings-, och övriga krav. Under gestaltningen är det arkitekten som har huvudansvaret, 
samtidigt som andra projektörer behöver delta i arbetet med sina kunskaper. Byggnadsprogrammet 
anger olika krav som kommer att ställas på den färdiga byggnaden vilket ger arkitekten möjlighet att 
utforma och konstruera byggnaden på ett flertal utförandeformer.6

 

 

                                                           
4 Mejl från Göran Elm, VD Elm’s Byggnadsfirma. 2011-04-05 
5 Wermelin (1997). Programarbete – projektering, AB Svensk byggtjänst. s. 12 
6 Nordstrand (2009). s. 85 
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2.3.3 Förslagshandlingar 
När gestaltningen är klar redovisas den som förslagshandlingar. Gestaltningen kan påbörjas redan 
innan programskedet är avslutat, och slutförs sedan under det egentliga projekteringsskedet. 
Gestaltningen präglas av ett nära samarbete mellan arkitekt, projektörer och byggherre. Slutligen 
sammanställer arkitekten ett huvudalternativ för hur byggnaden bör utformas. Huvudalternativet 
består av en situationsplan över tomten, ritningar av våningsplan, fasader och viktiga sektioner. 
Dessa handlingar benämns förslagshandlingar.7

2.3.4 Systemutformning 

 

Systemutformningen innebär att byggnadens konstruktionssystem och de olika installationssystemen 
utformas och fastställs för byggnaden så att kraven i byggnadsprogrammet följs. Målet är att 
produktbestämningen ska vara avslutad efter systemskedet. Sedan ska detaljlösningar återstå så som 
slutgiltig dimensionering och måttsättning. Arbetet med att ta fram systemhandlingar påbörjas ofta 
innan gestaltningen är klar.8

2.3.5 Systemhandlingar 

 

Efter utvärdering av förslagshandlingarna och beslut om fortsatt projektering upprättas, efter 
systemutformningen, systemhandlingar för projektet. Det innebär handlingar som redovisar 
byggnadens form, konstruktion och installationer9. Systemhandlingarna benämns ibland 
huvudhandlingar. Genom systemhandlingarna kan byggherren kontrollera att projektet utvecklas 
enligt dennes krav.10

2.3.6 Detaljutformning 

 

Detaljutformningen benämns också detaljprojektering. Under detta skede ska dimensioneringen av 
konstruktioner och installationer slutföras. Även slutgiltig placering av dörrar, sanitetsporslin, 
belysningsarmatur m.m. ska göras. Detaljutformningen är den del av projekteringen som tar längst 
tid.11

 

 Resultatet av detaljutformningen presenteras som bygghandlingar i form av ritningar, 
beskrivningar m.m.  

 

 

 

 

                                                           
7 Nordstrand (2008), s. 86 
8 Ibid. s. 88 
9 Byggstandardisering 1992 
10 Nordstrand (2009), s. 88 
11 Ibid. s. 90 
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3 Bygghandlingar 

3.1 Definition och syfte 
”Med bygghandlingar avses alla dokument som behövs för produktionen12

Vägverket definierar bygghandlingar enligt följande ”Innebär handlingar som tillsammans utgör en 
fullständig redovisning av hur ett projekt ska genomföras. Kompletta bygghandlingar innefattar alla 
handlingar som är nödvändiga för produktionen av byggnaden eller anläggningen”

.” 

13. 
Syfte med bygghandlingar är: 14

• Att utgöra underlag för upphandling och inköp av entreprenörer och material 

 

• Utgöra underlag för byggnadens planering och utförande 

3.2 Bygghandlingar och dess innehåll 
De handlingar som produktbestämningen resulterar i är projekthandlingar och projektanknutna 
dokument.  
Projekthandlingar: Ritningar och texthandlingar (beskrivningar och förteckningar). 
Projektanknutna dokument: Till exempel AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) och andra 
standarder. De blir genom hänvisning knutna till projektet.  

Handlingarna ska vara enhetliga, enkla och ändamålsenliga. Utformningen av handlingarna till ett 
projekt ska anpassas till mottagarens behov och förmåga att tolka handlingarna. Bygghandlingar 
riktar sig till fackmän inom byggbranschen med i regel god ritningsvana medan handlingarna i 
byggprocessens tidiga skeden ofta kommuniceras med brukarna som målgrupp. Språket kan därför 
vara av mer teknisk art i bygghandlingar än i programhandlingar. 

Kraven på bygghandlingar är inte lika stora då företag bygger internt eller i egen regi. Den som 
bygger ska kunna lita på handlingarna. Det heter bygghandlingar därför att det ska byggas efter dessa 
handlingar.15

4 Digitala leveranser av bygghandlingar 

 

4.1 Olika former av leveranser 
Idag sker en majoritet av leveranserna av bygghandlingar digitalt och inte som tidigare i 
pappersformat med fysisk underskrift av leverantören. Dock levereras i regel en kopia av 
bygghandlingarna i pappersformat till byggarbetsplatsen. Den digitala leveransen försvårar 
proceduren med handsignatur. I standarden SS 32266, Byggdokument – Angivning av status, utgåva 2 
står det: 
"Underskrift av dokument med namnteckning görs på det sätt som parterna kommer överens om. På 
handlingarna angivna namn och signaturer ska kunna verifieras mot andra uppgifter, till exempel 
enligt kvalitetssystem."  
Denna text upphäver det tidigare kravet på fysisk underskrift, för att underlätta digitala leveranser av 

                                                           
12 Bygghandlingar 90 – band 8. s. 85 
13 Vägverket. (2005): Bättre kvalitet i bygghandlingar och byggande.(Digital källa) 
14 Hallström (1999). Byggproduktion. s. 20 
15 Klint, I. Lärare. Linköpings Universitet. samtal 23 mars 2011 
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bygghandlingar. Det finns heller inget krav i ABT 06 på det.16

För att verifiera att en datafil verkligen är den som levererats vid ett givet tillfälle finns det ett antal 
verifieringsmetoder att välja mellan: 

 En metod för att lösa problematiken 
med underskrifter, och då med ansvarstagande för respektive handlingar, är att bygghandlingarna 
levereras digitalt utan underskrift samtidigt som en vanlig postförsändelse skickas med ett dokument 
som är underskrivet. 

1. Leverans till ett lagringsställe där handlingen registreras och inte kan ändras eller skrivas 
över. Det kan till exempel göras i ett projektnätverk med säker anslutning och kontroll av 
behöriga användare. Ett exempel på ett projektnätverk är Arkitektkopias Byggnet. 

2. Det går att tillföra bygghandlingarna en digital signatur vilken innehåller uppgifter om tid och 
avsändare, och som blir ogiltiga om innehållet ändras. Detta går att göra genom att filen 
levereras i PDF-format via e-post. 

3. Ett tredje alternativ är att leverera handlingarna på en CD/DVD- skiva där skivan får en fysisk 
signatur. 

Av dessa är det numera alternativ 1 med projektnätverk som är den vanligaste förekommande 
metoden.17

4.2 Informationsleveranser 

 

Leveranser av information, i det här fallet bygghandlingar, föregås alltid av någon form av begäran 
om en leverans av information. Utslaget, eller resultatet av informationsleveransen, är mycket 
beroende av hur noggrant mottagaren har specificerat sitt behov av information. Leveranserna ska 
specificeras för att det tydligt ska framgå vilka krav mottagaren ställer på informationsleveranserna. 
När leveransen genomförs ska kraven kontrolleras med hjälp av en redovisning av innehållet i varje 
leverans. Det är också viktigt att informationen kan verifieras och spåras till den rätta avsändaren för 
att säkerställa kvalitetskraven. Varje leverans av information är unik mellan avsändare och 
mottagare. Samtidigt kan en specifik leverans ha en relation till en annan leverans.  

Hela leveransprocessen bygger på att mottagaren, till exempel entreprenören, begär in information. 
Denna begäran ska, enligt bygghandlingar 90, ske med hänvisning till en leveransspecifikation. 
Avsändaren, till exempel en projektör, genomför leveransen som redovisas med ett 
leveransmeddelande. Mottagaren genomför mottagningskontroll där leveransen kontrolleras mot 
leveransspecifikationen.18

4.2.1 Förutsättningar för leverans 

 

Informationsleveranser genomförs mellan olika aktörer i form av avsändare och mottagare. Utbytet 
av information kan antingen ske mellan två parter, till exempel mellan konstruktör och entreprenör, 
eller levereras till en lagringsplats. En lagringsplats kan till exempel vara en projektserver som 
Byggnet, där utvalda aktörer har tillgång till handlingarna. Mottagarna kan vara en organisation eller 
ett företag, vara enskild men kan också utgöras av en grupp medan leverantören alltid är en till 

                                                           
16 BKK (2006). ABT06. AB Svensk byggtjänst 
17 http://www.bygghandlingar90.se/band-8/expertsvar/fragor-och-svar/#underskrift 
18 Bygghandlingar 90 band 8 – digitala leveranser för bygg och förvaltning, s.28 
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antalet. Även om leveransen är sammansatt med information från flera olika projektörer. 
Leverantören är alltid ansvarig för informationen denne levererar.19

4.2.2 Leveransspecifikation 

  

Funktionen för leveransspecifikationen är att ställa krav på leveransen så att den blir användbar för 
mottagaren. Det gäller såväl leveranssätt som de tekniska egenskaperna hos data som 
informationsinnehållet i leveransen. Leveransspecifikationen utgörs av gemensamma krav och beslut 
på leveransegenskaper och leveransinnehåll som leverantör och mottagare kommit överens om.20

4.3 Informationsutbyte  

 

Det saknas idag övergripande gemensamma rutiner inom branschen för utbyte av datafiler. Det som 
utvecklats mest den senaste tiden är gemensamma projektservrar där behöriga aktörer har tillgång 
till information. Samtidigt ställs det högre krav på ordning och noggrannhet desto mer 
informationshanteringen integreras i byggprocessen. 

