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SAMMANFATTNING  
Denna rapport syftar till att analysera projekteringsprocessen och ta fram riktlinjer för projektering med 

prefabricerade byggelement som kan användas i framtida projekt. Rapporten behandlar även vilken 

entreprenadform som betraktas vara lämpligast vid projektering med prefabricerade byggelement. 

Arbetet har resulterat i en generell beskrivning av hur projekteringsprocessen fungerar. Intervjuer med 

inblandade från NCC i projekt Förvaltningsrätten och litteraturstudier har tillsammans med konstruktör från 

Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå AB utmynnat i riktlinjer för projektering. Bakgrunden till dessa riktlinjer 

ligger i ett projekt som NCC utför i Linköping med prefabricerade byggelement. Projekteringsarbetet under 

projektet har studerats och vissa hjälpmedel har föreslagits i riktlinjerna med syfte att förenkla 

projekteringsprocessen med prefabricerade byggelement.  

De riktlinjer som är viktiga att beakta innan projektering är att se över hur kommunikation sker. God tid för 

projektering bör avsättas i början av projekteringen för att minska förseningar i slutändan. Under 

projekteringen är det viktigt att ha en systematisk styrning av projekteringen för att uppnå rätt kvalitet samt att 

samordning fungerar mellan inblandade parter. 

Vidare har det även konstaterats att det finns entreprenadformer som lämpar sig bättre än andra vid 

projektering med prefabricerade byggelement. Construction Management är den entreprenadform som 

lämpar sig bäst, följd av totalentreprenad och slutligen utförandeentreprenad.   



 ABSTRACT  
The purpose with this examination report is to analyze the design process and too suggest guidelines for the 

design process with prefabricated building elements. The report also discusses which contract form that is 

most appropriate in the design process with prefabricated building elements.  

The report has resulted in a general description of how the design process works. Interviews with involved 

parties from NCC in project Forvaltningsrätten and numerous books describing the processes together with 

design engineer from Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå AB has resulted in guidelines for the design process. 

The background to the guidelines lies in a project that NCC performs in Linköping with prefabricated building 

elements. The design process has been studied and means has been suggested in the guidelines in purpose to 

simplify the design process.  

The guidelines that is important to take into consideration before the design process is to overlook the 

communication. A substantial amount of time should be reserved at the start of the design process to reduce 

delays later in the project. Under the design process it is imperative to have a systematic surveillance to 

reassure that the quality and coordinate is achieved.  

Further it has been established that there is some contract forms that is more appropriate than others when it 

comes to the design process with prefabricated building elements.  Construction Management is most 

appropriate when dealing with prefabricated building elements. After Construction Management comes design 

and build contract and then last construction contract. 
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1 INLEDNING 
Studien är utförd hos NCC Construction i Linköping. Under arbetets gång har jag haft hjälp av en handledare 

från NCC vid namn Jonas Leijon, som bidragit med kunskap samt givit mig tillgång till företagets information. 

1.1 BAKGRUND 

NCC Construction utför för närvarande om- och tillbyggnation av befintlig byggnad till verksamhet för 

Domstolsverket på Brigadgatan 3 i Linköping. Stommen kommer att utföras med prefabricerade element. För 

att spara tid i produktionen valde NCC i det här projektet att bygga med prefabricerade byggelement. De 

problem som framkommit under processen för NCC är bland annat brist i kommunikation, försenade och 

felaktiga ritningar samt bristfällig upphandling av projektörer. Vid projektering med prefabricerade 

byggelement är det betydelsefullt med god projektering för att uppnå kortare produktionstid och lägre 

kostnader. Misstag i projekteringen leder ofta till ökade kostnader ute i produktionen. För att underlätta 

arbetet med projektering upprättas ofta anvisningar. I dessa anvisningar samlas återkommande moment som 

bör ingå samt återkommande aktiviteter. Anvisningarna är följaktligen ett hjälpmedel för att försäkra sig om att 

inget moment förbises. Projekteringsskedet är kritiskt för projektet eftersom det är här grunden läggs.  

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Examensarbetets syfte är analysera projekteringsprocessen och ta fram riktlinjer för projektering med 

prefabricerade byggelement som går att tillämpa i framtida projekt. Målet är att riktlinjerna ska underlätta i 

projekteringsarbetet. Examensarbetet berör även vilken entreprenadform som anses lämpligast vid 

projektering med prefabricerade byggelement. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

I teoridelen beskrivs den allmänna bygg- och projekteringsprocessen, samt rådande lagar och förordningar 

övergripande. Mer fokus kommer sedan att läggas på projekteringsprocessen av prefabricerade byggelement. 

Riktlinjerna behandlar vad som är viktigt att beakta innan och under projekteringsprocessen. Rapporten 

behandlar endast produktionsprocessen översiktligt.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

Hur fungerar projekteringsprocessen? 

Vad ska man tänka på innan respektive under projekteringen? 

Vilken entreprenadform är lämpligast vid projektering med prefabricerade byggelement? 

1.5 DISPOSITION 

Examensarbetet inleds med en teoretisk referensram av byggprocessen och olika entreprenadformer för att ge 

läsaren inblick i ämnet. Därefter kommer fördjupningen i projekteringsskedet och projekteringsstyrning. 

Fördjupningen består av litteraturstudier inom byggprojektering samt byggstyrning. För att kontrollera om 

teorin kan tillämpas har även ett pågående projekt studerats. Dessa studier består av en genomgång av 

handlingar samt intervjuer med inblandade parter från NCC samt konstruktörer. Sedan presenteras riktlinjer 

som bör beaktas innan och under projektering. Rapporten avslutas med en analys och diskussion.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 BYGGPROCESSEN 

Byggprocessens resultat är antingen byggnader eller anläggningar, med byggnader menas hus. Begreppet 

anläggningar är aningen bredare än hus. Med anläggningar menas broar, vägar, kraftverk, huvudledningar för 

vatten och avlopp samt tunnlar med flera. För att sammanfatta alla dessa begrepp till ett enda använder man 

sig av byggnadsverk. Informationen i detta kapitel grundar sig på fakta från boken Byggprocessen (2008) 

skriven av Uno Nordstrand. 1 

Byggherren eller beställaren är den som för sin egen räkning låter uppföra en byggnad. Om inte byggherren 

bygger själv kan han anlita en entreprenör som utför byggnationen. Det är vanligt att byggherren tar hjälp från 

en projektledare vid starten av ett projekt. Projektledaren planerar och leder genomförandet av projektet i 

samarbete med byggherren. Under projektets gång är det byggherren som ska ta de viktiga besluten genom att 

godkänna eller underkänna de förslag som presenteras av projektledaren. 

När ett byggprojekt ska startas utförs en förstudie som är en analys av byggobjektet. Förstudien går ut på att 

precisera behovet av lokaler samt bedöma ekonomiska konsekvenser. Målet är att besluta om man ska gå 

vidare med projektet eller inte. När beslutet om att gå vidare har tagits inleds projekteringsfasen. I denna fas 

upprättas ritningar och beskrivningar för byggnadsverket. Tillsammans utför de bygghandlingar som 

entreprenören använder sig av vid uppförandet av byggnadsverket.  

