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Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten är att beskriva vilka krav som ställs på Peab vid två pågående 
projekt, Livdragonen och Flygvapenmuseum, gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt att 
skildra hur Peab svarar gentemot dessa krav.  
 
Samhällets krav och förväntningar utgörs av Miljöbalken, Arbetsmiljölagen samt Plan- och 
bygglagen – PBL. Mellan parterna, entreprenör och beställare, gäller Allmänna bestämmelser 
för utförandeentreprenader respektive totalentreprenader om så är avtalat. I de Administrativa 
föreskrifterna formulerar beställaren sina krav för projektet, vilket för entreprenören innebär 
ett stort ansvar att följa.  
 
Peab svarar mot kraven genom att använda sig av hjälpmedel och rutiner som är baserade på 
ovan nämnda lagar och förordningar. Dessa hjälpmedel och rutiner är inte endast till för att 
uppnå samhällets och beställarens krav utan även för att Peab skall nå sina mål och visioner.  
 
 
 



 2

Abstract 
The report’s purpose is to describe the requirements for Peab on two ongoing projects, 
Livdragonen and Flygvapenmuseum, concerning quality, environment and health. In addition, 
it describes how Peab will respond to these requirements. 
 
The legal demands of the community are detailed in the Miljöbalken (Environmental Code), 
Arbetsmiljölagen (Work Environment Act) and Plan- och bygglagen – PBL (Plan and 
Building Act – PBL). Allmänna bestämmelser (Construction Industry Regulations) detail the 
format of the contract between the contractor and the client, if they have such an agreement. 
Administrativa föreskrifterna (The Administrative Regulations) formulate the customer’s 
requirement for the project, with which the contractor is expected to comply. 
 
Peab meet these requirements through their use of practices and procedures, based on the 
above laws and regulations. These practices and procedures are there not only to achieve 
Peab´s goals and visions but also to achieve the community and the customer's requirements. 
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Förord 
Detta är ett examensarbete på programmet Högskoleingenjör i Byggnadsteknik vid 
Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Åke Öberg och Anna Tunemar på Peab samt vår 
examinator Mårten Johansson för deras behjälplighet och stöd.  
 
Samtidigt vill vi tacka Per Carlfjord och Teodor Hovenberg på Stångåstaden, Annica 
Samuelsson på Specialfastigheter samt Platscheferna Björn Nilsson och Sven-Erik Johansson 
på Peab för deras tid och vänliga bemötande vid intervjuerna.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning  
Målsättningen är att utifrån två projekt studera de krav som beställare och samhälle ställer på 
byggföretagen idag samt beakta hur Peab svarar mot dessa i sitt dagliga arbete på projekten 
Flygvapenmuseum och Livdragonen i Linköping.  
 
Vad säger lagar om miljö, kvalitet och arbetsmiljö?  
Vilka krav har Peab på sig ifrån beställaren i dessa avseenden? 
Hur lever Peab upp till samhällets och beställarnas krav? 
 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten speglar samhällets, beställarnas och Peabs krav i produktionsskedet med avseende 
på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Två arbetsplatser har studerats för att undersöka hur Peab 
arbetar med detta ute på arbetsplatserna. För att inhämta den informationen har vi valt att 
intervjua platschefen och beställaren för respektive projekt. Inga funktionskrav eller tekniska 
egenskapskrav har beaktats i denna rapport.  
 

1.3 Metod och källor 
De lagar och regler som reglerar byggandet i dag har studerats i aktuell litteratur samt genom 
internetbaserade källor. För att få en inblick i hur Peab arbetar med kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö har interna dokument samt tillgång till intranätet, Planket, varit behjälpligt.  
Dessutom har vi tagit del av projektens Administrativa föreskrifter och intervjuat respektive 
beställare för att få kännedom om de specifika krav som de ställer på entreprenören. Intervjuer 
med projektens platschefer har genomförts för att kunna utreda huruvida Peab svarar mot 
dessa krav. 
 