Ansvaret för att data levereras till rätt plats i rätt tid ligger på den som ska utföra leveransen. För att 
kunna verifiera leveranser måste avsändare ordna någon form av dokumentering av filnamn med 
tillhörande status och datum. Det ska också beskrivas hur mottagaren informeras om att ny 
information finns tillgänglig, och hur avsändare informeras om att detta uppmärksammats av 
mottagaren. Den som tar emot eller hämtar data och arbetar in dem i egna handlingar, ansvarar för 
att dessa data är av senaste versionen.21

4.3.1 Statusmärkning 

  

Leverantören av informationen (handlingen) ska göra en egenkontroll av informationens kvalitet. 
Handlingar ska statusmärkas för att ange vilken färdigställandegrad den har och därmed vilka krav på 
kvalitet och riktighet som kan ställas på dem. Statusmärkningen görs på varje enskild fil. 22

4.3.2 Kvalitetskontroll 

 

I det här avsnittet anges i vilken omfattning och av vem handlingarna har kvalitetskontrollerats i de 
olika skedena. Tabell 1 anger vilken kontroll som har gjorts beroende på vilken status handlingen 
har.23

Tabell 1. Kvalitetskontroll. Källa: Bygghandlingar 90 

 

Kvalitetskontroll   
Status Omfattning av kontroll 
Under arbete Internt arbetsmaterial 
Preliminär Internt kvalitetskontrollerad 
För granskning Informationen anses klar för sitt ändamål 
För godkännande Informationen är granskad och klar för godkännande 
Godkännande Handlingen förses med uppmärkning, t.ex. bygghandling 

                                                           
19 Ibid. s. 41 
20 Ibid. s. 44 
21 Ibid, s. 41 
22 Ibid, s. 73 
23 Bygghandlingar 90 band 8 – digitala leveranser för bygg och förvaltning, s. 73 
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4.3.3 Granskning och godkännande 
Det formella tillvägagångssättet att granska och godkänna informationen är ett gemensamt beslut 
mellan beställare och utförare av handlingarna. Det finns alltså ingen lagtext eller bestämmelser som 
fastställer några kriterier för godkännande. Informationen som märks som godkänd handling ska vara 
granskad och godkänd för sitt ändamål.24, 25

5 Produktion 

 

Produktframställning utförs huvudsakligen av en byggentreprenör i samarbete med 
underentreprenörer. Vid produktion används bygghandlingar för att nå önskat resultat både i form 
av lösningar och kvalitet. När byggnaden är färdig görs en slutbesiktning, för att sedan överlämnas till 
byggherren och/eller brukare och byggprocessen övergår i brukarskede/förvaltningsskede. 

5.1.1 Totalentreprenad 
En entreprenadform där projekteringen kan överlappa produktionen är totalentreprenad. Beställaren 
ställer då ett så kallat funktionskrav på byggnaden. Ett funktionskrav beskriver kraven på hur den 
färdiga byggnaden ska fungera när den används. Det kan gälla funktioner som hållfasthet, slitage, 
värme, ventilation med mera. Kraven fastställs i ett ramprogram. Vid en upphandling för 
totalentreprenad används ramprogrammet som underlag. Totalentreprenören ska ägna sig åt både 
projektering och byggnation av byggnadsverket. Eftersom totalentreprenören är ansvarig för att 
handlingarna utformas på rätt sätt och att dessa levereras vid rätt tidpunkt, bör det finnas särskilt 
avdelade resurser som styr projekteringen och samordningen. Detta måste göras både mellan de 
olika projektörerna och mellan projekteringen och produktionen. Totalentreprenad har den fördelen 
att de ger förutsättningar att korta den totala byggtiden genom att projekteringen och produktionen 
kan överlappas. Dock är att det vid överlappning som problem kan uppstå med leveranserna av 
bygghandlingar om inte projekteringen och produktionen ligger i fas med varandra.26

6 Tidplaner 

 

6.1.1 Projekteringstidplan 
För att projekteringsprocessen ska bli effektiv och träffsäker, vilket är synonymt med att den 
resulterar i en ändamålsenlig byggnad, måste besluten under byggprojektet fattas i rätt ordning och i 
rätt tid. Det medför att den fortsatta projekteringsprocessen kan fortgå utan störningar. 

I samband med upphandling av projektörer utser projektledaren en projekteringsledare som 
upprättar en projekteringstidplan. Projekteringstidplanen består av huvudtidplan, 
entreprenadupphandling och arbetsbeskrivningar från respektive projektör.27

Planen ska redovisa den planerade tidsåtgången för aktiviteterna som de olika aktörerna ska utföra: 
beställarens upphandlingar, projektörernas olika aktiviteter, myndighetsgranskning och tillsyn. 
Projekteringstidplanen ska även redovisa tidpunkter för möten, godkännande av beslut, 

  

                                                           
24 Ibid. s. 74 
25 Husbyggaren 2008-05-15 (Digital källa) 
26 Höök, Nordstrand (2008). Entreprenadjuridik. s. 43 
27 Akademiska hus. Riktlinjer för projektering 
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miljöavstämningar samt de olika skedenas leveranser av bygghandlingar. För att kontrollera att 
tidplanen följs görs tidavstämningar inför viktiga tidpunkter.28

6.1.2 Produktionstidplan 

  

En produktionstidplan ska upprättas vid byggstart. I produktionstidplanen ingår alla 
byggentreprenörens aktiviteter under hela byggtiden. Även underentreprenörernas aktiviteter ingår. 
Produktionstidplanen gör det möjligt att så effektivt som möjligt använda tillgängliga resurser. Det 
görs bland annat genom att yrkesarbetarna fördelas jämt över projektets gång.  

Produktionstidplanen utarbetas innan byggstart och redovisar i vilken ordning olika delar ska 
produceras och när i produktionen det ska ske. Produktionstidplanen är viktig för att planera flöden 
till och inom produktionen. Mot bakgrund av det är produktionstidplanen ett hjälpmedel för 
samarbetet mellan de olika aktörerna i projektet.29, 30

6.1.3 Projekttidplan 

 

Projekttidplanen visar planerade tider för projektering, entreprenadupphandling, byggande, 
överlämnande med mera. Som namnet antyder sträcker den sig tidsmässigt över hela 
byggprojektet.31

6.1.4 Inköpsplan 

  

Det krävs god planering för att koordinera alla inköp. Inköpsplanen är ett bra stöd i planerings- och 
inköpsskedet. Med hänsyn till det krävs goda branschkunskaper när en anbuds- och inköpsplan 
upprättas32. Upphandling och köp av materialleveranser omfattar följande steg: Upprätta 
förfrågningsunderlag, infordra offerter (anbud), göra en anbudsprövning, beställa, eventuellt göra 
delbeställning och slutligen leverans. I inköpsplaner finns det datum för sista inköp av samtliga inköp. 
Dessa datum baseras på produktionstidplanen och leveranstiden för olika objekt. Genom 
inköpsplanen kan inköpen planeras och genom en checklista säkerställs att inget missas att beställas. 
Inköpsverksamheten omfattar inköp av material och upphandling av underentreprenörer. Planering 
av inköp har tre övergripande syften:33

• Att säkerställa att samtliga inköp verkligen planeras 

 

• Att säkerställa inköp till rätt pris med föreskriven kvalitet och få leverans i rätt tid 

• Att planera inköparens arbete 

7 Checklistor 
Syftet med checklistor är att garantera att alla aktiviteter i den process som checklistan avser utförs 
och att i samråd med konsulter och entreprenörer skapa förutsättningar för att uppfylla byggherrens 
krav på kvalitetssäkring i byggprocessen. Genom att använda checklistor blir det lättare att utföra 
egenkontroller genom att inte missa några vitala uppgifter. Däremot finns det vissa risker med 

                                                           
28 Nordstrand (2009). Byggprocessen. Liber 
29 Ingenjörsklubben. Sikt Nytt, 26 januari 2008. (Digital källa) 
30 Nordstrand (2008). s. 183. 
31 Ibid. s. 108. 
32 Timber, I. Inköpschef. PEAB, intervju 14 april 2011 
32 Uno Nordstrand och Ervin Révai, 2006, Byggstyrning, Liber, s. 136. 
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checklistor då inblandade aktörer helt förlitar sig på dessa. Det är då lätt att de inblandade agerar 
passivt och att det inte söks nya lösningar på problem eller att det helt missas en uppgift. I fall där 
checklistan förväntas vara komplett och ge svar på allt kan det uppstå situationer där alternativa 
lösningar skulle vara en bättre lösning än de lösningar checklistan föreslår. 

Inställningen från de personer som arbetar i projektet bör vara att alla byggprojekt är unika och 
innehåller varierande problem vilka ställer höga krav på kvalitetsstyrningen. Problemen kan ibland 
vara små och ger då en enkel projekthantering. Vissa projekt är dock komplicerade och nya frågor 
dyker upp under byggprocessen varför kraven på en aktivt planerad projektstyrning ökar och 
checklistorna måste anpassas efter dessa. 

I checklistorna redovisas återkommande byggfrågor som behandlar projektstyrning och 
kvalitetssäkring. Men naturligtvis saknas många, för enskilda objekt, unika tekniska lösningar och 
funktionella problem. Men då konsulter och entreprenörer går igenom checklistan inför ett nytt 
projekt är det enkelt att göra tillägg på listan, alternativt ta bort icke aktuella punkter. Checklistor 
finns för byggprocessens alla delar och om detta beskrivs det mer ingående i intervjudelen.34

NIRAS använder sig av checklistor uppbyggda enligt ISO-standard för att dessa ska utgöra en 
kvalitetssäkring i planeringsarbetet. 

 

8 Resultat av intervjustudier 
Resultatet i denna del är baserat på fyra stycken intervjuer. Personerna som har intervjuats verkar 
alla inom byggbranschen med varierande uppgifter. Respondenterna utgörs av en konsult vid en 
projekteringsfirma, en inköpschef och en platschef hos en entreprenör samt en beställare hos en 
byggherre. De tillfrågade är alla yrkesverksamma i stora etablerade företag inom byggbranschen. De 
har fått ge sin syn på ämnet och påpekat vad i systemet som kan förbättras. Andra frågor som 
ställdes var om de utnyttjade checklistor för planeringsarbetet. Den text som presenteras här är 
baserad på den information som framkom under intervjuerna. Intervjufrågorna finns bifogade till 
rapporten, se bilaga 1. 

8.1 Konsult35

8.1.1 Projekteringstidplan 

 

När en projekteringstidplan upprättas är det främst sluttiden för projektet som styr 
produktionstidplanens olika deltider. Hur projekteringstidplanen byggs upp baseras på 
produktionstidplanens olika delskeden. Entreprenören, alternativt ett beställarombud, till exempel 
NIRAS, fungerar som konsultens beställare. Denna beställare begär när specifika handlingar ska 
levereras. Konsulten är tillmötesgående med detta och försöker i så stor utsträckning som möjligt 
uppfylla önskemålen. 