Efter projekteringen startar produktionen där entreprenören uppför byggnadsverket enligt de upprättade 

bygghandlingarna. Entreprenören ska se till att produktionen utförs fackmannamässigt och enligt lagar och 

föreskrifter.  

2.1.2 ENTREPRENADFORMER 
De finns flera alternativ för hur byggprojekt kan organiseras. Under beskrivningen av byggprocessen framgick 

det att projektledaren har en viktig roll. Valet av projektledare har stor inverkan på hur projektet kommer att 

genomföras. Nedan presenteras de vanligaste entreprenadformerna.  

UTFÖRANDEENTREPRENADER 

Byggherren anlitar en egen eller inhyrd projektledare. Byggprocessens första två skeden, utredningar och 

projektering, utförs med hjälp av konsulter. Efter dessa steg upphandlas byggandet av en eller flera 

entreprenörer. De har ansvar att föra upp byggnaden enligt de handlingar som framställts vid projekteringen. 

Om en entreprenör får ansvar för utförandeentreprenaden kallas det generalentreprenad. Om istället flera 

entreprenörer ansvarar för var sin del kallas det delad entreprenad. En blandning av dessa entreprenadformer 

kallas samordnad generalentreprenad. I denna blandning görs upphandlingen som en delad entreprenad, 

medans genomförandet utförs som generalentreprenad. Ansvaret för entreprenören är begränsat till att strikt 

följa ritningar och beskrivningar.
 
 

 

FIGUR 1 BYGGPROCESSEN VID UTFÖRANDEENTREPRENAD (NORDSTRAND, 2000, S.61) 
                                                             
1 Uno Nordstrand – Byggprocessen 2008 
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CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) 

En byggherre kan använda sig av ett CM-företag eller projektledningsföretag som det även kallas, för att få 

hjälp med sitt byggprojekt. En projektledare anlitas i starten som utreder byggherrens krav och behov. Därefter 

utformas förslag till byggnaden av arkitekter och andra konsulter. Är byggherren nöjd med förslaget låter han 

CM-företaget gå vidare med projektet. Det första steget är sedan att utforma en tidplan och en 

kostnadsbudget. Projekteringen tar sedan fart och konsulter anlitas, därefter påbörjar byggandet så fort som 

möjligt. Det sker genom successiv upphandling av entreprenörer, som utför tydligt avgränsade delar av 

projektet. Ett annat ord för organisationsformen är mycket delad entreprenad. 2 

 

FIGUR 2 BYGGPROCESSEN VID CONSTRUCTION MANAGEMENT (NORDSTRAND, 2000, S.62) 

TOTALENTREPRENAD 

Vid en totalentreprenad låter byggherren, ensam eller tillsammans med en projektledare göra de utredningar 

som behövs för att fastställa de krav som ska ställas på byggnaden . Det kan bland annat beröra specifika 

material och antal rum, men även funktionskrav som påvisar hur den färdiga byggnaden ska fungera när den 

används. Kraven sammanställs i ett så kallat ramprogram. Med detta som underlag upphandlas en 

totalentreprenör. Totalentreprenören genomför sedan både projektering och byggande under ledning av en 

egen projektledare. Totalentreprenören har ett funktionsansvar, som innebär att den färdiga byggnaden 

uppfyller de uppställda funktionskraven. Organisationsformen kan upphandlas i konkurrens, men också genom 

förhandlingar, beställas direkt av en entreprenör. 2 

 

FIGUR 3 BYGGPROCESSEN VID TOTALENTREPRENAD (NORDSTRAND, 2000, S.63) 

                                                             
2 Uno Nordstrand – Byggprocessen, 2008 
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2.2 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH REGLER 

Plan- och bygglagen (PBL) omfattar kommunernas planläggning av mark, vatten och byggnader. Enligt PBL ska 

varje kommun ha en aktuell översiktplan, som omfattar kommunens hela mark- och vattenområden. PBL 

innehåller även bestämmelser om bygglov, marklov, rivningslov samt bestämmelser om kontroll och tillsyn av 

byggnadsarbeten. Plan och byggförordningen (PBF) innefattar anvisningar om hur PBL ska appliceras. 

I byggnadsverkslagen (BVL) och byggnadsverksförordningen (BVF) finns regler som gäller för samtliga 

byggnadsverk. Reglerna gäller vid nybyggnad, ändring och underhåll. I BVL anges de grundläggande tekniska 

egenskapskraven: 

1. Bärförmåga, stadga och beständighet 

2. Säkerhet i händelse av brand 

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

4. Säkerhet vid användning 

5. Skydd mot buller 

6. Energihushållning och värmeisolering 

7. Lämplighet för avsett ändamål 

8. Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

9. Hushållning med vatten och avfall 3 

Kraven från BVL preciseras närmare i föreskrifter som Boverkets gett ut. Boverkets byggregler (BBR) gäller 

endast vid nybyggnad och tillbyggnad, då byggnadens volym ökar. 

Boverket här även publicerat Boverkets konstruktionsregler (BKR). Dessa gäller för samma åtgärder som BBR 

med tillägg för när en byggnad ändras för kommande byggnadsdelar. 

BVL,BVF och föreskrifterna i BBR och BKR är samhällets minimikrav som ska vara uppfyllda vid uppförande av 

en ny byggnad. 

Arbetsmiljölagen (AML) anger ramarna för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en 

tillfredställande arbetsmiljö. Arbetsmiljöförordningen (AMF) anger hur den lokala skyddsverksamheten ska 

organiseras samt hur arbetsskador hanteras. 

 

                                                             
3 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-nytt/ 
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2.3 PROJEKTERING 

Projekteringsarbetets avsikt är att fastställa egenskaperna hos det byggnadsverk som ska framställas och 

beskriva dem med hjälp av ritningar, beskrivning, beräkningar, bilder och modeller. Dessa uppgifter utgör 

underlag för upphandling och produktion. I projekteringen ingår det även att beskriva hur den blivande 

produkten ska tas i drift sättas i bruk och användas. 

Projekteringsarbetet har sedan länge strukturerats upp i olika moment, målen för momenten varierar. 

Tillsammans gör momenten det möjligt att realisera syftet med projektet. Projekteringsarbetet pågår genom 

alla moment. Redovisningar med dokumentation redogör för förloppet och kopplar samman de olika 

momenten. Redovisningarna utgör grunder för ledning och beslut av processen. Innehållet i detta kapitel 

grundar sig på fakta från boken Leda projektering i byggprocessen skriven av Rodel Stintzing.
 4

  

FÖRBEREDA OCH INLEDA 

Innan projekteringen görs förberedelser och inledande aktiviteter för att utreda bakgrund, behov och villkor för 

projekteringen. Tyngden här ligger på informationshantering, kunskapstillväxt, planering och uppbyggnad av en 

organisation för fortsättningen av projektet. Exempel på några av de dokument som tas fram här är: 

lokaliseringsutredningar, behovsutredningar, byggnadsinventering och tomtutredning. Dit hör 

grundundersökning samt program med formuleringar och mål i byggnadsprogram, detaljprogram samt 

miljökonsekvensbeskrivning. Målsättningen är att ta fram underlag för projektering, sammanställda i program 

och utredningar. 