1.4 Struktur 
Rapporten beskriver samhällets krav och förväntningar på dagens entreprenörer gällande 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt vad de Allmänna bestämmelserna säger om detta. 
Rapporten skildrar även hur Peab i sin tur arbetar med kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöfrågorna, vilka specifika krav beställaren ställer för de olika projekten och hur 
Peab svarar upp emot dem. 
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2. Samhällets krav och förväntningar 
Klimathotet har stor inverkan på utvecklingen i vårt nuvarande regelverk. De frågor som styr 
förändringen är främst kvalitet, miljö, arbetsmiljö. Samhället har höga förväntningar på 
byggbranschen och vill att de skall ta egna initiativ samt utveckla strategier för att styra sin 
verksamhet och dessutom bidra till en bättre miljö. Den största delen av samhällets krav 
återfinns i miljö-, bygg- och arbetsmiljölagstiftningen. De europanormer samt internationella 
och nationella standarder såsom ISO9000, ISO1400 och OHSAS 18000 ligger till grund för 
samtliga lagkrav. Huvuddelarna i de lagar och regler som gäller för byggbranschen 
presenteras i figur 1. 
 

Figur 1. Regelverk1 

2.1 Miljöbalken  
Miljöbalken togs i bruk januari 1999 och har många samband till plan- och bygglagen. 
Avsikten med miljöbalken är att gagna en hållbar utveckling, vilket innebär att rådande och 
framtida generationer skall tryggas en sund och bra miljö. I miljöbalkens portalparagraf 
framkommer det att utvecklingen baseras på kunskapen om naturens skyddsvärde samt vår 
rätt att förändra och nyttja naturen vilket även innefattar skyldigheten att vårda naturen väl. 
Gamla lagar med liknade syfte har förenats och ersatts i miljöbalken. Trots detta är 
lagstiftningen mycket omfattande med sina 33 kapitel och 500 paragrafer. Dessutom finns en 
mängd olika förordningar som tillhör balken och många av dessa påverkar byggbranschen. 
Kraven som ställs i miljöbalken berör de verksamheter eller personer som handlar på ett sätt 
som kan skada miljön. Därför är det centralt att utförarna i byggsektorn beaktar dessa under 
produktionen2. 
 
I miljöbalkens inledning beskrivs de mål som ligger till grund för tolkningen av de övriga 
bestämmelserna. Tillämpning av balken skall utföras så att  

² människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter, 
oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan 

² värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas  
² den biologiska mångfalden bevaras 

                                                 
1Per, Cassel & Yvonne Rauma, Cassel (2008).  Projektplan- för ett hållbart byggande. Författarna & Svensk 
Byggtjänst 2008 
2 ibid1  
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² mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en ekologisk, 
social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt längsiktigt god 
hushållning tryggas  
och  

² återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.3 

 
Balkens användningsområde är omfattande. Dessa ändamål och föreskrifter formar 
byggprocessen.4  
 
Under byggproduktionen är miljöpåverkan frekvent förekommande, därför skall 
entreprenadföretagen enligt miljöbalken kontinuerlig planera och kontrollera verksamheten 
för att förhindra eventuell påverkan. De skall även fortlöpande granska och få en uppfattning 
om hur de påverkar miljön. I en förordning, som berör verksamhetsutövarens egenkontroll, 
beskrivs det bland annat att verksamheter skall dokumentera vem som bär det organisatoriska 
ansvaret. Detta innefattar att de frågor gällande verksamheten enligt miljöbalken, dess 
förordningar samt domar och beslut med miljöbalken som underlag följs. Enligt balken skall 
också rutiner för löpande kontroller av utrustning, systematiska undersökningar och 
bedömningar av verksamhetens faror ur hälso- och miljösynpunkt genomföras och 
dokumenteras. För verksamheten skall även en kemikalieförteckning för de kemikalier som 
medför risker ur miljö- och hälsosynpunkt upprättas och dokumenteras5. 
 

2.2 Arbetsmiljö 
En god och väl fungerande arbetsmiljö är oerhört vikigt, med avseende på både arbetsresultat 
och de anställdas välbefinnande. Dessa två är ofta starkt sammankopplade vilket ytterligare 
belyser vikten av arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöbegreppet har stor räckvidd och omfattar allt 
som sker berör arbetsplatsen såsom lokaler, maskiner, utrustning samt relationen mellan 
arbetsplatsens individer.  
 