                                                           
34 Wermelin (1997). s. 9. 
35 Johansson, A. Enhetschef byggteknik. Ramböll. Intervju 5 april 2011 
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Ändringar i byggprojekt påverkar tider under projekteringen och i vissa fall även sluttiden för 
projektet. Normalt flyttas inte datum för leverans av bygghandlingar. Ibland får konsulten 
uppmärksamma entreprenören när tidplanen upplevs som orealistisk och som inte är möjlig att följa. 
En projektör kan leverera en handling inom utsatt tid, men med vissa förbehålla i form av markerade 
områden vilka inte är färdigprojekterade. Detta på grund av att det gjorts sena ändringar eller 
kommit sena besked. Sena besked kan grunda sig på flera orsaker. Exempel på sena besked är när 
konsulten inte får klara besked från en leverantör eller annan projektör inom utsatt tid. 

Projektörerna strävar efter att anpassa sin egen takt efter produktionstakten. Om produktionen 
skulle jobba i högre takt än produktionstidplanen och därmed snabbare än vad 
projekteringstidplanen levererar handlingar, kan det komma ett önskemål om tidigare leverans av 
bygghandlingar från entreprenören. Det är önskemål som konsultfirman försöker leva upp till, men 
den fastställda tidplanen som parterna tidigare kommit överens om är gällande. Frågor som måste 
tas i beaktande när det undersöks om det finns förutsättningar för att öka takten i projekteringen är 
tillgången på uppgifter och resurser. Ofta är en konsult beroende av andra konsulter och deras 
uppgifter för att utföra sina egna uppgifter. 

8.1.2 Kopplingen mellan projekteringstidplanen och produktionstidplanen 
För att synkronisera projekteringstidplanen med produktionstidplanen har konsulterna en utvecklad 
kontakt med beställaren under hela projekteringsdelen. Produktionens aktiviteter styr 
projekteringen. Kontakten upprätthålls i första hand under projekteringsmöten där aktörerna 
diskuterar eventuella problem som uppstår med tillhörande tänkbara lösningar. Även löpande 
kontakt vid sidan av projekteringsmötena upprätthålls. Projekterings- och byggmöten kan överlappa 
varandra tidsmässigt, där byggmötena hålls först då produktionen startat. 

För att få fram godkända bygghandlingar arbetar konsulterna fram granskningshandlingar för vidare 
leverans till sin beställare. Totalentreprenören tittar på tekniska och produktionstekniska aspekter i 
handlingarna. Entreprenören kan ha en policy för bestämda konstruktionslösningar vilket kan leda till 
att de påverkar vissa lösningar. När entreprenören och även byggherren i vissa fall granskat 
granskningshandlingarna meddelas konsulten att handlingarna kan uppgraderas till bygghandlingar, 
vilket konsulten utför. Följaktligen är entreprenören delvis ansvarig för handlingarna. Men konsulten 
har fortfarande ansvaret för vissa uppgifter. Exempel på uppgifter som konsulten fortfarande är 
ansvarig för är måttsättning och armeringsmängd. Konsulter arbetar aktivt för att säkerställa att 
bygghandlingar levereras i rätt tid. Före tidpunkter för avlämnandet av bygghandlingar görs det 
avstämningar både internt och externt för att säkerställa att leveranserna sker i rätt tid och 
omfattning. Som tidigare nämnts kan konsulten skicka vissa uppgifter på avlämningsdagen och skicka 
detaljer vid ett senare tillfälle.  

Projektörerna kan både påskynda och försena produktionstakten genom att styra leveranserna av 
bygghandlingarna, men sluttiden berör de inte i någon större utsträckning. Däremot kan det finnas 
synpunkter på produktionstidplanen i de fall den tidsmässigt upplevs som orimlig. Projektörerna vet 
ungefär hur lång tid det tar att projektera en viss del, och behöver då ha underlag i god tid för att 
utföra denna projektering. Det är i vissa fall entreprenörens ansvar att förmedla dessa underlag till 
projektören. 
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8.1.3 Checklistor 
Den berörda konsultfirman använder sig av checklistor som stöd i planeringen av arbetet. Inför varje 
projekt skrivs interna paket med checklistor ut. Mallen anpassas, utifrån en standardlista, för varje 
unikt projekt. Konsultfirman använder endast de punkter som är relevanta för det aktuella projektet.  

8.1.4 När hinder föreligger 
Händelser som frambringar ändringar som den berörda konsultfirman inte själv kan påverka eller 
jobba in, kan leda till att tidpunkter för leverans av bygghandlingar justeras. De färdigprojekterade 
handlingarna skickas in och resterande, ej färdigprojekterade delar, skickas in vid ett senare 
överenskommet tillfälle. Alternativt kommer konsulterna och entreprenören överens om en 
förlängning av tid fram till leverans av hela handlingen. Konsulten måste alltid vända sig till 
entreprenören med en sådan begäran då det är deras beställare, alternativt ett beställarombud för 
byggherren. Det kan även vara så att entreprenören inte tillhandahållit information i rätt tid till sina 
konsulter. Det kan också vara byggherren som inte tillhandahållit handlingar till entreprenören. Om 
det är byggherren som dröjer med uppgifter ger det projektörerna mer tid då det ligger utanför deras 
ansvarsområde. Sammantaget präglas ett byggprojekt av ett aktivt samarbete mellan de olika 
aktörerna som tillsammans försöker arbeta in förlorad tid, och slutföra projektet inom utsatt tid. 

Det finns tillfällen då sena ändringar eller beslut inte ger projektörerna extra tid. Det kan då komma 
en begäran om forcering från beställaren, entreprenör eller beställarombud. I andra fall beviljar 
entreprenören extra tid men i regel kvarstår sluttiden för byggprojektet. Inledande planering av ett 
byggprojekt kan dock dra ut på tiden vilket leder till att både projektering och produktion blir mer 
pressat tidsmässigt och marginalerna som fanns vid projektets start är borta. Sammanfattningsvis är 
det i regel tidsbrist och bråttom sett från projektörens sida.  

8.1.5 Andelen av projekteringen som bör vara avslutad innan produktionen startar 
Den tillfrågade konsulten skulle helst se att det även vid totalentreprenader projekteras helt färdigt 
innan produktionen startar. Men då försvinner en av de stora fördelarna med totalentreprenad. Dock 
bör det finnas ett minimum för färdigställande av projekteringen för mark och grundarbete innan 
produktionen startar. 

Projektören anser att systemet för leveranser av bygghandlingar i stort fungerar bra, bland annat 
mot bakgrund av att konsulten får skicka handlingar till entreprenören för granskning. Generellt bör 
det projekteras mer innan det börjar byggas anser konsulten. 

Om konsultfirman hamnar i tidsnöd med leverans av bygghandlingar vänder de sig till entreprenören. 
Hur de agerar beror även på orsaken till att de hamnat i tidsnöd. Mycket ändringar från entreprenör, 
andra konsulter eller beställare gör att det kan uppstå tidsnöd. Det försöker den aktuella 
konsultfirman lösa internt genom att tillsätta extra resurser samtidigt som det förs en dialog med 
beställaren. Konsulten anser att det är önskvärt att det läggs mer tid på projekteringen. Framförallt 
att det läggs mer tid på projekteringen innan produktionen startar. 

I tidiga skeden i byggprocessen är det byggherren som godkänner handlingar. Vid mindre projekt tas 
det inte alltid fram systemhandlingar. Vid större projekt ger systemskedet och systemhandlingarna 
byggherren och brukarna en möjlighet att påverka deras kommande lokaler. Brukarna betalar för 
ytorna och funktionerna och bör då få vara med och påverka hur dessa ska utformas. Detta ligger i 
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byggherrens intresse då denne vill hyra ut/sälja lokalerna. Då underlättar systemhandlingarna 
anpassningen till brukarna.  

8.1.6 Bygghandlingarnas betydelse 
Det föreligger entreprenören krav att bygga efter bygghandlingar enligt förfrågningsunderlaget. Om 
entreprenören bygger efter förslagshandlingar, utan beställarens (byggherren) medgivande kan det 
få konsekvenser. Blir något fel kan beställaren kräva att entreprenören avhjälper felet till det som 
senare fastställda bygghandlingar visar, till exempel flytta en vägg för egen räkning. Som tidigare 
nämnts ställer dessa aktörer krav på konsulten att det ska finnas bygghandlingar: 

• Vid totalentreprenad: Totalentreprenören 

• Vid utförandeentreprenad: Byggherren 

8.1.7 Förbättringspotential 
Den största förbättringspotentialen i systemet med leverans av bygghandlingar ser konsulten som 
den tidsmässiga. Men tid är pengar. Totalentreprenörer förstår i regel vikten av en noggrann och 
genomarbetad projektering. De korta projekteringstiderna i dagens byggprojekt är inte alltid 
entreprenörens fel. Vid en upphandling där en totalentreprenör påpekar att de tänker ägna längre 
tid åt projektering och då få en längre total byggtid får de sällan jobbet, utan det går istället till den 
entreprenör som lovar kortare projekteringstid och kortare total byggtid. Konsulten pekar på vikten 
av att titta på totalkostnadsperspektivet. Byggkostnaden är en liten kostnad av en byggnads totala 
kostnad sett över hela dess brukarperiod som kan uppgå till mellan 50 och 100 år. Det lönar sig ofta 
att lägga mer pengar i planering och utförandet av huset för att på så vis få lägre drift- och 
underhållskostnader.  

Det förekommer att det byggs utan bygghandlingar, men det var vanligare förr. Dock finns ingen 
statistik på det. Totalentreprenören ser ibland genom fingrarna vad gäller att bygga med eller utan 
handlingar. Konsulten hävdar att det förkommer byggnation utan bygghandlingar och att det inte är 
helt ovanligt. Men förändringar är på gång. Det ställs allt större krav från olika håll på att det ska 
byggas efter bygghandlingar. Det handlar om ekonomiska risker och produktionstekniska lösningar 
som måste bli rätt. Det är platschefen på ett specifikt bygge som ansvarar för att det byggs efter 
bygghandlingar. Saknas bygghandlingar får platschefen gå till sin chef som är arbetschefen och fråga 
om hur vida byggnationen ska fortgå. 