FÖRSLAGSUTVECKLING 

I detta moment utvecklas förslag till det byggnadsverk som ska framställas materiellt. Uppgifterna består i att 

utveckla förslag, göra skisser samt presentera förslag för beslut om genomförande. Prioriteringen ligger på 

formgivning och kunskapstillväxt om det blivande byggnadsverket. Förslagen som tas fram redovisas vanligtvis i 

systemhandlingar, som utgör underlag för beslut om byggnadsverkat ska framställas eller inte. Exempel på 

dokument är: förslag på färgsättning och materialbehandling. Målsättningen är att ta fram en långsiktig och 

hållbar lösning.   

BEARBETNING OCH SAMORDNING 

Beställaren har oftast krav och önskemål som det blivande byggnadsverket ska uppfylla. Utöver dessa krav ska 

även lagar, bestämmelser och föreskrifter tillgodoses. Detta moment uppmärksammar även 

upphandlingsformer och produktion. Uppgifterna består av detaljerad formgivning och kunskapstillväxt i form 

av samordning och bearbetning, beräkningar och kontroller. Resultatet blir den immateriella produkt, som ska 

förverkligas. Dokumenteringen redovisas i ritningar, beskrivningar och samrådsdokument. De redovisar det 

blivande byggnadsverket i sin helhet. Handlingarna rubriceras som huvudhandlingar. Målsättningen är att ta 

fram en god arkitektonisk och teknisk kvalitet, både i helhet och delar. 

REDOVISNING 

I detta moment fullföljs projekteringen genom att den immateriella produkten redovisas för upphandling, 

produktion och drift. Uppdelning av innehållet sker med hänsyn till upphandlingar av delar och system. 

Handlingarna utgör underlag för kontrakt med entreprenörer. Med hjälp av ritningar och beskrivningar ska 

entreprenörerna redovisa vad som ska framställas samt hur det ska ske. Dokument som detta moment 

innefattar är: förfrågningsunderlag, anbudshandlingar, kontraktshandlingar samt bygghandlingar med mera. 

Målsättningen med detta moment är ett felfritt och logiskt genomförande.  

                                                             
4 Rodel Stintzing – Leda projektering i byggprocessen, 2005 
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2.4 PROJEKTORGANISATION 

Organisering av projekteringen består i att i detalj ange organisationens funktioner för beslutsfattande, 

utförande, ledning och kontroll samt att medverka till att etablera en beslutsordning. Byggherren som ofta är 

beställare, har det officiella ansvaret för byggprojektet. Byggherren fastlägger de överordnade besluten och 

lägger ut uppdrag. För att styra och leda projektet i sin helhet använder sig byggherren ofta av en företrädare 

som är projektledare . I större och mer komplexa projekt kan projektledaren leda en grupp för programarbete 

och administration. Projekteringsledare utses för att leda och styra projektering samt samordna konsulter. En 

byggledare som genomför upphandlingar, följer byggproduktion och installationsarbeten. I byggledarens 

uppdrag ingår även kontroller och medverkan vid besiktningar. En driftledare ingår även i den sammanställda 

gruppen.  Dessa funktioner behövs även vid mindre projekt. 5 

Konsulter har som syfte att ge råd och bidra med sin expertis. Dessa kan anlitas direkt av byggherren och då 

ansvarar byggherrens projektledare för samordningen. De kan även anlitas som en konsultgrupp med ett 

samordningsansvar inom gruppen. Byggherren anlitar projekteringsledaren och har som uppgift att samordna 

projekteringen. Projekteringsledaren kan även vara verksam inom konsultgruppen eller hos en entreprenör.  

Entreprenören har utförande funktioner och handlas upp av byggherren i någon av de olika entreprenadformer 

som finns. I totalentreprenad ligger projekteringen fullständigt inom entreprenörens ansvarsområde. 

Totalentreprenören har därmed hela ansvaret för samordningen av projektering. Det är en fördel av den 

anledningen att entreprenören ser i eget intresse för att gynna produktionen och resultatet. Här finns 

projekteringsledaren hos entreprenören.  

Vid projektering bör ett nätverk för kommunikation byggas upp. Det ska ge möjlighet att kommunicera externt 

med myndigheter, hyresgäster och andra berörda. Dels ska det även byggas upp internt mellan samtliga 

medverkande. Nätet kan vara anslutet till IT-baserade projektdatabaser, där varje projektdeltagare kan hämta 

information för sina egna avsikter.  

ANLITA KONSULT FÖR PROJEKTERING 

Beställare kan behöva förstärka sin organisation med hjälp utifrån i form av konsulter. Det vanligaste är att 

anlita konsulter inom specifika problemområden. Konsultupphandlingen kan gälla arkitekter, tekniska 

konsulter, projekteringsledare och byggledare. Byggherren som oftast är beställaren av uppdraget 

sammanställer ett förfrågningsunderlag för upphandling av konsulter som innehåller bestämmelser för 

uppdragets omfattning och utförande. Förfrågningsunderlag sänds ut till utvalda konsulter. Anbud kalkyleras 

fram och inlämnas. Beställaren väljer ut och antar det mest tilltalande anbudet. Beställaren inleder 

kontraktsförhandling. Här tas ändringar och kompletteringar upp. 
5 

Det finns en rad faktorer som är viktigt att klarlägga innan konsultupphandling sker.   

- Projektet bör definieras så att det framgår om det är ett vanligen förekommande objekt eller om det 

är ett unikt och komplext projekt.  

- En värdering av hur omfattande insatser som krävs av konsulten 

- Beställarens bör se över sin organisation för att kunna värdera vilka resurser som finns i företaget och 

vilka resurser som behöver tas in utifrån 

- Vilken entreprenadform som kommer att väljas och därmed hur ansvarsfördelning kommer att se ut i 

projektet 

- Hur projektorganisationen ser ut samt samordningsansvar 

                                                             
5 Rodel Stintzing – Leda projektering i byggprocessen, 2005 
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2.5 PROJEKTERING MED PREFABRICERADE BYGGELEMENT 

Prefabricerade byggelements syfte är att spara tid ute i produktionen men för att kunna göra detta krävs en 

mer omfattande projektering. Prefabricerade byggelement medför både fördelar och nackdelar ur 

projekteringssynpunkt. Några fördelar som nämns är att det medför stora fördelar med avseende på variation 

av både planlösning och byggnadsutformning. Det är även fördelaktigt ur ekonomisk synpunkt att använda 

standarddimensioner på tvärsnitt och upplag etc. Desto fler standardiserade element som används, desto 

rationellare byggande och lägre byggkostnad uppnås.  