Sjukskrivningar på grund av arbetsskador och arbetssjukdomar är kostnadskrävande för 
företagen. Genom att arbeta för att erhålla en god arbetsmiljö kan risker och brister minimeras 
på arbetsplatserna och på så vis även arbetsskador och arbetssjukdomar.  
 
De dagliga risker och brister som finnas på arbetsplatser är många och spänner över stora 
områden. Dåligt underhåll av skyddsanordningar, verktyg, maskiner och ställningar samt 
dålig information och utbildning kring arbetsmetoder, utrustningshantering och skydds- och 
säkerhetsåtgärder är risker som kan medföra fysiska skador. Även brist på skyddsutrusning 
och lyfthjälpmedel kan orsaka fysiska åkommor. Psykisk ohälsa kan uppstå vid avsaknad av 
god arbetsledning och en fungerande organisation samt vid brister i hantering av konflikter 
och mobbning. Långa arbetspass och monotont ensidigt arbete kan medföra både fysiska och 
psykiska skador6.   
 

                                                 
3 Miljöbalken. (SFS 1998:808). 1 kap 1§ 
4 Cassel & Cassel (2008), Miljöbalken. (SFS 1998:808). Tillämpning 1 kap 
5 Cassel & Cassel (2008), Miljöbalken. (SFS 1998:808). Tillsyn 26 kap 
6 Sune, Sundström m.fl. (2007). Arbetsmiljö för byggare. Liber AB 



 9

2.2.1 Arbetsmiljölagen  
Lagen är en paraplylag vilket innebär att den är ett samlingsnamn för en större mängd lagar. 
Till Arbetsmiljölagen hör också ett flertal föreskrifter och förordningar. Arbetsmiljölagen är 
gällande för samtliga som arbetar, tjänstgör i militären eller genomgår en utbildning. 
Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljölagen följs och Arbetsmiljöverket är den 
myndighet som ser till att lagen och dess tillhörande förordningar och föreskrifter beaktas7. 
 
Arbetsmiljölagen uttrycker att byggherren bär ansvaret att utforma en arbetsmiljöplan8. 
Entreprenören är dock skyldig att kontinuerligt revidera planen med sina samt 
underentreprenörers riskelimineringar samt att hålla den tillgänglig för dessa.9 
 
Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
förebygga uppkomsten av arbetsskador. Varje olycksfall skall studeras och följas upp för att 
minska risken för återupprepning. Inför nya arbetsmoment skall en riskanalys genomföras för 
att identifiera de risker som arbetsmoment kan innebära. De anställda skall uppfordras att 
anmäla tillbud och olyckor. Genom att följa upp det förebyggande arbetet med att förhindra 
olyckor, erhålls en sluten funktion som möjliggör en ständig förbättring. För varje år skall 
arbetsgivaren sammanställa årets olycksfall, ohälsa och mindre tillbud som skulle ha kunnat 
resultera i svåra olycksfall.10 
 
För att förebygga risker och eliminera ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen skall byggherren 
utse en byggarbetsmiljösamordnare för både projekteringen och utförandefasen, denne har till 
uppgift att samordna arbetsmiljöarbetet. Byggherren kan utse sig själv eller någon annan att 
fylla samordningsuppgiften. Denna del av lagen är gällande från och med årsskiftet 2008-
2009.11  
 

2.3 Plan- och bygglagen – PBL 
I huvudsak innefattar Plan- och Bygglagen bestämmelser om kommunernas planläggning av 
mark och vatten, bygglov, rivningslov, marklov samt tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten. 
 
Byggherren är, enligt PBL, ansvarig för att byggnadsverket uppfyller samtliga bestämmelser 
samt övriga krav som ställs på byggherren. Byggherren skall därför ute en kvalitetsansvarig 
för projektet som även skall godkänns av byggnadsnämnden. Den kvalitetsansvarige ska 
rådgöra med byggnadsnämnden om vilka tekniska kontroller som krävs under byggnadstiden, 
vilka sedan presenteras i en kontrollplan. Dessutom ansvarar denne för att kontrollerna blir 
utförda och dokumenterade.12 
   

3. Allmänna bestämmelser  
Avtal om entreprenader sker framförallt mellan jämställda parter och där det inte finns något 
samhälleligt intresse av styrning. En entreprenad är ett åtagande, vars följder kan vara svåra 
att få grepp om för såväl beställare som entreprenör. Således för det med sig ett stort behov av 