Bygghandlingarna utformas inte alltid efter Bygghandlingar 90, som är byggbranschens 
rekommendation för hur bygghandlingar ska utformas. Det finns olika varianter enligt vilka 
bygghandlingar kan utformas. Finns det inget uttalat krav från beställarens sida utformar projektören 
bygghandlingarna enligt Bygghandlingar 90. Vid dimensionering av en byggnad behöver 
projektörerna ha underlag för ovanifrån nedkomna laster samt var dessa laster går ned i 
konstruktionen. Det kräver att det finns tillgång till dessa handlingar, däri räknas också uppgifter från 
leverantörer. Hela byggnaden måste inte vara färdigprojekterad för att enskilda bygghandlingar ska 
kunna färdigställas, men konstruktörerna behöver veta vilka pelare som finns och vilka laster de för 
ned.  
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8.2 Entreprenör – Inköpschef36

8.2.1 Inköp då bygghandlingar saknas 

 

Att göra inköp baserade på andra handlingar än bygghandlingar är något som en inköpschef in i det 
längsta försöker undvika, men ibland blir denne tvungen till detta agerande. På vissa objekt är det 
långa leveranstider vilket kräver att bygghandlingar finns att tillgå i ett tidigt skede av projektet. Det 
är många parametrar att ta hänsyn till vid inköp. Även om köp baseras på bygghandlingar kan 
förutsättningarna ändras under projektets gång. Det som försvårar inköpen i störst utsträckning är 
när det görs olika former av ändringar i projektet. Då en konsult ligger efter tidsplanen för 
projekteringen och kan inte leverera bygghandlingar inom utsatt tid, gör att det inte finns 
bygghandlingar för inköparen när denne behöver dessa. Inköp kan baseras på 
förfrågningsunderlagsritningar då bygghandlingar saknas. Dessa är framtagna i ett tidigt skede och 
innehåller inte alla detaljer men ger en översiktlig bild av den tänkta produktionen. Helst ska det 
finnas bygghandlingar för hela byggprojektet från produktionsstart. Att ett bygge riskerar att 
försenas är själva anledningen till att det köps in innan det finns tillgång till bygghandlingar. 

I de fallen en inköpare saknar bygghandlingar vid inköpstillfället kan inköp baseras på 
förfrågningsunderlaget. Då skrivs ett förbehåll på handlingar att leverantören inte får börja 
producera/tillverka innan handlingarna har blivit märkta med ”bygghandling”. Det är en vanligt 
förekommande procedur. Ofta vill totalentreprenören koppla in de olika underentreprenörerna tidigt 
i projektet, vilket gör att entreprenören tidigt köper upp dessa på förslagshandlingar för att få en 
komplett projektgrupp. Det sker i 95 % av fallen. I de resterande 5 % av projekten köper 
totalentreprenören in en konsult som tar fram bygghandlingar som det sedan görs upphandling på. 
Det har hänt att produktionstakten har blivit lidande då inköparen inte haft tillgång till 
bygghandlingar vid inköpstillfället, men någon statisktik finns inte att tillgå. Det kan till exempel röra 
sig om en stålstomme. Leverantören hinner då inte få fram stålstommen till det datumet då 
stomresningen ska starta enligt produktionstidplanen då stålstommen måste köpas på 
bygghandlingar och dessa inte fanns att tillgå vid sista inköpsdatum. Mot bakgrund av det är det 
viktigt att ha goda kunskaper om marknaden och tillgången på material och de olika leveranstiderna 
för att veta när handlingarna måste vara tillgängliga. 

8.2.2 Inköpsplan 
Inköpsplanen byggs upp i den utsträckning projektets utveckling är känd för inköparen. Planen 
baseras till stora delar på erfarenheter från tidigare projekt då många projekt utformas på likartade 
sätt. Mängderna från handlingarna förs inte in i inköpsplanen. Istället bifogas ritningarna till 
anbudsgivaren som själva får räkna ut mängderna. Blir det fler, till exempel fönster på de senare 
klara bygghandlingarna under upphandlingstiden, går entreprenören ut med ett kompletterande 
förfrågningsunderlag. Blir bygghandlingarna klara efter anbudsskedet går de tillagda fönstren under 
ÄTA-arbete. Inköparen tidsätter i förteckningen av ritningar när entreprenören behöver de olika 
handlingarna. 

                                                           
36 Timber, I. Inköpschef. PEAB. Intervju 14 april 2011 
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8.2.3 Insyn i projekteringen 
Inköparens insyn i projekteringen varierar från projekt till projekt. Det är inte alltid inköparen får 
uppgifter löpande från konsulterna om hur projekteringen framskrider. Ibland tillfrågar inköpschefen 
konsulterna att ta fram en ritningsförteckning som är tidsatt så att det framgår när handlingarna 
tillhandahålls. Alternativt begär denne in handlingarna till ett visst datum. Allmänt gäller att inköpare 
får den insyn i projektering de själva skaffar sig. Vilket beror på hur mycket de anser sig behöva för 
att planera upp sitt arbete. Hur lång tid en inköpschef behöver ha tillgång till bygghandlingarna för 
att hämta hem material varierar från projekt till projekt.  

Exempel: Marmor bryts i Italien mot order. Brytningen tar åtta veckor. Arkitekten ska godkänna de 
olika marmorskivorna. Sedan ska marmorn sågas upp i skivor för att sedan bearbetas och slipas och 
sedan sågas ned i lämplig storlek för transport till Sverige. Alltså måste beställningen ske i god tid. I 
tiden från beställning ingår tiden för anbudet att gå ut till anbudsgivarna, förhandling och sedan 
tillverkning och transport. För marmorbeställningen löpte denna procedur över 16 veckor.  

Det krävs god planering för att koordinera alla inköp. Inköpsplanen är ett bra stöd i detta arbete. Det 
kräver goda branschkunskaper när en anbuds- och inköpsplan upprättas. Denna jämförs med 
kalkylen och helst ska inköpen underskrida budgetkostnaden. För att upprätta en sådan plan behövs 
inte exakta handlingar, men det kräver ändå material att utgå från för att ha riktlinjer att utgå från. 
Kassaktionen kan bli stor för till exempel naturmaterial där spillet är stort. Fönster kräver att det 
finns tillgång till handlingarna cirka sex veckor före produktion och dörrar kräver cirka åtta veckor. 
Men även dessa tider varierar från projekt till projekt. 

8.2.4 Risker med inköp som ej baseras på bygghandlingar 
Det finns risker med inköp som baseras på andra handlingar än bygghandlingar. Den största risken är 
att dessa handlingar inte är grundligt förankrade i projektet. Arkitekten har inte hunnit behandla 
dessa, vilket kan leda till att det köps in felande kvantiteter. En stor majoritet av felen beror på fel i 
handlingarna. Så mycket som 90 % av felen orsakas av att det är fel i handlingarna. Samtidigt kan det 
även uppstå fel trots att det inte är fel i handlingarna. Ibland köps det in fel material ty handlingarna 
hinner ändras när handlingarna övergår i bygghandlingar. Ibland kan material som ej kommer till 
användning säljas tillbaka till leverantören, dock inte när det handlar om projektspecifika artiklar.  

8.2.5 Förbättringspotential 
Den främsta potentiella förbättringsfaktorn vid förmedlingen av bygghandlingar ses som 
tidsaspekten. Det som skulle kunna göras bättre är att handlingarna alltid tillhandahålls i god tid före 
produktion och inköp. Om så sker anser inköparen att förmedlingen av bygghandlingar fungerar bra. 
Berörda parter får hämta handlingarna själva via en projektserver. Arkitektkopia som tillhandahåller 
tjänsten Byggnet levererar också papperskopior till de som får ta del av ritningarna digitalt. När 
ändringar kommer gäller det att informera berörda parter så snabbt som möjligt. Detta kan till 
exempel lösas genom att berörda leverantörer får access till Byggnet och på så vis integreras de i 
större grad i byggprojektet. 

8.2.6 Andelen av projekteringen som bör vara avslutad innan produktionen startar 
Enligt inköpschefen ska helst 100 % av projekteringen vara klar innan produktionen startar. Så 
fungerar det ofta vid kommunala och statliga byggen. Statliga myndigheter vill inte ha ändringar 
under projektets gång. Ett önskemål från inköparens sida är att som minimum ha grunden 
färdigprojekterad när produktionen startar. 
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Exempel på vad sena leveranser av bygghandlingar kan orsaka: Entreprenören vill köpa färdigklippt 
och bockad armering. Det kräver att de har tillgång till bygghandlingarna. Saknas bygghandlingar och 
tidspressen är stor får de lösa dessa aktiviteter på plats vilket kräver mer personal och tid som 
således kostar mer vilket resulterar i en större slutkostnad. 

8.2.7 Checklistor 
Inköparen använder sig av checklistor. Checklistor finns för olika typer av inköp för att underlätta 
planeringen av de steg som ska göras för ett inköp. Det finns inget personansvar inbyggt i listorna 
utan bygger på gemensamt ansvarstagande för att saker ska bli gjorda. De fungerar genom att alla 
inblandade ska kolla upp och inte glömma saker. För inköpen används checklistorna för att beakta 
alla steg i köpet, främst för tveksamma saker. Till detta tar inköparna gränsdragningslistan till sin 
hjälp. I den finns det reglerat vilket arbete som ingår i de olika aktörernas arbete. Checklistor används 
när inköparen anser att det är befogat. 

8.2.8 Upphandlingar och inköp 
Upphandling av underentreprenörer behöver inte nödvändigtvis göras på bygghandlingar. Ofta tillåts 
inte underentreprenörerna projektera själva. Totalentreprenören tar istället fram bygghandlingar 
med hjälp av externa konsulter. Entreprenören kan göra inköp på andra handlingar än 
bygghandlingar men börjar inte tillverka/bygga förrän bygghandling föreligger. Men själva 
upphandlingen kan genomföras. I samband med uppgradering till bygghandling kan material som 
köpts in av en underentreprenör blir felaktiga, om till exempel balkdimensioner ändrats vid 
uppgradering från systemhandling till bygghandling. Ofta kan dessa användas i ett annat projekt, 
men om det blir en kassaktion av materialet kan det bli en ekonomisk katastrof för 
underentreprenören i fråga, vilket får ses som en allvarlig risk med inköp som ej baseras på 
bygghandlingar. I tidiga skeden i byggprocessen är det byggherren som godkänner handlingar. Vid 
mindre projekt tas det inte alltid fram systemhandlingar. Vid större projekt ger systemskedet och 
systemhandlingarna byggherren och brukarna en möjlighet att påverka deras kommande lokaler. 
Brukarna betalar för ytorna och funktionerna och bör då få vara med och påverka hur dessa ska 
utformas. Detta ligger i byggherrens intresse då denne vill hyra ut/sälja lokalerna. Då underlättar 
systemhandlingarna anpassningen till brukarna.  

I regel har entreprenörerna avtal med ett antal leverantörer för inköp av byggbas-material, alltså 
vanligt förekommande material som används i de flesta projekt. Att frångå dessa avtal kan innebära 
vissa svårigheter då inköp i regel enligt avtal ska göras från dessa leverantörer. Dock kan vissa 
klausuler ge rätt att frångå dessa avtal. Om det rör sig om stora ekonomiska summor får avtalet 
frångås och entreprenören får gå ut med förfrågan till andra leverantörer för att på så vis få 
möjligheten att pressa inköpspriset. 