Nackdelarna är att projekteringen kräver mer tid, vilket ofta är en bristvara inom byggbranschen. 

Samordningen måste beaktas i större omfattning, exempelvis att väggelement bör ha samma längder som 

bjälklagets breddmodul. Statiskt påverkande hål och infästningar bör bestämmas tidigt för att kunna utföras 

redan i elementtillverkningen. Det är även viktigt att beakta komplikationer som fogsprång i förspända 

horisontalbärande element redan i projekteringsskedet. En annan viktig faktor att beakta är hur 

byggelementen ska anslutas ute på byggarbetsplatsen.  Eventuella knutpunkter, till exempel anslutningar 

mellan vägg och bjälklag ska beaktas, se figur 4. Byggnadsdelarna ska även uppfylla de krav som ställts med 

avseende på brand och ljud med mera.  

Betongindustrin har tagit fram följande grundregler för att underlätta vid projektering med prefabricerade 

byggelement: 6 

- Projekteringen skall i ett tidigt skede ge betongelemententreprenören underlag, som han kan använda 

som underlag för sitt anbud. 

- Projekteringen skall syfta till att spara tid under produktionsskedet. 

- Projekteringen ska tillvarata alla möjligheter att minska byggplatsens omkostnader, såväl fasta som 

rörliga.  

För att ta tillvara på alla aktörers erfarenhet är en tidig dialog mellan beställaren, konsulter och 

betongelemententreprenören betydelsefull. Detta är väsentligt för att uppnå låga produktionskostnader 

samtidigt som goda funktionslösningar eftertraktas. Det är väsentligt att upprätta klara ansvarsgränser under 

projekteringsarbetet för att undvika dubbelarbete av exempelvis ritningsarbete och stabilitetsberäkning.  

 

FIGUR 4 PREFAB ELEMENT ANSLUTNING MELLAN VÄGG OCH HÅLDÄCKSBJÄLKLAG (WWW.BETONGVARUINDUSTRIN.SE) 

                                                             
6 http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf 
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ATT TÄNKA PÅ INFÖR OCH UNDER PROJEKTERINGEN 

Det finns en hel del att ta hänsyn till vid användning av prefabricerade byggelement innan och under själva 

projekteringen. Nedan presenteras ett antal faktorer som enligt betongvaruindustrin bör beaktas innan 

respektive under projekteringen. 7 

 

INNAN               UNDER 

- Uttryck tydligt byggnadens 

användningsområde 

- Formulera tydlig ansvarsfördelning och 

uppdragsbeskrivning vid upphandling av 

konsulter 

- Hur sker kommunikation 

- Ange krav på fria ytor och 

kommunikationsvägar 

- Installationsförberedelser 

- Flexibiliteten 

- Fogutformning 

- Uppböjningar 

- Miljö 

- Arbetsmiljö 

- Samordning 

- Dokumenthanteringssystem 

                                                             
7 http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf 
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2.7 STYRNING AV PROJEKTERING 

Som tidigare nämnts är projekteringen en komplex process med flera inblandade aktörer. Indelning av 

projekteringen i moment ger mer överskådliga delar som förenklar processen. Men det krävs även en metodisk 

styrning av projekteringen. Informationen i detta kapitel grundar sig på fakta från boken Byggprocessen (2008) 

skriven av Uno Nordstrand. 8 

För att åstadkomma bra tekniska lösningar som uppfyller funktionskraven krävs det god kompetens hos 

projektörerna. Det krävs även att samordningen mellan dessa fungerar bra med hjälp av administrativa verktyg 

och möten etc. Ett annat betydelsefullt hjälpmedel är systematisk kvalitetsstyrning av projekteringen. 

Tidplaneringen utgör en viktig del av projekteringsarbetet. Det krävs även ett system för bevakning av olika 

kostnader. Byggherrens miljömål måste följas upp med en systematisk miljöstyrning. Dessa fem styrhjälpmedel 

kommer att beskrivas mer ingående i detta avsnitt.
  

TIDPLANERING 
Under byggprocessen finns det en övergripande tidplan som sträcker sig från programskedet till och med 

överlämnandet. Med huvudtidplanen som utgångspunkt upprättas en projekteringstidplan som mer detaljerat 

beskriver projekteringen. Tidplanen ska redovisa planerad tidåtgång för de viktigaste aktiviteterna. Planen ska 

även redovisa viktiga tidpunkter för sammanträden, godkännande och beslut, de olika skedenas leveranser av 

handlingar och miljöavstämningar med mera. För att kontrollera att tidplanen följs, görs avstämningar vid 

viktiga tidpunkter. Omfattningen av tidplanen varierar beroende på projektets organisation om omfattning men 

kan exempelvis redovisa: 

- Byggherrens aktiviteter, som till exempel granskning och kalkylering 

- Myndighetskontakter, som kontrollplan, samråd och godkännande 

- Projektörernas uppgifter, såsom egenkontroller, leveras av handlingar  

- Mötesplan, exempelvis projekteringsmöten  

KOSTNADSSTYRNING 
Byggherren behöver i ett tidigt skede beräkna vad projektet kommer att kosta. Det är en förutsättning för att 

ordna finansieringen av det tänkta byggnadsverket. När byggnadsprogrammet är färdigställt görs en mer 

noggrann och säkrare kalkyl. Enligt Akademiska Hus har en sådan tidig kalkyl en felmarginal på runt ±15 %.9  

Under projekteringsarbetet är det enklare att göra en kalkyl eftersom det finns ritningar att utgå ifrån där man 

kan uppskatta mängder. Det är vanligt att kalkyldata redovisas i kr/m2 för exempelvis yttervägg. Det finns idag 

flera kalkylprogram som kan jämföra kostnader mellan olika alternativa lösningar vid system- och 

detaljutformning. Dessa data innehåller, utöver tillverkningskostnader, även arbetsplatsomkostnader och 

entreprenörarvode. Med kalkyldata av denna typ är det möjligt att beräkna totalkostnaden för ett 

byggnadsverk inklusive markarbeten och installationer med mera.  

Byggherrens totala projektkostnad består även av projekteringskostnader, som innefattar konsultarvoden för 

projektering och projektledning.  

För att entreprenören ska ha möjlighet att hålla sig under det uppsatta kostnadstaket fordras det att 

projektörerna är medvetna om de ekonomiska konsekvenserna av förändringar som görs efter hand. Planerade 

eller oförutsedda kostnadsförändringar ska genast rapporteras till varje projekteringsmöte eller direkt till 

projektledaren. 

                                                             
8
 Uno Nordstrand – Byggprocessen, 2008 

9 Akademiska Hus – Riktlinjer för projektering, 1995 
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KVALITETSSTYRNING 
Kvalitetsarbetet har idag fått en mer betydande roll i byggprocessen, alla inblandade aktörer har i regel en egen 

kvalitetsplan eller ett kvalitetssystem. Syftet med dessa är att byggandet ska utföras utan onödiga kvalitetsfel 

som medför ökade kostnader samt att byggnadsverket uppfyller de krav som angivits i byggnadsprogrammet. 