                                                 
7 Ibid6 
8 AFS Byggnads- och anläggningsarbete. (AFS 2008:16). §8 
9 AFS Byggnads- och anläggningsarbete. (AFS 2008:16). §14 
10 Sundström m.fl. (2007) 
11 Arbetsmiljölagen. (SFS 2009:934). 3 Kapitlet 6§ 
12 Uno, Nordstrand (2008). Byggprocessen. Liber AB 
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tydliga avtal. Därför har byggbranschen utvecklat ett eget regelverk med bestämmelser för 
olika typer av entreprenader. Syftet med bestämmelserna är att kunna tillämpa ett system med 
båda parternas risker i åtanke. Bestämmelserna förutsätter att parterna har avtalat om att de 
gäller. Det finns olika Allmänna bestämmelser beroende på entreprenadform. Nedan följer en 
kort presentation av de projektaktuella entreprenadformerna.  
 
Utförandeentreprenad  
Utförandeentreprenad är ett samlingsnamn för de entreprenadformer där entreprenören endast 
ansvarar för att arbetet genomförs helt enligt bygghandlingarna. 
 
Totalentreprenad  
Entreprenadformen innebär att entreprenören är ensam ansvarig för projektering och 
byggproduktion. Entreprenadformen finns bland annat i typen styrd totalentreprenad, vilket 
innebär att beställaren redan innan anbudsskedet låtit utföra en del av projekteringen för att 
försäkra sig om att speciella lösningar används. Totalentreprenörens inverkan på 
utformningen blir då inskränkt och vem som har funktionsansvaret kan bli oklart. 
  
Samordnad Generalentreprenad  
Vid denna entreprenadform svarar beställaren för projekteringen. Beställaren handlar upp fler 
entreprenörer för byggandet, vilka svarar för var sin del. Därefter utser beställaren en 
generalentreprenör som tar över beställarens kontrakt med övriga entreprenörer. Dessa blir 
under byggskedet underentreprenörer till generalentreprenören. Genom att använda sig av 
entreprenadformen kan beställaren påverka vilka entreprenören som skall samarbeta 
tillsammans med generalentreprenören.13 
 

3.1 AB04 
AB04 är Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 
och är avsedda att användas vid entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen, 
det vill säga utförandeentreprenader. I varje ny upplaga av AB genomförs förändringar till 
exempel angående ansvar, ändrings- och tilläggsarbeten samt information och kvalitet. 
Ändringarna berör entreprenörens verksamhet från kalkylering till garantibesiktning. Av den 
orsaken är det angeläget att de som arbetar med entreprenader är införstådda i reglerna.14 
 
Enligt AB04 har entreprenören under produktionsskedet ett flertal åtaganden, här nedan 
exempelfieras några av dem. Denne skall upprätta en miljö- och kvalitetsplan, vilken även 
skall innefatta beställarens kvalitets- och miljökrav15. Planerad provning enligt 
entreprenadhandlingar är entreprenörens plikt att utföra och bekosta16. Entreprenören är 
förpliktigad att tillåta beställarens kontrollant att beträda arbetsplatsen samt tillhandahålla 
behövlig utrustning17. När del av entreprenad finns tillgänglig för kontroll, skall entreprenören 
underrätta beställaren detta18. De anmärkningar som kontrollanten preciserar skall 
entreprenören åtgärda19. 

                                                 
13 ibid12  
14 Byggindustrin, <http://www.bygg.org/AB_04.asp> 
15 Allmänna bestämmelser 2 Kapitel 2§ 
16 Allmänna bestämmelser 2 Kapitel 15§ 
17 Allmänna bestämmelser 3 Kapitel 5§ 
18 Allmänna bestämmelser 3 Kapitel 6§  
19 Allmänna bestämmelser 3 Kapitel 7§ 
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3.2 ABT94 
Med ABT94 avses Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader. Det som skiljer ABT94 från AB04 är att 
entreprenören inte enbart åtar sig utförandet av byggnadsverket utan även projekteringen. 
Dessutom har denne även vid en totalentreprenad ett såkallat funktionsansvar, vilket betyder 
att denne även ansvarar för att objektet fungerar som det skall när det är färdigställt. Det kan 
också betyda att entreprenören har avtalade åtaganden i egenskap av funktionsupphandlingar 
eller eventuellt upphandlingar där byggherren själv arbetat med en del av projekteringen .20 