En inköpare kan begära ut en bygghandling i förtid om det är lång leveranstid på ett objekt. Detta för 
att upprätthålla produktionstakten. Det är upp till inköparen att via leveransplanen hålla sig 
uppdaterad när denne behöver bygghandlingar för att göra beställningar i tid. Vissa delar behöver 
beställas extremt tidigt, till exempel dörrar och fönster som ska gjutas in i ett prefabricerat 
betongelement.  

En inköpschef har ingen möjlighet att avvakta med inköp på grund av höga marknadspriser på ett 
material. Byggtiden är så pass tidspressad så det finns inget utrymme för det. Även om det ibland 
vore önskvärt. En möjlighet är att söka leverantörer utomlands för att finna lägre priser.  
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8.2.9 Ansvar för bygghandlingar 
Det är totalentreprenören själv som är ansvarig för framtagandet av handlingar. Den som närmast är 
ansvarig för leveransen är projekteringsledaren på den anlitade projekteringsfirman. Denne har i sin 
tur en arbetschef från entreprenören alternativt ett beställarombud över sig. Entreprenören tar 
emot handlingarna och granskar dessa. Slutansvaret ligger hos totalentreprenören att kontrollera 
riktigheten i uppgifterna. 
 
Bygghandlingarna levereras från leverantören (konsulten) till mottagaren (entreprenören) via en 
projektserver, exempelvis byggnet. Bygghandlingarna levereras även alltid ut till byggarbetsplatsen i 
form av papperskopior. 

Det finns alltid en person som tar emot handlingarna på bygget och principiellt sett ska de stämplas 
med ankomstdatum. Vem personen i fråga är varierar. Det viktiga är att någon är utsedd att sköta 
denna syssla. Byggnet får varje aktör bevaka själv för att ta del av handlingarna. När nya handlingar 
läggs in skickas det ut e-post till alla personer som är anslutna till projektservern. En bygghandling 
följs alltid av ett PM, vilket beskriver vilka ändringar som gjorts. 

Benämningen bygghandling har använts en mycket begränsad period än så länge. Tidigare hette det 
arbetsritning. Enligt inköpschefen är det en branschöverenskommelse att bygga efter 
bygghandlingar. Ritningar stämplas med bygghandling för att alla inblandade ska veta vilken 
bygghandling som är av gällande version. 

 

8.3 Entreprenör – Platschef37

8.3.1 Upprättande av produktionstidplan 

 

När en platschef och övrig produktionsledning ska upprätta en produktionstidplan, då det inte finns 
tillgång till alla bygghandlingar för projektet, görs en bedömning på de arbeten som kommer att ingå 
i projektet. Arbetsledningen har ofta en bild av hur produktionstidplanen ska byggas upp. Vid 
totalentreprenader där det inte finns färdiga bygghandlingar behandlas detta på byggmöten. Där 
finns en särskild punkt som heter handlingar. Totalentreprenören lägger in en reservation vilket gör 
att tidplanen kan revideras om bygghandlingarna skulle skilja sig mycket mot tidigare framtagna 
handlingar. Ofta läggs tidsmarginaler in i produktionstidplanen vilket ger möjlighet att korta ner 
tidplanen istället för att tvingas till förlängning då den revideras när handlingarna uppgraderas till 
bygghandlingar. 

Vid totalentreprenader har entreprenören kontroll på när de olika handlingarna kommer att 
levereras. Kopplingen består i att totalentreprenören meddelar på byggmötena vilka bygghandlingar 
som kommer att behövas den närmaste tiden.  

 

                                                           
37 Axelsson, B. Platschef. PEAB. Intervju 15 april 2011 
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8.3.2 Situationer då bygghandlingar saknas 
Det förekommer att platschefer ställs inför situationer där bygghandlingar saknas. Det viktiga är då 
att följa alla typer av regler och normer. Om entreprenören står utan handlingar kan de själva ta fram 
ett förslag på hur problemet ska lösas som sedan bland andra arkitekt och konstruktör får granska. 
Hur problemet ska lösas är ofta ett gemensamt beslut mellan entreprenören och beställaren, eller 
som vid kvarteret Lyckan, NIRAS, som är beställarombud. Sedan upprättas relationshandlingar i 
efterhand. Kvarteret Lyckan är ett pågående byggprojekt i centrala Norrköping där NIRAS är 
beställarombud för Lundbergs. Vid en renodlad totalentreprenad är det helt och hållet 
entreprenörens eget ansvar att lösa uppgiften att det ska finnas tillgängliga handlingar. 
Totalentreprenören har heller inte något egentligt ansvar för att tillhandahålla underlag till 
konsulterna. 

8.3.3 Checklistor 
Att använda sig av checklistor för en platschef skulle vara värdefullt. Problemet är att det varken 
finns tid eller resurser att upprätta dessa. En checklista bör upprättas i samband med att tidplanen 
upprättas. Checklistan borde vara ett gemensamt dokument som går ut till alla berörda aktörer. Det 
hela ska skötas av projekteringsledaren. Om någonting utförs efter en skiss eller motsvarande i stället 
för bygghandling skrivs det ner tydligt på byggmöten. Är det ingen av de andra aktörerna som har 
något att anmärka anses det som godkänt och punkten tas bort. Vid vissa projekt kan det bli så att 
produktionen står och väntar och inte gör något förrän de fått klartecken i de situationer då 
bygghandlingar saknas. Då kan beställaren eller beställarombudet NIRAS, gå in och meddela att 
produktionen ska fortskrida. 

8.3.4 Kommunikation med projekteringen  
Totalentreprenören håller sig underrättad med projekteringen om att handlingar levereras i tid. 
Totalentreprenören kan ha en egen projektledare som sköter leveransen av handlingar vid 
totalentreprenader alternativt att entreprenören anlitar en extern konsult som står för 
projektledningen. Platschefen meddelar projektledaren när handlingar behövs. Kontakten för 
begäran av bygghandlingar går i första hand via projekteringsledaren, men om det är bråttom kan 
platschefen själv begära in handlingar. 

Vid en totalentreprenad är det totalentreprenören själv som ställer krav på att det ska byggas efter 
bygghandlingar. Om det ska byggas efter skisser eller förslagshandlingar är det inte säkert att det 
medföljer beräkningar till dessa. Till bygghandlingar medföljer det alltid beräkningar. Dessa finns inte 
på själva handlingen utan återfinns bifogade. Genom att bygga efter bygghandlingar görs en stor 
kvalitetssäkring då en bygghandling är granskad och godkänd. Den kan då förutsättas tjäna sitt syfte. 
Givetvis är det ingen garanti för att den är felfri.  

Vid projekteringsmöten upprätthålls kontakten mellan entreprenör och projektör. Där diskuteras 
problem som uppstår. Ofta handlar det om lösningar vilka kräver kunskaper från både projekteringen 
och produktionen. Det är inte alltid konstruktörer vet vad som går att göra och lösa ute i 
produktionen. Därför är denna kontakt med entreprenören som har större kunskap om produktionen 
viktig. Vid en totalentreprenad är det en utvecklad kommunikation, speciellt när projekteringen och 
produktionen överlappar varandra. 

Generellt sett bör all projekteringen vara klar innan produktionen startar. Allt annat innebär 
problem. Dock så försvinner de tidsmässiga fördelarna med totalentreprenad vid ett sådant krav.  
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Det händer mycket under ett projekts gång vilket medför att det är vanligt med ändringar. Vid ett 
projekt, likt det vid kvarteret Lyckan skulle platschefen vilja ha tre månaders produktion klar i form av 
handlingar. Vid en vanlig platta på mark för en industrilokal kan det räcka med två veckor. En 
platschef vill ha så mycket information att denne kan göra en grov planering av arbetet, beställa 
material och samordna olika typer av installatörer.  

I regel startar produktionen två till tre månader efter det att projekteringen börjat. Det är ungefär 
den tiden det tar för markarbete. När produktionen ska starta kan totalentreprenören till stor del 
styra själv. Entreprenören får jobbet tilldelat ett visst datum och har sedan ett slutdatum att jobba 
efter när allt ska vara klart, vilket ger en frihet i att själv bestämma omfattningen av projekteringen 
och när produktionen ska starta.   

8.3.5 Förbättringspotential  
Bättre kommunikation och mindre arbetsbelastning är de två främsta faktorerna som kommer fram 
vad gäller förbättring av systemet med tillhandahållandet av bygghandlingar. De flesta aktörer har 
idag för stor arbetsbelastning på sin personal, speciellt projektörerna enligt platschefen. Det behöver 
tillföras mer resurser till byggbranschen. Projektörerna har inte tillräckligt med folk helt enkelt. 
Platschefen indikerar att produktionen förses med bygghandlingar som inte är granskade fullt ut, 
vilket gör att det i för stor utsträckning uppdagas fel under produktionen. Detta på grund av att det 
inte finns tid för handlingarna att granskas fullt ut. Istället förespråkas en större användning av 3D-
projektering. Används ett sådant system upptäcks fel i ett tidigare skede och blir då lättare att 
åtgärda vilket kommer leda till att handlingarna levereras snabbare ut till produktionen. 
   

8.4 Byggherre38

8.4.1 Krav på bygghandlingar 

 

Byggherren ställer krav på att det ska byggas efter bygghandlingar. När det råder stor tidspress 
genomgår inte alla handlingar den process en bygghandling ska göra. I de fall då det byggs efter 
skisser upprättas det relationsritningar i efterhand. Anledningen till att byggherren vill att det ska 
byggas efter bygghandlingar är att de vill få det resultat som de förväntat sig. Förfrågningsunderlaget 
och AF-delen anger att entreprenören måste bygga efter bygghandlingar, men ibland kan båda parter 
komma överens om att bygga efter andra handlingar då bygghandlingar saknas. Det står i anbudets 
AF-del att det ska byggas efter bygghandlingar vilket ses som ett juridiskt krav. Byggherren ställer 
inga krav på utformningen av bygghandlingarna så länge de normer och regler som finns följs, till 
exempel enligt Bygghandlingar 90. 

8.4.2 Bygghandlingens funktion 
Bygghandlingens funktion: Fastställa ett utförande och ange en kvalitetsnorm. Bygghandlingen anger 
vad beställaren förväntar sig för utförande.  