En specifik kvalitetsplan bör upprättas av byggherren för varje projekt som förslagsvis innehåller: 

- Ansvarsfördelning  

- Krav på planeringen av projekteringen 

- Utförande och redovisning av egenkontroller  

- Samgranskning av handlingar  

MILJÖSTYRNING 
Byggherrens och entreprenörens miljöpolicy utgör stommen för det miljöprogram som upprättas inför varje 

större byggprojekt. Miljöprogrammet innehåller vilka miljöfaktorer som ska beaktas under projektet. Ansvaret 

ligger på projektledaren men som vid behov kan utse en miljösamordnare. I miljöprogrammet handlar det om 

att samla alla aktörers miljöplaner och sammanställa dem i en plan som är anpassad för projektet. Det är viktigt 

att förenkla miljöprogrammet och översätta det till kontrollpunkter som går att följa upp.  10  

SAMORDNING 
Alla tidigare redovisade styrningsverktyg fungerar som hjälpmedel i samordningen av resurser. Omfattningen 

av ett byggprojekt med många aktörer kräver tydlig ansvarsfördelning, goda administrativa rutiner, planerade 

möten och genomtänkta kommunikationssystem.  

För att klargöra vem som gör vad i projektet upprättas en så kallad gränsdragningslista i starten av projektet. 

Denna lista varierar i detaljnivå beroende på projektets storlek och antalet inblandade aktörer. 

Gränsdragningslistan kan exempelvis redovisa vem som ansvarar för att: 

- Tillhandahålla projektörernas underlag 

- Redovisa projektörernas underlag  

- Granska handlingar 

- Ansvara för handlingar  

Vid större projekt utser totalentreprenören ofta en installationssamordnade som ansvarar för att jämföra och 

samordna installationsarbeten.  

Möten har traditionellt sätt varit det viktigaste hjälpmedlet för kommunikation. I och med dagens mer 

datoriserade samhälle har en betydande del av samordningsproblemen lösts med CAD-projektering. Det krävs 

dock fortfarande en hel del möten mellan de medverkande aktörerna. Det är därför viktigt att fastställa 

mötesrutiner för projektet och redovisa de viktigaste mötena i projekteringstidplanen. Även rutiner för 

kallelser, föredragningslistor, protokoll och distribution av dessa bör fastställas.10 Nedan beskrivs A-,B-,C- och 

D-möten generellt.  

I A-möten deltar beställarens representant, projektledare och ev. projekteringsledare. Här behandlas 

avgörande frågor för det aktuella projektet samt samordning mellan projektets ingående aktiviteter.  

I B-möten deltar projekteringsledare och samtliga konsulter. Frågor som behandlas är det aktuella projektläget 

och uppföljning i avseende på tid och budget.  

 

                                                             
10 Uno Nordstrand – Byggprocessen, 2008 
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C-möten behandlar teknisk och funktionell samordning av projektet exempelvis hur det tekniska systemet ska 

utformas. De som deltar i dessa möten är projekteringsledare, utvalda konsulter 

D-möten förekommer mellan konsulter och specialister. De samlas för att lösa problem som uppstått. 

Problemen måste ofta lösas under mötets gång. Mötena hålls när situationen kräver det.  

Samtliga möten bör ha tydliga mål och endast deltagare som kan bidra till resultatet. I vissa fall förekommer 

även samordningsmöten där samtliga projektörer samlas och granskar tillsammans varandras handlingar. 

Kraven i byggnadsprogrammet kontrolleras så att de är uppfyllda samt att egenkontroller är utförda.  

HANDLINGAR 
Det finns idag ett flertal hjälpmedel för att presentera handlingar på ett enhetligt sätt. Ett exempel är 

bygghandlingar ”Bygghandlingar 90”, som utgör byggbranschens rekommendationer för utformning av 

enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar.
11

 

Det är vanligt att man gemensamt upprättar en CAD-manual för att enas om rutiner för handlingar. CAD-

informationen från projektörer ska redovisas på ett enhetligt sätt, som framgår av manualen. Exempel på 

sådant som kan redovisas i en CAD-manual är:  

- Huvudansvarig CAD-samordnare 

- Filformat, filtyper och filnamn 

- Hur fildistribution och filarkivering sker 

- Ritningsnummer 

- Datasäkerhet  

Vid upprättande av beskrivningar används Allmänna Material och Arbetsbeskrivning (AMA). AMA är uppdelat i 

Anläggnings-, Hus-, VVS-, El-, samt KylAMA. Arbetet med beskrivningar förenklas avsevärt och blir enhetliga 

tack vare AMA. 

                                                             
11 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_98&Doc_ID=34462 
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3 PROJEKTSTUDIER/DATAINSAMLING 
Insamling av data har ägt rum hos NCC Construction i Linköping. I följande avsnitt har jag granskat handlingar 

tillhörande projekteringen av Domstolsverket i Linköping. I genomgången har jag utgått från de handlingar som 

används i projektet. NCC använder sig av styrande projekteringskrav som utgör tvingande underlag i projektets 

projekteringsanvisningar. Projekteringsanvisningarna som NCC använder sig av anpassas till varje specifikt 

projekt. Anvisningarna är projektets handlingsplan och styrande dokument för att uppnå rätt kvalitet i 

projekteringen. När jag kom in i projektet hade produktionen redan startat och stommen höll på att monteras. 

På så sätt fick jag information om vad som hade gått fel under projekteringsarbetet.  

NCC har i dagsläget ingen specifik handlingsplan för projektering av prefabricerade byggelement. Syftet är att 

ta fram underlag med hjälp av litteratur studier, som underlättar vid projekteringsprocessen av dessa element. 

Litteratur studierna kompletteras med intervjuer av inblandade parter.   

3.1 PROJEKT FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

NCC utför i egenskap av totalentreprenör om- och tillbyggnad av befintlig byggnad till verksamhet för 

Domstolsverket. Tillbyggnaden kommer att rymma ett sjuttiotal nya arbetsplatser. Uppdraget omfattar även en 

ombyggnation av Domstolsverkets befintliga byggnad med 600 m2. Uppdragsgivare är I4/A1 

Garnisonsfastigheter AB. Projektet startade i december 2009 och beräknas vara slutfört vid årsskiftet 2010-

2011.12 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Under projekteringen av stommen valde NCC att handla upp material från flera leverantörer. Skanska 

stomelement stod för trappor av betong, Contiga stod för bjälklagselement. För de prefabricerade 

väggelementen stod Finja, samt Fakab Plåt och stålentreprenad för montering. WSP upphandlades för 

utförande av konsultarbete gällande statisk konstruktör.  