                                                 
20 Nordstrand, (2008) 
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4. Hur Peab arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
Peab AB är ett bygg- och anläggningsföretag som är verksamt i Sverige, Norge och Finland. 
Peab Sverige AB sköter koncernens bygg- och anläggningsverksamhet och är ett dotterbolag 
till Peab AB.  
 
Peab arbetar utefter ett verksamhetsledningssystem för att uppnå målet i affärsplanen som 
följer företagets affärsidé och företagspolicy. Arbetssättet medför att de krav och 
förväntningar som ställs på verksamheten uppfylls. Systemet möjliggör också att samhörighet 
och förbättringar kan åstadkommas. I Peabs verksamhetsledningssystem finns kvalitetssystem 
samt miljö- och arbetsmiljöledningssystem integrerade.21 
 
För varje ny entreprenad upprättas en projektplan som utgår från 
verksamhetsledningssystemet samt kraven i ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 och AFS 
2001:1. Projektplanen innefattar miljö-, kvalitets- och arbetsmiljörutiner för Peabs åtaganden. 
Med hjälp av projektplanen säkerställs att projektet organiseras och styrs så att krav från 
beställare, Peab och standarder samt myndigheter klargörs och infrias.22 
 

4.1 Miljö 
Peabs miljöpolicy följer kraven i ISO 14001:2004. I projektplanen identifieras och presenteras 
projektets aktuella miljöaspekter samt de åtgärder och uppföljningar som är planerade att 
genomföras. Miljöfrågorna är inarbetade i Peabs processer och arbetssätt för att vara praktiskt 
tillämpningsbara i produktionen23. De är dessutom centrala i inköpsprocessen, genom att 
säkerställa att goda material används kan ett hållbart byggande erhållas24. 
 
Vid materialval sker kontrollen enligt BASTA, Byggsektorns avveckling av särskilt farliga 
ämnen, som är ett utvecklingsprojekt där Svenska miljöinstitutet, Sveriges Byggindustrier och 
landets ledande byggföretag deltar. BASTA är en databas med egendeklarationer för 
leverantörernas produkter.25  
 

4.2 Kvalitet 
Peabs kvalitetspolicy följer kraven i ISO 9001:200026. Platschefen nyttjar 
projektplan/kvalitetsplan som ett verktyg för att organisera och uppfylla beställarens krav och 
nå projektets mål. Samtliga medarbetare samt underentreprenörer skall kontinuerligt delges 
information kring kvalitetsmål, redovisningsmetod och projektspecifika kvalitetskrav. En 
bedömning av de förekommande riskerna för arbetsmomenten utförs samt informeras till 
berörda medarbetare. Åtgärder för att undvika dessa diskuteras.27 
 
För att infria kraven i beställarens kontrollplan enligt PBL, upprättar Peab ett 
kontrollprogram. Peab har krav på att de provningar och kontroller som fastställts i 

                                                 
21 Interndokument Peab VS.A. Systembeskrivning för Bygg och Anläggning. 2006-06-15 
22 Interndokument Peab Mall projektplan 
23 Interndokument Peab VS.A. Systembeskrivning för Bygg och Anläggning. 2006-06-15 
24 Interndokument Peab Inköpsmission och inköpspolicy 
25 Peab <http://www.peab.se/Om_Peab/Miljo/Basta> 
26 Interndokument Peab VS.A. Systembeskrivning för Bygg och Anläggning. 2006-06-15 
27 Interndokument Peab Kvalitet.A.Kvalitetsarbete i Entreprenadprojekt  2005-04-10 
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kontrollplanen och andra handlingar samt kontroller som beror av de riskfyllda 
arbetsmomenten samlas i kontrollprogrammet. För de riskfyllda arbetsmomenten utförs 
arbetsberedningar där till exempel nya tekniska lösningar eller 
användning av dyra material presenteras. Samtliga kontroller och provningar genomförs och 
dokumenteras. Vid eventuella avvikelser rapporteras detta till beställaren samt andra berörda 
parter. 
 