Om beställaren vid en besiktning godkänner byggnationen har det ingen betydelse för garantin om 
det har byggts utan bygghandlingar. Det har bara betydelse om entreprenören hittat på en egen 
lösning med ett eget initiativ. Byggherren ska godkänna ändringar som entreprenören vill göra under 
projektets gång genom att beställaren går in och granskar handlingarna vid totalentreprenader. Vid 

                                                           
38 Eriksson, K. Projektledning. Lundbergs. Intervju 19 april 2011 
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totalentreprenad måste handlingarna kontrolleras mycket noga. Totalentreprenören har ett 
funktionsansvar, vilket inte garanterar de lösningar vilka beställaren vill ha. Den intervjuade 
byggherren jobbar med mycket styrda totalentreprenader. Med det menas att de har en aktiv roll 
redan i projektering för att garantera att de får det resultat som de verkligen vill ha fram. Detta 
ställer krav på byggherren att ha goda kunskaper genom hela byggprocessen.  

Bygghandlingar är en säkerhet för bankernas utlåning och bankerna kan ställa krav att det ska byggas 
efter bygghandlingar. Säkerheten för lånet sitter i att det byggs efter bygghandlingarna. Byggs det ett 
hus där väggarna enligt bygghandlingarna ska byggas av betong, och det istället byggs med halm har 
banken förlorat sin säkerhet (byggnaden är värderad till ett visst belopp). 

Bygghandlingen är en del av kvalitetssäkringen. Bygghandlingen ska vara granskad men 
bygghandlingen i sig garanterar inte kvaliteten. Utan det är processen när bygghandlingar blir till, där 
den granskas både internt av den som tar fram bygghandlingen och externt av entreprenör och 
beställaren, vilket höjer kvalitetssäkringen. I och med det utgör bygghandlingarna en del av den 
totala kvalitetssäkringen.  

8.4.3 Ansvar för bygghandlingar 
Det är helt och hållet totalentreprenörens ansvar att förse sig med bygghandlingar vid en 
totalentreprenad. Situationer där handlingar saknas får inte uppstå. Men ibland kan det saknas 
besked från byggherren vid en mycket styrd totalentreprenad. Vid en sådan situation får 
totalentreprenören gå till beställaren och begära ut dessa uppgifter. Det kan också vara så att 
entreprenören inte fått en handling av byggherren. För att få en handling godkänd skickas en 
granskningshandling till byggherren som godkänner, sedan ska den göras om till bygghandling och 
skickas ytterligare en gång till byggherren innan den får stämplas som bygghandling. Byggherren har i 
regel 14 dagar på sig att godkänna handlingen. Bara för att byggherren godkänner en bygghandling 
fråntar det inte det totalentreprenören dennes funktionsansvar. Förefaller handlingen tjäna sitt syfte 
och beställaren godkänner denna garanterar det inte att funktionen uppfylls. Det är funktionen som 
är det väsentliga för en färdigställd byggnad. Detta gäller så till vida det inte är beställaren som 
föreslår en lösning (teknisk eller utförande). Om entreprenören anar oråd med denna lösning som 
beställaren föreslagit ska denne påpeka detta, först då står beställaren som ansvarig för lösningen. 

Det har hänt att ett byggprojekts slutdatum har flyttats fram på grund av att bygghandlingar inte 
levererats i tid, men inte vid totalentreprenad. Har inte entreprenören fått handlingarna i tid vid en 
generalentreprenad har denne rätt till förlängning. Detta brukar inte vålla besvär vid en 
totalentreprenad. Totalentreprenören kan inte få någon ersättning när de själva ansvarar för 
bygghandlingarna. 

8.4.4 Andel av projektering som bör vara klar innan produktframställningen startar 
Ju mer som görs innan produktionen i form av projektering och planering desto mindre fel kommer 
uppstå under projektets gång. Det är lättare idag än vad det var förr med nya dataprogram att 
samordna alla aktörer. Dessutom är det mycket dyrare att åtgärda fel i produktionen än i 
projekteringen.  

Ibland projekteras det mindre från start med syftet att delprojektera mer under projektets gång för 
att kunna vara mer flexibel i val av olika lösningar. Det kan tillämpas då det inte finns kontrakterade 
hyresgäster till fastighetens alla ytor vid byggstarten. Projektörerna behöver i vissa fall få tydligare 
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ramar att hålla sig till. Projektörer diskuterar lösningar som inte är aktuella att tillämpas i vissa 
projekt.  

8.4.5 Förbättringspotential 
Utvecklingen är på gång i systemet med förmedlingen av bygghandlingar. Alla handlingar lagras 
numera i byggdatabaser. Skisser, pågående, granskade, bygghandlingar, och relationer är en form av 
status som handlingarna märks upp med. Projektservrar har framtiden för sig. Det bli då ett säkrare 
system med bygghandlingarna, då bara behöriga personer kommer åt dessa. Läsplattor kommer att 
bli vanligare ute på byggarbetsplatser där det i realtid finns tillgång till alla bygghandlingar och en 3D 
-modell över hur det kommer att se ut. Genom att ta del av 3D-modeller på planeringsmöten kan det 
minska felfrekvensen. Skanska har börjat införa det här systemet. Även trådlös uppkoppling mot 
arbetsplatserna är på gång. Då behöver inte produktionspersonalen vänta på pappersritningarna, 
som dock kommer att finnas kvar. 
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9 Slutsatser 
I det här avsnittet sammanfattas det som tidigare framkommit i rapporten och utifrån det dras 
slutsatser av författaren. 

9.1 Hur bygghandlingar arbetas fram och hur leveranserna av dem sker 
Byggbranschen är en informationsintensiv bransch där information ständigt utväxlas mellan flera 
aktörer inom samma projekt. Då projektet framskrider ökar informationsmängden och handlingarna 
blir mer kompletta för att slutligen resultera i färdiga bygghandlingar. Handlingarna tar sin början 
redan i utredningsskedet som ingår i programskedet. Det klargörs här om det finns förutsättningar 
att genomföra det tänkta byggprojektet. Analyserna sammanställs i ett utredningsresultat som bland 
annat innehåller projektbeskrivning, verksamhetsbeskrivning, tekniskt program med mera. Nästa 
steg är det egentliga programskedet vilket ska ange ramarna för det fortsatta projekteringsarbetet. 
Det ska framgå vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, vilka lokaler som behövs samt krav på 
utrymmen. Det ställs även tekniska krav på konstruktion, installationer och material. Allt detta 
sammanställs i ett byggnadsprogram. 
 
Arbetet med handlingarna går sedan in i själva projekteringsskedet som består av gestaltning, 
systemutformning och detaljutformning. Gestaltningen, som arkitekten har huvudansvaret för, 
innebär att komma fram till en utformning av byggnaden som sedan kan vidareutvecklas. 
Utformningen måsta göras med hänsyn till de senare färdigställda lösningarna av byggnadens 
tekniska funktioner. Gestaltningen resulterar i förslagshandlingar, vilka består av situationsplan över 
tomten, ritningar av våningsplan, fasader och viktiga sektioner. Projekteringen går sedan över i 
systemutformningen vilket innebär att byggnadens konstruktions- och installationssystem ska 
fastställas och samtidigt ska detta ligga inom ramen för byggnadsprogrammet. Systemutformningen 
resulterar i systemhandlingar, eller huvudhandlingar som de också benämns. Den sista och mest 
tidskrävande delen av arbetet är detaljutformningen. Under detaljutformningen ska slutgiltig 
dimensionering av konstruktioner och installationer fastställas. Även slutgiltig måttsättning och bland 
annat slutgiltig placering av fönster och dörrar görs i detaljutformningen. Detaljutformningen 
resulterar i bygghandlingar, på vilka inköp och produktion baseras. Bygghandlingarna anger med hög 
precision byggnadens framtida egenskaper och kvalitéer. Tabell 2 ger en sammanfattande överblick 
över vilka handlingar de olika skedena producerar. 
 
Tabell 2. De olika skedenas handlingar. 

Skede Handlingar 
Utredningsskede Utredningsresultat 
Programskede Byggnadsprogram 
Gestaltning Förslagshandlingar 
Systemutformning Systemhandlingar  
Detaljutformning Bygghandlingar 

 
Leveransen av bygghandlingar har nästan uteslutande övergått i digitalform. Däremot finns det ännu 
ingen enhetlig branschöverenskommelse över hur dessa digitala leveranser ska genomföras. Genom 
intervjustudien har det även framkommit att den vanligaste metoden att fördela bygghandlingar och 
information mellan de olika aktörerna är genom projektservrar. Via projektservrarna får aktörerna 
tillgång till de handlingar som de är beroende av och får då själv gå in och ta del av dessa. Då en aktör 
lägger in en uppdatering går det ut e-post till berörda aktörer för att observera ändringen. I 
intervjustudierna framgick det också att det finns möjlighet att ge leverantörerna tillgång till 
projektservrarna. Dessa blir då snabbt informerade om ändringar i projektet vilket gör att 
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leverantörerna snabbt kan styra om tillverkningen. Vilket medför att komponenter snabbare kan nå 
byggarbetsplatsen. Tidigare distribuerades bygghandlingar i PDF-format via e-post till projektets 
samtliga inblandade. Detta gjorde att alla inblandade fick motta en mycket stor informationsmängd 
vilket gör att det kan bli svårt att uppmärksamma de uppdateringar som gäller den enskilde. 
 

9.2 Bygghandlingars betydelse för kvalitetssäkring och ansvarsfördelning 
Processen för att handlingar ska bli bygghandlingar är ett antal kontrollsteg vilka ska kvalitetssäkra 
handlingarna så att de tjänar sitt syfte. Handling som går under statusen "under arbete" är inte 
kontrollerad och är således bara internt arbetsmaterial. Har handlingen fått statusen preliminär är 
denna kvalitetskontrollerad internt. Har handlingen fått statusen "för granskning" anses den klar för 
sitt ändmål. Statusen "för godkännande" anger att handlingen är granskad och klar för godkännande, 
det vill säga både entreprenören och byggherren ska göra en sista kontroll av handlingarna. 
"Godkännande" innebär att handlingen är slutgiltigt godkänd och kan märkas med "bygghandling". 
Alla dessa kvalitetskontroller gör att bygghandlingarna är en viktig del av den totala 
kvalitetssäkringen för ett byggprojekt. Det är viktigt att handlingarna genomgår alla dessa stegen för 
att få tillförlitligheten som de förväntas inneha. Som platschefen antydde i intervjustudien kan 
handlingar som inte är fullt granskad skickas till produktionen. Detta till exempel på grund av att det 
pressade tidsschemat inte tillåter denna procedur fullt ut. Att upptäcka och åtgärda fel i produktion 
är dyrare än att åtgärda detta tidigare i projekteringen.  
 