INTERVJUER 
Intervjuerna hölls som en öppen diskussion angående projekteringen och endast ett fåtal frågor gick att 

tillämpa på samtliga på grund av deras olika befattningar. För att se frågorna, se bilaga 2. Nedan presenteras 

det resultat som intervjuerna utmynnade i. Aktörer som intervjuades:  

- Benny Johansson, entreprenadchef NCC 

- Lars-Erik Fredriksson, projekteringsledare NCC 

- Henrik Larsson, installationssamordnare NCC 

- Roland Hansson, platschef NCC 

- Jonas Leijon, arbetsledare NCC 

- Per Olofsson, arbetsledare NCC 

- Kay Stahnke, civilingenjör Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå AB 

Alla aktörer som intervjuades från NCC menade på att kommunikationen var en av de viktigaste faktorerna för 

att upprätthålla bra projektering. Verktyg som användes för att upprätthålla kommunikationen var möten. Vid 

de inledande projekteringsmötena genomgicks krav och förutsättningar för att avgöra om mötena var 

ändamålsenliga och ofullständiga, oklara eller motstridiga krav klargjordes tillsammans med dem som ställt 

kraven. Det har även förekommit samordningsmöten där samtliga projektörer samlats och tillsammans 

granskat varandras handlingar.  

                                                             
12 
http://www.ncc.se/pressrelease/sv/472592/4679/NCC+bygger+ny+f%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt+p%C3%A5+
Garnisonen+i+Link%C3%B6ping 
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En annan gemensam nämnare som dök upp vid intervjuerna var samordningsfrågan, och framförallt 

ansvarsfördelningen. I projekteringen saknades en klar och tydlig ansvarsfördelning. Bland annat så förutsatte 

konstruktören att varje materialleverantör ansvarade för sin del av stabilitets beräkningar. I och med att detta 

förutsattes blev det aldrig någon som ansvarade för byggnadens totala stabilitet. För att lösa detta anser 

projekteringsledaren Lars-Erik Fredriksson att konstruktören hade kunnat anlitas som samordnare och därmed 

ansvara för stabilitets beräkningar. Även installationssamordnaren Henrik Larsson ansåg att projektet saknade 

en konstruktionssamordnare. De ansåg även att man var tvungen att ligga på materialleverantörer för att de 

skulle utföra sina uppgifter i tid. De komplikationer som arbetsledarna Jonas och Per märkt ute i produktionen 

är att granskningen av handlingar från prefableverantörerna varit bristfälliga under projektets gång. Bland 

annat saknades det laster för betongelementen från en tillverkare. Det ledde till att underentreprenören Fakab 

blev tvungna att komplettera svetsplattorna för att klara av lasterna från betongelementen ner i grundplattan. 

Även handlingar från materialleverantörer har varit spegelvända. Ur ekonomisk synpunkt var det i detta projekt 

mer lönsamt att upphandla flera olika leverantörer och sedan en underentreprenör för montering i förhållande 

till att köpa allt från en leverantör. Avslutningsvis så anser Lars-Erik Fredriksson att ekonomin utgör en stor 

fråga och styr projekteringen men i slutändan så måste den tekniska kopplingen fungera. 

Ur konstruktörs synpunkt så menar Kay att tidsaspekten från prefab sidan är huvudproblemet vid projektering 

av prefabricerade byggelement. Problemens komplexitet varierar beroende på vilken entreprenad form som 

används. Kay anser att samordning är en följd av tidsaspekten. Konstruktörerna som projekterar först är inte 

medvetna om vilket material beställaren handlar upp. Det vore en klar fördel för om det klargjordes att 

prefabricerade byggelement ska användas eller inte, redan innan projektering startar. De som utfört 

projekteringen först tänker inte alltid på samma sätt som prefab konstruktörerna vilket resulterar i längre 

projekteringstid. Handlingar ska ses över och revideras samt kontrolleras både av de som upprättat dem och 

andra medverkande aktörer. Frågor och knutpunkter ska bollas fram och tillbaka, se figur 5. Detta leder till att 

den första projekteringsgruppen får starta om med projekteringen efter att prefab kommit in med sina 

förutsättningar, vilket resulterar i onödigt dubbelarbete. Detta scenario beaktas sällan vid tidsplaneringen av 

projekteringsskedet. För att förbättra projekteringen anser Kay att mer tid bör reserveras i början av 

projekteringen för att lösa knutpunkter och därmed bespara förseningar i slutändan.     

 

 
 

 

 

 

 

  
 

FIGUR 5 MODELL PROJEKTERINGSPROCESSEN 
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Figur 5 illustrerar en enkel modell för projekteringsprocessen mellan beställare och konstruktörer. Det är en 

tidsförödande process med frågor som går vidare och revideras fram och tillbaka och som ofta resulterar i 

förseningar. Handlingar ska granskas av avsändaren innan de skickas iväg och sedan ska mottagaren se över 

handlingar och om det är något som inte stämmer så ska handlingarna tillbaka till avsändaren för revidering.  

Som det nämnts tidigare så kan samordningen underlättas i en utförandeentreprenad om tid avsätts för 

utförlig projektering. Om det inte beslutas om att prefabricerade byggelement ska användas från början 

resulterar det i att allt annat material kan behöva anpassas. Balkar och pelare kan behöva anpassas i längd och i 

bredd vilket resulterar i en högre kostnad i slutändan.  

I Construction Management (CM) är det mindre viktigt om prefab är med från början av projekteringen. Likaså 

är tiden av mindre väsentlig faktor. Samordning är viktigare än tid. Projekteringsgruppen innefattar prefab 

tillverkare redan från start. Det resulterar i att det blir lättare att använda prefab på grund av att balkar och 

pelare etc. kan anpassas till prefab modulmått. En annan fördel är att kommunikationen blir lättare. 

I totalentreprenad bestämmer totalentreprenören själv ifall prefab eller platsgjutet ska användas. Innan 

upphandling är projekteringen endast utförd i grova drag och när entreprenören erhåller kontrakt börjar 

projekteringen på allvar. Eftersom entreprenören ofta har bestämt prefab så kommer tillvekarna tidigt in i 

bilden och kan påverka utgången av projekteringen. Om entreprenör inte tänker prefab från början blir det 

special lösningar för att anpassa balkar och pelare. I totalentreprenad är tiden av mindre viktig faktor. 
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4 RIKTLINJER FÖR PROJEKTERING AV PREFABRICERADE BYGGELEMENT 
Utifrån den teoretiska delen, intervjuerna och egna funderingar har jag upprättat förslag till vad som är viktigt 

att tänka på vid projektering med prefabricerade byggelement. Syftet med riktlinjerna är att de ska vara ett 

hjälpmedel vid projekteringen. 

Jag har arbetat efter en jämn och låg detaljnivå för att förslaget på riktlinjerna inte ska upplevas alltför 

styrande. Genom att erhålla en lägre detaljnivå finns det utrymme för initiativrika idéer. Mina förhoppningar är 

att en generell punkt ska väcka bakomliggande tankar. På så vis skapas en kortare lista som innehåller mer 

relevanta riktlinjer samt motiverar ett kreativt tänkande.  