Inköp av produkter och tjänster följer projektets inköpsplan. Leverantörer som tidigare arbetat 
med Peab finns listade och är godkända att använda. Vid kontakt med en ny leverantör får 
denne först genomgå en leverantörsbedömning för att säkerställa leveransen. Beställarens 
kvalitetskrav skall från Peab överföras till underentreprenörer och leverantörer. Peabs egna 
krav på underentreprenörer och leverantörer ska ställas i relation till hur kvalitetskritisk 
leveransen eller produkten är för byggnadsverket. De provningar och intyg som beställaren 
kräver skall inhämtas vid leverans.28 
 

4.3 Arbetsmiljö 
Peab arbetar sytematiskt med arbetsmiljöfrågorna vilka grundas på de krav som ställs i AFS 
2001:1. Kraven inarbetas även i policy, rutiner och instruktioner för att underlätta processen. 
För att styra arbetsmiljöarbetet i projekten urskiljs och utreds arbeten med viss risk, vilka följs 
av dokumentation av de planerade åtgärderna i arbetsberedningarna.29 
 
Genom att metodiskt arbeta med aktiviteterna arbetsmiljöplan, skyddsronder, 
medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar, internutredningar, tillbudsrapportering och 
handlingsplan uppfylls arbetsmiljölagens krav på riskbedömning, åtgärdsplaner och 
uppföljning. Om ansvaret för upprättande av arbetsmiljöplan överlåts från byggherren till 
Peab, har Peab rutinbeskrivningar och hjälpmedel för att fullgöra den uppgiften.30 
 
Då byggherren utser Peab som byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen skall ansvaret 
vara väl definierat och avtalsmässigt korrekt. Peab har även rutiner och hjälpmedel för att 
upprätthålla samordningsansvaret enligt Arbetsmiljöföreskrifterna31. Om Peab genom avtal 
med beställaren erhållit arbetsmiljöansvaret utser Peab i sin tur en arbetsmiljösamordnare, 
Bas-U, för projektet. Bas-U skall överta, granska och uppdatera arbetsmiljöplanen samt hålla 
den tillgänglig ute på arbetsplatsen. Dessutom skall Bas-U förvissa sig om att alla på 
arbetsplatsen är medvetna om och känner till innehållet i arbetsmiljöplanen samt övervaka att 
underentreprenörer identifierar sina risker och rapporterar dessa.32 
 
Inköpshanteringen inverkar också på arbetsmiljön. Peab försöker samla köpbehovet och på 
såvis minimera antalet underentreprenörer och leverantörer. Detta medför en hög kvalitetsnivå 
samt säkrare och pålitligare leveranser, vilket effektiviserar inköpsprocessen. Det uppnås 
genom inköps- och försörjningsstrategier.33 

                                                 
28 Interndokument Peab Kvalitet.A.Kvalitetsarbete i Entreprenadprojekt  2005-04-10 
29 Interndokument Peab VS.A. Systembeskrivning för Bygg och Anläggning. 2006-06-15 
30 Interndokument Peab Arbetsmiljöhandbok 2008-07-02 
31 ibid30 
32 Åke Öberg, Verksamhetsstöd Peab 
33 Interndokument Peab Inköpsmission och inköpspolicy 
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5. Utvalda projekt 

5.1 Livdragonen 

5.1.1 Projektbeskrivning 
Stångåstaden, det kommunala bostadsbolaget i Linköping, låter uppföra sextio nyproducerade 
lägenheter i form av radhus i Garnisonsområdet intill Luftvärnsgatan. Till projektet hör även 
förrådsbyggnader, garage och komplementbyggnader, se figur 2. 
 