Syftet med bygghandlingar är att utgöra underlag för upphandling samt inköp av entreprenörer och 
material. Bygghandlingarna består dels av projekthandlingar (ritningar och texthandlingar) och dels 
av projektanknutna dokument (produktblad och normer). 
 
Syfte med bygghandlingar är: 39

• Att utgöra underlag för upphandling och inköp av entreprenörer och material 

 

• Utgöra underlag för byggnadens planering och utförande 

Bygghandlingar utgör, genom de olika kontrollstegen, en viktig del av kvalitetssäkringen. Dessa 
kontrollsteg är viktiga och den aktör som producerat en handling har ansvar för att den är riktig och 
får stå till svars om den visar sig innehålla fel. Vid en arbetsplatsolycka vid ett brobygge där två 
yrkesarbetare miste livet åtalades och fälldes entreprenörföretaget, platschefen samt 
konstruktörerna som gjort konstruktionsritningarna. Artikeln belyser också att aktörerna tolkat 
ritningarna på olika sätt vilket belyser vikten av att ha en aktiv kommunikation mellan de olika 
aktörerna. 40

 
 

9.3 Varför uppstår situationer då bygghandlingar saknas? 
Den sammantaget återkommande orsaken till att bygghandlingar saknas enligt intervjustudien är 
tidspressen. Tidspressen är stor för samtliga aktörer inom branschen på att leverera och producera. 
Situationerna då bygghandlingar saknas kan också kopplas ihop med försenade eller uteblivna 
informationsleveranser och sena ändringar under projektets gång. Där har även leverantörerna en 
viktig roll. Många gånger är handlingarnas framställning beroende på information från leverantörer. 
Att tidigt koppla in och arbeta aktivt för en bra kommunikation får ses som en viktig aspekt för att 
integrera leverantörerna i byggprocessen. Konsekvensen av en ändring beror på vem som har 
orsakat den. Är det projektören själv som måste ändra något i dennes arbete får projektören själv 
tillse att ta igen förlorad tid genom att internt tillsätta extra resurser. Tidsaspekten är något alla 

                                                           
39 Hallström kompendium 
40 Nohrstedt, L ”Så resonerade byggjätten om broraset”, Byggvärlden 25 mars 2011 (Digital källa). 
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aktörer bör fundera över. Att en entreprenör som lovar kortare projekteringstid än sin konkurrent får 
jobbet kan ha sina nackdelar. De flesta entreprenörer är införstådda med vikten av en genomarbetad 
projektering. Jobb tillfaller många gånger den entreprenör som erbjuder sig att slutföra 
byggprojektet på kortast tid, vilket medför en tidspressad projektering. Det är viktigt med en rak och 
öppen kommunikation mellan entreprenör och projektör för att underrätta varandra om det egna 
arbetets fortskridande. 
 
Ytterligare en anledning till att bygghandlingar saknas är att granskningsproceduren kan dra ut på 
tiden. Framför allt vid mycket styrd totalentreprenad. Entreprenören och beställaren har en 
begränsad tidsperiod på sig att granska handlingarna. Ibland görs inte godkännandet inom utsatt tid 
vilket förhindrar projektören från att märka handlingen till bygghandling. 
 
Vid totalentreprenad är totalentreprenören ensamt ansvarig för att det finns bygghandlingar. Blir 
byggprojektet försenat på grund av att det inte funnits tillgång till bygghandlingar har 
totalentreprenören inte löst sin uppgift på ett fullgott sätt. Vid tilldelning av en totalentreprenad är 
det av största vikt att projekteringen startar omgående vid projektstart och att det görs effektivt. I 
intervjustudien framkom det att det inom projekteringen går tid till spillo, då ej relevanta lösningar 
diskuteras. Kanske bör ramprogrammen vara mer styrande för att på så vis begränsa antalet 
potentiella lösningar som projektörerna måste ta i beaktande, och genom det bli effektivare. 
 

9.4 Hur stor del av projekteringen bör vara färdig innan produktionen 
startar? 

De flesta respondenter är överens om att den optimala lösningen är då hela projekteringen är klar 
innan produktionen startar. Men om detta sker så är tidsvinsten som uppnås med överlappningen 
borta. Hur stor del av projekteringen som bör vara klar varierar givetvis från projekt till projekt. 
Respondenterna är tämligen överens om att det bör finnas ett visst försprång i projektering så att 
produktionen kan jobba fritt utan att stöta på hinder i form av att det saknas handlingar. Det hela är 
en balansgång över hur mycket projekteringen ska överlappa produktionen. Uppdagas fel eller att 
det på andra grunder måste göras ändringar kan det slå hårt mot projektet, både ekonomiskt och 
tidsmässigt. Särskilt då produktionen redan producerat och byggt den del som måste ändras. Det är 
en stor risk med att inte projektera färdigt, samtidigt finns det stora vinster att göra om allt flyter på 
enligt plan. 

9.5 Hur kan systemet med tillhandahållandet av bygghandlingar 
förbättras och kan checklistor underlätta detta? 

Det har lyfts fram ett antal potentiella förbättringsfaktorer för tillhandahållandet av bygghandlingar. 
Tidsaspekten anses allmänt ha den största förbättringspotentialen för systemet vilken är den primära 
anledningen till att situationerna då bygghandlingar saknas uppstår. Även utökad och bättre 
kommunikation mellan de inblandade parterna kommer upp som ett förbättringsförslag. Ett exempel 
på förbättringsåtgärd är att koppla in leverantörerna till projektservern, samt ge de olika aktörerna 
större inblick i varandras arbete. Även teknikutvecklingen anges som ett område som kommer 
anpassas bättre efter dagens behov med snabb tillgång på information. Inom snar framtid kommer 
arbetsledare och platschefer på byggarbetsplatser nyttja läsplattor vilka har trådlös uppkoppling och 
i realtid har tillgång till projektservern med de senast gällande ritningarna. Detta innefattar en 
3D/BIM-modell.  
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Ett annat förslag som framkommer under intervjustudien är att det behöver tillföras resurser till 
byggbranschen. Speciellt projektörsledet har inte tillräckligt mycket resurser för att driva samtliga 
åtagande i den takt som är önskvärd. Alla aktörer, projektörer, entreprenörer och beställare bör ha 
goda kunskaper i projekteringstider för olika byggdelar. En orimligt kort tidplan gynnar ingen av 
parterna. 
 
Författaren anser att det bör ske en bred branschöverenskommelse om ett tekniskt system för 
tillhandahållandet av bygghandlingar och annan information. Genom att sätta en standard för alla 
inom branschen uppstår det inte oklarheter inför varje nytt byggprojekt hur information ska spridas 
mellan aktörerna. Idag finns ett antal olika former av informationsspridning, till exempel 
projektservrar. Ett förslag är att uteslutande använda projektservrar och utifrån det fortsätta 
utveckla rutiner för förmedlingen av bygghandlingar. 
 
Checklistor används av de flesta aktörer för att tillse att alla uppgifter blir utförda vid rätt tillfälle. Det 
används till största delen i projekterings- och planeringsprocessen. Dock använder varje enskild aktör 
sina egna checklistor och inte en gemensam rammall som den intervjuade platschefen förespråkade. 
Checklistor bör användas som ett stöd i planeringen och arbetet. Men den bör inte utgöra hela 
grunden för planeringsarbetet då potentiella alternativa lösningar i många fall kan vara bättre än de 
lösningar checklistan förespråkar. Om alla aktörer samlas kring en rammall för checklistor tror 
författaren att alla blir mer införstådda i vilken fas de olika aktörerna ligger i med sitt arbete. Detta 
skulle ge en större inblick i varandras arbete och ge möjligheten att påverka och reglera olika 
tidpunkter för handlingars fastställande och leverans. 
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9.6 Diskussion  
Utgångspunkten i detta examensarbete var att undersöka sambandet mellan projekteringen och 
produktionen vid leveranser av bygghandlingar. För att förstå kopplingen har även andra områden 
behandlats. Dessa områden omfattar hur bygghandlingar arbetas fram, hur leveranser av handlingar 
sker, vad bygghandlingarna består av och vilken betydelse bygghandlingar har.  
 
Som tidigare nämnts utgörs respondenterna av fyra personer som alla verkar inom byggbranschen 
med olika arbetsuppgifter. Resultaten och åsikterna i den här analysen kan alltså inte ses som 
generella för branschen i stort. Precis som väntat är tiden den faktor de flesta ser som en bidragande 
orsak till att det uppstår problem med tillhandahållandet av bygghandlingar. Vid en totalentreprenad 
är det totalentreprenören själv som har ansvaret för att tillgodose sig med bygghandlingar. Det gör 
att entreprenören själv kan välja hur denne vill disponera tiden under ett projekt. Samtidigt måste 
entreprenören acceptera den i regel korta byggtiden som beställaren kräver. En kort total byggtid 
innebär att det blir mindre tid för projektering såväl som produktion. Det räcker inte med att enskilda 
aktörer motsätter sig tidpressen utan det bör samtliga aktörer belysa för att få genomslagskraft. En 
ökad tidsrymd tillsammans med en effektivisering skulle höja kvaliteten på bygghandlingarna genom 
att handlingarna då alltid genomgår föreskrivna kvalitetskontroller.   
 
Under arbetets gång har det framgått att de tekniska lösningarna för tillhandahållandet av handlingar 
är en viktig del av systemet. Att branschen bör arbeta för att ta fram en bred överenskommelse för 
hur leveranserna ska ske ser författaren som en viktig del i utvecklingsarbetet. Vidare kan det 
diskuteras hur långtgående överlappningen mellan projektering och produktion ska vara tidsmässigt. 
Av intervjustudien framgick det att de flesta förespråkar att projektera helt klart innan produktionen 
av en byggnad startar. När denna överlappning och dess tidplan utarbetas bör inblandade parter ta 
med riskfaktorer för försening. Hur känsligt projektet är för förseningar och vad skulle en eventuell 
försening få för ekonomiska konsekvenser är frågor som bör ställas när tidplaner utarbetas. 
Ändringar under projektets gång är en stor anledning till att det uppstår tidsbrist för leveranserna av 
handlingar. En lösning är att i ett tidigt skede av projektet ta beslut som sedan står fast och som inte 
går att ändra på. Byggprojektet skulle då löpa smidigare men blir mindre flexibelt utifrån beställarens 
synvinkel. Författaren anser att det vid brådskande fall bör finnas snabbare väg för handlingar att bli 
bygghandlingar, förutsatt att motsvarande kvalitetssäkring görs som i den vanliga proceduren. 
 