Riktlinjernas upplägg är uppdelat i vad man bör beakta innan och under projekteringen. Det finns även ett fält 

med kommentar till exempel att standardiserade element bör eftersträvas därför att lägre 

produktionskostnader uppnås. Utgångspunkten för riktlinjerna kommer från litteraturstudier men de har 

kompletterats med information som insamlats från intervjuer med inblandade aktörer från NCC och 

konstruktör från Gudmund Israelssons Ingenjörsbyrå. Resultatet presenteras i bilaga I. 
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

5.1 RIKTLINJER FÖR PROJEKTERING MED PREFABRICERADE BYGGELEMENT 

Projekteringsprocessen med prefabricerade byggelement kräver god planering och organisering. De problem 

som uppstått under projekteringen av projekt Förvaltningsrätten är främst kommunikationen, 

ansvarsfördelningen, bristen på att hålla tider med ritningsleveranser och granskning av handlingar. Alla dessa 

faktorer har att göra med försummelse i upphandlingenskedet samt en pressad tidplan vilket ledde till att 

samordningen föll mellan stolarna. Det finns även ett flertal andra faktorer som är värda att begrunda under 

projektering för att underlätta processen. Systematisk styrning av projekteringen är viktiga hjälpmedel både 

innan och under projekteringsprocessen. 

Innan projekteringen är det bra om byggnadens användningsområde formuleras tydligt. Då kan 

prefableverantören få en uppfattning om vilka krav som ställs på stomlösning, elementtyper, anslutningar och 

fönsterplacering med mera. Det är viktigt att ange vilka krav som finns på höjder, fria ytor och 

kommunikationsvägar. På så vis får prefableverantören möjlighet att erbjuda alternativa stomlösningar, 

exempelvis med avseende på spännvidder. Den kanske viktigaste punkten innan projektering är att reservera 

mer tid i början av projekteringen för att lösa knutpunkter. Det görs sällan och därmed uppstår ofta förseningar 

i slutändan. Även att upprätta handlingar som tydligt formulerar uppdragets omfattning och vilka 

ansvarsgränser som gäller. På så vis underlättas samordningen mellan inblandade parter i projekteringen. 

Används tydliga formuleringar i upphandlingsskedet är det mindre risk för att missförstånd uppstår. Lösningen 

kan vara att arbeta fram en handlingsplan för upphandling av konsulter som kan tillämpas. Det bör även finnas 

en styrningsplan för hur kommunikation sker i projekteringen. Andra mer tekniska aspekter är vikten att beakta 

hur installationsnäten ska fördelas bland annat för statiskt påverkande hål och infästningar. Det finns även 

möjlighet att spara på mängden av ventilationstrummor genom att använda håldäcksbjälklagets kanaler för 

transport av luft. Det är även möjligt att placera försörjningsledningar i hålkanalerna vilket ökar 

elementstommens förmåga att lagra värme respektive kyla.  

Under projekteringen är det en god tanke att dimensionera elementen för framtida lastökningar. 

Anslutningarnas utformning kan begränsa möjligheten att bygga om. Den viktigaste faktorn under 

projekteringen är styrningen av projekteringen. Det ska alltid finnas en aktuell projekteringstidplan. Den ska 

redovisa viktiga tidpunkter för bland annat sammanträden och leverans av handlingar med mera. Det som 

observerades under projekt Förvaltningsrätten var att leverans och granskning av handlingar inte följde 

tidplanen och skickade ut i tid. Detta resulterade i att handlingarna inte kunde användas ute i produktionen 

eftersom de inte var korrekta. Det är en samordningsprocess med att granska handlingar efter revideringar 

särskilt när det är flera inblandade parter. Om en inblandad part ändrar exempelvis en balk på ritningen 

behöver ofta allt annat också anpassas som installationer och eventuellt även bjälklag. Om 3-D projektering 

används kan det förenkla samordningen genom att det blir lättare att se knutpunkter som kan krocka.    

Om ett närmare samarbete mellan entreprenör och prefableverantör upprättas vid inköpsprocessen finns det 

möjligheter till mer rationellt byggande. Detta kan gynna både beställare och entreprenörers nytänkande och 

utveckling för ett mer rationellt och kostnadseffektivt byggande. För att prefab ska bli så lönsamt som möjligt 

är det bra med upprepning det vill säga att man kan eftersträvar att använda samma elementtyp flera gånger 

gärna med standardmått. Det gynnar entreprenör både ur ekonomiskt- och tidsperspektiv. De erhåller en lägre 

kostnad på material och de kan få snabbare leverans eftersom prefableverantören snabbare kan producera 

standardelement. Tiden är en aspekt som ofta förbises vid projektering. Tid för tillverkning, leveranstid för 

material, projektering och transport måste beaktas i tidplan vid projektering med prefabricerade byggelement 

vilket det sällan görs.  
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De problem som uppstår i beställarledet med prefab är ofta sena ändringar och beslut som bollas fram och 

tillbaka i beslutskedjan. Upphandling av konsulter och val av stomsystem bör ske så tidigt som möjligt för att 

underlätta projekteringsprocessen.  Det finns fortfarande en brist på kompetens om prefab hos beställare 

vilket leder till i att platsgjuten stomme ses som en enklare väg. Det är ofta en fördel att introducera 

platschefen vid upphandling och i projekteringsarbetet. På så vis blir det lättare att kontrollera projekteringen 

för produktionsansvariga som även är ekonomiskt ansvariga. Det är även en fördel eftersom de har erfarenhet 

av vad som fungerar i praktiken.  

Från leverantör sidan av prefabricerade byggelement är vanliga problem informationshantering och dåliga 

erfarenhetsföreningar. Det börjar bli vanligare i Sverige att använda prefab element vid byggnationer och 

därmed kommer det bli bättre erfarenhetsförening framöver.  

Det viktigaste verktyget för att allt ska fungera under projekteringen är kommunikationen. Möten är ett av de 

äldsta och fortfarande mest fungerande systemet för att undvika missförstånd och utbyta kunskap. I dagens 

byggbransch med pressade tidsplaner finns inte den tid som krävs för att åstadkomma ett fulländat byggande 

Sammanfattningsvis får kommunikationen anses som den gemensamma nämnaren för samordning och för att 

få projekteringen att fungera.    

5.2 ENTREPRENADFORM FÖR PROJEKTERING MED PREFABRICERADE BYGGELEMENT 

Det är viktigt att det avgörs tidigt i projekteringen att prefabricerade byggelement ska användas. Valet av 

entreprenadform spelar stor roll för projekteringen med prefab. Stommen bör beaktas i början av 

projekteringen så att arkitekter och konstruktörer kan ta hänsyn till planering av installationer etc. En tidig 

upphandling av stommen i kombination med att material och leverantörer fastställs gör att byggherren kan 

utnyttja den kortare produktionstiden, vilket kan resultera i ekonomiska fördelar.  För att tjäna på prefab ur ett 

ekonomiskt perspektiv är det även viktigt att en tidig dialog mellan beställare, konsulter och 

betongelemententreprenör upprättas. Som tidigare nämnts är det även viktigt att upprätta klara och tydliga 

arbets- och ansvarsgränser under projekteringsskedet. 