Entreprenadformen för projektet Livdragonen är totalentreprenad och ersättningsformen är 
fast pris utan indexreglering. Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 94 är gällande.34 
 

 
Figur 2. Livdragonen35 

5.1.2 Stångåstaden 
För projektet har Stångåstads ägda Byggutveckling Svenska AB bildat ett separat bolag som 
benämns Boutveckling Luftvärnsgatan som fungerar som beställare. AB Stångåstaden äger 
och förvaltar runt 15000 lägenheter, 4000 studentbostäder samt cirka 300 kommersiella 
lokaler. Dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB äger och förvaltar studentbostäderna.36 
 

5.1.3 Beställarens specifika krav 
Entreprenören skall följa aktuell lagstiftning samt tillstånd, krav och föreskrifter av 
Linköpings kommun och berörda myndigheter. Lagkrav och övriga krav som rör 
leverantörens miljöpåverkande verksamhet skall finnas till förfogande på arbetsplatsen. 
Kommunens mål, planer och dokument såsom ”Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart 
Linköping”, ”Policy för ekologiskt byggande i Linköpings kommun” och ”Lokala 

                                                 
34 Administrativa Föreskrifter Kv Livdragonen 1 mfl Linköping 
35 Stångåstaden <http://www.stangastaden.se/sokerbostad/Byggprojekt/Produktion/Pages/Livdragonen.aspx> 
36 Administrativa Föreskrifter Kv Livdragonen 1 mfl Linköping, Stångåstaden 
<http://www.stangastaden.se/omstangastaden/Pages/default.aspx 090430> 
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ordningsföreskrifter för Linköpings kommun” samt Miljöbalken skall ligga till grund för 
beaktandet av miljöfrågorna i utförandet.  
 
Entreprenören skall ha ett miljöledningssystem som garanterar att Stångåstadens miljökrav 
och kraven i svensk miljölagstiftning uppfylls samt ha en inarbetad miljöpolicy. 
Entreprenören skall även kunna verifiera att personalen genomgått miljöutbildning som 
behandlar företagets miljöaspekter och miljömål samt säkerställa att underentreprenörer och 
leverantörer även lever upp till ställda krav.  
 
Entreprenören skall överlämna en deklaration av både yttre och inre miljöverkan av varor och 
material enligt Byggsektorns kretsloppsrådsskrift ”Byggvarudeklarationer”. Vid byte av 
material eller arbetsutförande krävs beställarens skriftliga godkännande.  
 
Entreprenören är ansvarig att förhandsanmälan inkommer till beställaren i god tid innan 
arbetets start samt att upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras. 
 
En miljöplan enligt branschstandard samt en kvalitetsplan enligt SS-EN ISO 9001 eller 
branschstandard skall upprättas av entreprenören. Det skall också framgå vem som är ansvarig 
för upprättandet av planerna.  Entreprenören är skyldig att delta vid en miljörevision som 
beställaren genomför samt att tillhandahålla dokumentation som beställaren kräver. 
 
Entreprenören skall komplettera beställarens kontrollplan med det som beror på 
entreprenörens åtagande och som fordras för byggnadsnämndens beslut om kontrollplan. En 
sådan komplettering kan innehålla uppgifter till byggnadsnämnden. Även uppgifter rörande 
entreprenörens och underentreprenörers kontrollsystem samt kontrollansvariga och deras 
kompetens bör ingå i kompletteringen. Entreprenören skall även, vid behov, lägga till 
kontrollplaner för egenkontroll av produktion bland annat avseende tekniska egenskapskrav 
och särskilda krav på byggnader och varsamhetskrav i förekommande fall. Verifikation som 
bevisar att typgodkända material och produkter använts, att erforderlig sakkunnighetskontroll 
utförts samt att egenkontroll enligt kontrollplaner utförts kan även ingå i entreprenörens 
tillägg.   
 
Entreprenören skall upprätta förslag till kontrollplaner för egenkontroll av både byggande och 
rivning. För de moment som kräver större noggrannhet i utförandet eller på annat sätt kräver 
mer omfattande kontroll än normalt skall en anpassad plan upprättas. Varje kontroll skall ha 
kontrollinstruktioner enligt kontrollplanen. Efter genomförd kontroll skall ett dokument där 
kontrollen bestyrks överlämnas till beställrens kvalitetsansvarige enligt PBL, dokumenten 
skall även finnas tillgängliga på byggplatskontoret. Provning skall utföras av entreprenören 
sakkunnig namngiven person. Beställaren och entreprenören skall sedan i samråd komma 
överens om provningsansvarig.37  
 

5.1.4 Intervju Stångåstaden 
I det här projektet är inte AF-delen författad av Stångåstaden utan istället av bolaget 
Boutveckling Luftvärnsgatan AB. Enligt Stångåstaden bygger den troligtvis på Stångåstadens 
projekternings- och AF-anvisningar. Den skall innefatta krav över att samtliga lagar och 
kommunens riktlinjer skall följas av entreprenören. Andra krav är för dem svårt att peka på. 