De borde vara en självklarhet att det alltid byggs efter bygghandlingar därför att bygghandlingarna 
utgör en betydande del av den totala kvalitetssäkringen. Handlingarna ska passera ett antal olika 
kontroller innan de får statusen bygghandling. Det är en process som tar tid och involverar flera 
aktörer. Medvetenheten om detta måste vara stor från både beställare och entreprenörers sida för 
att åstadkomma en god planering. Beroende på entreprenadform ser ansvaret för tillhandahållandet 
av bygghandlingar olika ut. Oavsett ansvarsfördelning kvarstår faktum att bygghandlingarna måste 
vara tillgängliga ett givet datum. 
 
 
  



29 
 

Referenser 
 
Otryckta 

Mejl från Göran Elm, VD Elm’s Byggnadsfirma 2011-04-05 

Johansson, Tomas (2011) Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet . 
Föreläsning 2010-11-29. 
 

Tryckta 

Byggandets kontraktskommitté & AB Svensk byggtjänst (2006). ABT 06. AB Svensk byggtjänst.  

Bygghandlingar 90 Del 8 Digitala leveranser för bygg och förvaltning (2008). SIS Förlag AB. Utgåva 2. 

Hallström, Sven (1999). Byggproduktion. Sven Hallström byggutbildning  

Höök, Nordstrand (2008). Entreprenadjuridik. Nordstedts Juridik AB 

Nordstrand, Uno (2008). Byggprocessen. Liber. 

Nordstrand, Uno & Révai, Ervin (2006). Byggstyrning. Liber. 

Swedish Standards Institute (1992).  Byggstandardisering 1992. 

Wermelin, Ingemar (1997). Programarbete projektering - Checklistor och exempel i anslutning till 
byggherrens kvalitetssäkring. AB Svensk byggtjänst. 

 

Digitala 

Akademiska hus. Riktlinjer för projektering.  
http://www.akademiskahus.se/fileadmin/regioner/syd/Riktlinjer_projektering_00-06.pdf ´ 
(Hämtad 2011-03-30) 

Bygghandlingar 90 – Frågor och svar angående tillämpning av underskrift.  
http://www.bygghandlingar90.se/band-8/expertsvar/fragor-och-svar/#underskrift  
(Hämtad 2011-03-29)  

Husbyggaren 2008-05-15 Projektörerna slarvar med att upprätta bygghandling 
http://fc.bygging.se/~husbyggaren/2008_5_15.pdf (Hämtad 2011-03-22) 
 
Ingenjörsklubben. Sikt Nytt, 26 januari 2008.  
http://www.ingenjorsklubben.m.se/dokument/SIK%20NYTT080126.pdf (Hämtad 110402)  

Nohrstedt, Linda ”Så resonerade byggjätten om broraset”, Byggvärlden 25 mars 2011. (hämtad 
110325) 
http://www.byggvarlden.se/nyheter/arbetsmarknad/olyckor/article3136735.ece (Hämtad 2011-03-
25) 



30 
 

 
 
Vägverket. (2005): Bättre kvalitet i bygghandlingar och byggande.  
http://www.vagverket.se/PageFiles/10603/battre_kvalitet_i_bygghandlingar_och_byggande_slutrap
port.pdf?epslanguage=sv (Hämtad 2011-02-25)  

 

Muntliga  

Axelsson, B. Platschef. PEAB. Intervju 15 april 2011 

Eriksson, K. Projektledning. Lundbergs. Intervju 19 april 2011 

Johansson, A. Enhetschef byggteknik. Ramböll. Intervju 5 april 2011 

Klint, I. Lärare. Linköpings Universitet. Samtal 23 mars 2011 

Timber, I. Inköpschef. PEAB. Intervju 14 april 2011 

 

  



31 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
Konsult 

• På vilka grunder upprättas en projekteringstidplan? 
• På vilket sätt är den synkroniserad med produktionstidplanen?  
• I vilken utsträckning har ni kontakt med entreprenören under projekteringens gång? 
• Vem godkänner de bygghandlingar ni har tagit fram? 
• I projekteringstidplanen finns givna punkter när bygghandlingar ska levereras. Vad gör ni för 

att säkerställa att så sker? 
• Använder ni er i någon utsträckning av checklistor för att säkerställ att ni får allting gjort 

under projekteringen. 
• Om det uppstår ändringar i projekteringen kan då tidpunkter för leverans av bygghandlingar 

justeras? 
• Hur ser du på det att beställaren gör sena ändringar av byggnaden och hur det påverkar 

projekteringen?  
• Om så sker, justeras då gällande tidplan? 
• Generellt, hur stor del av projekteringen bör vara klar, anser du, innan produktionen startar? 
• Tycker du att systemet med tillhandahållandet av bygghandlingar fungerar bra med dagens 

system? Finns det någon förändring du skulle vilja se? 
• Hur agerar ni om ni hamnar i tidsnöd för leverans av bygghandlingar? 
• Är det önskvärt, rent generellt att det läggs mer tid på projekteringen i byggprocessen? 
• Vem godkänner när ni fortsätter mellan förslagshandlingar, systemhandlingar och 

bygghandlingar? 
• Påverkas er tidplan av förseningar/ökad takt i produktionen? 
• Vad har bygghandlingarna för betydelse? Något juridiskt eller försäkringsmässigt? 
• Vem är det som ställer krav på att det ska finnas bygghandlingar? 
• Hur tror du, baserat på egen erfarenhet, att det går att förbättra systemet med att leverera 

handlingar. 
• Förekommer att bygghandlingarna inte levereras i tid? 
• Utformas de alltid efter bygghandlingar 90? 
• Vid beräkningar börjar man ovanifrån och räknar ned lasterna. Hur går det ihop rent praktiskt 

med produktionen som börjar från grunden? 
• Kan ni vara med och påverka produktionstakten med tanke på att ni ska tillhandahålla 

handlingar? 
 

Inköpschef 

• Har du gjort inköp baserade på andra handlingar än bygghandlingar då bygghandlingar 
saknades? Riskerade projektet att bli försenat? 

• Hur upprättas en inköpsplan då du inte har tillgång till alla bygghandlingar? 

• Hur stor insyn har du i projekteringstidplanen? 

• Hur långt innan behöver en inköpschef ha handlingar för att hämta hem material i rätt tid? 
Beror givetvis på typ av material men generellt sett. 

• Finns det några risker med inköp som baseras på andra handlingar än bygghandlingar? 

• Hur tycker du förmedlingen av bygghandlingar fungerar. Vad skulle kunna göras bättre? 

• Hur stor del av projekteringen anser du bör vara klar innan produktion startar? 
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• Använder ni er av checklistor för att säkerställa att ni inte missar något inköp? 
• Kan ni skicka ut förfrågningsunderlag på förslagshandlingar eller krävs det bygghandlingar? 
• Har det hänt att produktionen har hindrats att fortskida för att ni inte haft tillgång till 

bygghandlingar då upphandling/beställning ska göras? 
• Måste upphandling av underentreprenader göras på bygghandlingar? 
• Måste allt material under pågående projekt upphandlas eller finns det någon ekonomisk 

gräns som gör att ni kan köpa in det från valfri leverantör? 
• Kan du som inköpare begära ut en bygghandling i förtid för en viss del som det är lång 

leveranstid på för att inte hindra produktionstakten? 
• Kan du avvakta med inköp trots att du har bygghandlingar och produktionen ligger i fas men 

att marknadspriset är mycket högt för tillfället vilket skulle kunna motivera att vänta på att 
köpa in material? 

• Vem ansvarar övergripande för leverans/mottagande av bygghandlingar? 
• Hur levereras bygghandlingar till er? 
• Vem tar emot bygghandlingar hos PEAB och hur görs det? 

 

Platschef 

• Hur resonerar ni vid upprättande av produktionstidplan då ni inte har tillgång till alla 
bygghandlingar? 

• Hur är produktionstidplanen kopplad till Ritningsplanen 

• Har du någon gång ställts inför en situation då bygghandlingar saknades? Hur agerade du då? 

• Hur ser ni på användandet av checklistor för att planera användningen av bygghandlingar? 

• Går ni igenom på startmötet hur projekteringstidplanen ser ut och när ni beräknas få 
bygghandlingar? 

• Hur ser ansvaret ut för er i tillhandahållandet av underlag till konsulterna? 

• Stämmer ni av med konsulerna i förväg att ni verkligen får handlingarna i tid? 

• Vad har det för betydelse om ni bygger utan bygghandlingar, Hur ser ansvaret ut på att bygga 
på förslagshandlingar och bygghandlingar? 

• Vem ställer krav på er att bygga efter bygghandlingar? 

• Vem har ni kontakt med för att koordinera leveranser av bygghandlingar och vem är den 
ansvarige hos er? 

• Hur ser kommunikationen ut med projektörerna?  

• Generellt sett, hur stor del av projekteringen anser du bör vara klar innan produktion startar? 

• Hur långt efter det att projektering startat börjar i regel produktionen vid en 
totalentreprenad? Samtidigt? 

• Hur tror du, baserat på egen erfarenhet, att det går att förbättra systemet med leverans av 
bygghandlingar 

• Vem hos er ”godkänner” bygghandlingarna?  
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Byggherre 

• Ställer Lundbergs krav på att det byggs efter bygghandlingar? Om ja, vilka är anledningarna? 
Vilka funktioner ser ni i bygghandlingarna? 

• Ställer Lundbergs specifika krav på bygghandlingarnas innehåll och utformning? 

• Finns det juridiska krav på att det ska byggas efter bygghandlingar? 

• Ändras förutsättningarna för garantin om det byggs utan bygghandlingar? 

• Går ni in och granskar bygghandlingar när det handlar om totalentreprenader? 

• Har ni som byggherre krav på er från bankerna att det ska byggas enligt bygghandlingar? 

• Ser ni bygghandlingar som en kvalitetssäkring? 

• Om det i produktionen saknas bygghandlingar inför ett arbetsmoment, kan 
totalentreprenören då vända sig till er och fråga hur de ska agera eller är det något som löses 
internt av entreprenören? 

• Om den färdiga byggnaden inte skulle uppfylla era funktionskrav, kan ni då på något sätt få 
upprättelse om ni varit med och godkänt bygghandlingarna? 

• Förekommer det att sluttiden för ett byggprojekt flyttas fram på grund av att 
bygghandlingarna inte levereras i tid? 

• Anser du att det generellt sett borde läggas mer tid på projektering innan produktionen 
startar? 

• Är det önskvärt, rent generellt att det läggs mer tid på projekteringen i byggprocessen? 

• Hur tror du, baserat på egen erfarenhet, att det går att förbättra systemet med att förmedla 
bygghandlingar. 

 