Totalentreprenad är en öppen entreprenadform som ger goda förutsättningarna att välja stomsystem. I denna 

entreprenadform bestämmer totalentreprenören själv ifall prefab eller platsgjutet ska användas. Innan 

upphandling är projekteringen endast utförd i grova drag och när entreprenören erhåller kontrakt börjar 

projekteringen på allvar. Eftersom entreprenören ofta har bestämt prefab så kommer tillverkarna tidigt in i 

bilden och kan påverka utgången av projekteringen. Om entreprenör inte tänker prefab från början blir det 

speciallösningar för att anpassa balkar och pelare. I totalentreprenad är tiden av mindre viktig faktor. En 

nackdel med totalentreprenad är att idag är de så pass styrda att de gränsar till generalentreprenad vilket 

innebär att stomvalet ofta bestäms av beställarens arkitekter och konstruktörer. En anledning till att detta görs 

kan vara för att dra fördel av totalentreprenadens ansvarsfördelning men samtidigt ändå styra upp stomvalet 

själva. Prefabricerade byggelement skulle troligtvis används mer om entreprenörerna själva fick göra valet med 

stomme. En anledning till att arkitekter och konstruktörer föredrar platsgjuten stomme framför prefabricerad 

kan vara att platsgjuten stomme kräver mer omfattande konstruktionsarbete. Arkitekterna behöver inte heller 

ta hänsyn till de begränsningar som prefab innebär jämfört med platsgjutet. 

I en utförandeentreprenad kan samordningen underlättas om tid avsätts för utförlig projektering. Beslutas det 

inte från början att prefabricerade byggelement ska användas resulterar det i att allt annat material kan 

behöva anpassas. Balkar och pelare kan behöva förlängas vilket resulterar i en högre kostnad i slutändan.  
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I Construction Management (CM) spelar det mindre roll om prefab är med från början av projekteringen. 

Samordning är viktigare än tid i denna entreprenadform. Projekteringsgruppen innefattar prefab tillverkare 

redan från start. Det resulterar i att det blir lättare att använda prefab på grund av att balkar och pelare etc. 

kan anpassas till prefab modulmått. Kommunikationen blir lättare i denna entreprenadform. 

Sammanfattningsvis så kan utförandeentreprenad resultera i höga kostnader. Det är mycket som behöver 

anpassas på grund av att det är förtillverkat. Det resulterar i omprojektering vilket blir dubbeljobb som både tar 

mycket tid och genererar höga kostnader. Resultatet är att det är minst lämpligt vid byggnation med 

prefabricerade byggelement i förhållande till Construction Management och totalentreprenad. 

Construction Management ger prefab en fördel genom att det är möjligt att anpassa byggnadsverket direkt. 

Samordning resulterar inte i någon extra tid för projektering. Denna entreprenadform är det bästa alternativ 

vid byggnation med prefabricerade byggelement. 

Totalentreprenad möjliggör att projekteringen kan starta tidigt och därmed påverka samordning till viss del.  

Entreprenadformen är det näst bästa alternativ vid byggnation med prefabricerade byggelement. 
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BILAGA I RIKTLINJER FÖR PROJEKTERING MED PREFABRICERADE BYGGELEMENT 

ATT BEAKTA INNAN PROJEKTERING 

 Kommentar 

Standarddimensioner på tvärsnitt och upplag Lägre produktionskostnad 

Samma längd på väggelement som bjälklagets bredd Enklare montering och samordning 

Konsekvent fönsterplacering Lägre produktionskostnad pga. standardiserade 

element kan användas 

Bestäm tidigt hål och infästningar som påverkar statiskt Övriga hål och infästningar utförs på plats  

Byggnadens användningsområde Ger elementtillverkaren uppfattning om krav på 

stomlösning, elementtyper, anslutningar och 

utseende 

Upphandlingsplan Upprätta ett dokument med förutsättningar över 

upphandling av konsulter 

Krav på fria ytor, kommunikationsvägar och höjder Ger elementtillverkaren möjlighet att erbjuda 

alternativa stomlösningar. Höjder som kan styra 

valet av stomsystem bör anges 

Fogsprång Vid en vinkelrät anslutning mot varandra, parallella 

bjälklagselement med olika spännvidder ansluter 

mot varandra. När parallella intilliggande element 

har olika armering eller håltagning. När 

betongelement kombineras med stålbalkar 

Installationer i håldäcksbjälklag Luft kan transporteras i håldäckets kanaler, även 

försörjningsledningarna kan placeras i kanalerna 

vilketökar stommens förmåga att lagra värme resp. 

kyla 

Samarbeta vid inköp  Detta kan gynna både beställare och entreprenörs 

nytänkande och utveckling för ett mer rationellt och 

kostnadseffektivt byggande 

 



 

 

ATT BEAKTA UNDER PROJEKTERING 

 Kommentar 

Flexibiliteten Elementen bör dimensioneras för framtida 

lastökningar. Utformningen av anslutningar påverkar 

möjligheten att bygga ut 

Arbetsmiljö Specificera förutsedda åtgärder som krävs för 

arbetarskydd, avspärrning vid lyft etc 

Samordning Utse konstruktions- och CAD-samordnare 

Dokumenthanteringssystem Se till att alla inblandade aktörer använder 

dokumenthanteringssystemen i projekten 

CAD-manual Se till att CAD-manual används av alla inblandade 

3-D projektering Eftersträva 3-D projektering för att underlätta 

samordning 

Möten Tydliga mål på möten, endast deltagare som kan 

bidra till resultat bör närvara 

Fogutformning Tänk på fogens behov av kraftöverföring, täthet mot 

brand och gas samt täthet mot ljud och brand 

Uppböjningar Hänsyn bör tas till orsaker som kan relateras till 

uppböjningar, till exempel fogsprång vid val av höjd 

på färdigt golv 



 

 

BILAGA II INTERVJUFRÅGOR 
Närvarande: 

Datum: 

NCC: 

Vilken är din roll i projektet? 

Hur har du upplevt projekteringen med de prefabricerade byggelementen för stommen? 

Hur tycker du att man ska hantera projektering av prefabricerade byggelement i framtiden? 

Konstruktör:  

Vilka är de största problemen vid projektering av prefab element? 

Vad är viktigt att tänka på innan projektering med prefab element under respektive entreprenadform: 

utförandeentreprenad, construction management (CM) och totalentreprenad? 

Vad är viktigt att tänka på under projektering med prefab element under respektive entreprenadform: 

utförandeentreprenad, construction management (CM) och totalentreprenad? 

Med vilken entreprenadform är projekteringen av prefab element besvärligast respektive enklast?  

 