                                                 
37 Administrativa Föreskrifter Kv Livdragonen 1 mfl Linköping 
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Då Stångåstaden står utanför upphandlingsprocessen där kraven ställs har de minimal möjligt 
att i produktionsskedet påverka projektet.  
 
Ett ofta förekommande problem menar Stångstaden är att kraven många gånger är för 
visionära och svåra att mäta och följa upp. Kraven är så pass grundläggande att Stångåstaden 
räknar med att entreprenören följer dessa, därför är uppföljningen av dessa ej prioriterade. Får 
de dock en indikation på att kraven ej efterlevs görs en uppföljning. Stångåstaden uttrycker 
medvetet kraven något oklart för att så mycket som möjligt skall kunna innefattas i dem.38  
 

5.2 Flygvapenmuseum  

5.2.1 Projektbeskrivning 
Flygvapenmuseet ska utökas med en ny utställningshall som delvis är försedd med källare 
samt ombyggnad av den befintliga. En ny entré och kontorsbyggnad med bibliotek och 
restaurang skall också uppföras. Tillbyggnaden omfattar en yta på omkring 8000 m2. Utöver 
detta skall en ny parkeringsplats i anslutning till den befintliga anläggas. Objektet är beläget i 
Malmslätt i Linköping. 
 
För projektet är Specialfastigheters dotterbolag Försvarsfastigheter Sverige AB beställare och 
Specialfastigheter fungerar som beställarens ombud. Ersättningsformen för projektet 
Flygvapenmuseum är fast pris utan indexreglering och entreprenadformen är samordnad 
generalentreprenad. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader, AB 04, gäller.39 
 

5.2.2 Specialfastigheter 
Specialfastigheter Sverige AB är moderbolag till dotterbolagen Kriminalvårdsfastigheter 
Sverige AB, Försvarsfastigheter Sverige AB, Fastighetsbolaget Räddningsskolor Sverige AB, 
Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB samt Polisfastigheter Sverige AB. Moderbolaget 
har sitt säte i Linköping. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas 
genom Näringsdepartementet. Genom sina dotterbolag äger Specialfastigheter fastigheter för 
speciella ändamål, såsom kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och ungdomsvårdshem.40 
Fastigheterna ägs av dotterbolagen medan all personal är anställd vid Specialfastigheter41. 
Specialfastigheters verksamhet är uppdelad i fem regioner och når på så vis hela Sverige. 
Fastighetsinnehavet motsvarar en lokalarea på omkring en miljon kvadratmeter och ett 
marknadsvärde på elva miljarder kronor.42 
  

5.2.3 Beställarens specifika krav 
Entreprenören för Hus- och Markentreprenaden kommer att vara generalentreprenör för 
projektet och sköta samordningen. Generalentreprenören övertar enligt avtal byggherrens 
samtliga rättigheter och skyldigheter för entreprenaden och ansvarar för övertagna 

                                                 
38 Intervju med Per Carlfjord, Projektansvarig Livdragonen och Teodor Hovenberg, Energistrateg, Stångåstaden 
39 Administrativa Föreskrifter E0024 Flygvapenmuseum Linköping Etapp III 
40 Specialfastigheter <http://www.specialfastigheter.se/OmSpecialfastigheter/Sidor/default.aspx>, 
<http://www.specialfastigheter.se/FinansiellInfo/Sidor/default.aspx> 
41 Intervju med Annica Samuelsson, Specialfastigheter, Projektledare Flygvapenmuseum 
42 Specialfastigheter <http://www.specialfastigheter.se/OmSpecialfastigheter/Sidor/default.aspx>, 
<http://www.specialfastigheter.se/FinansiellInfo/Sidor/default.aspx> 
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entreprenader och eget arbete. Beställaren kvarhåller dock betalningsansvaret gentemot 
underentreprenörer om inte annat avtalas. Beställningar kommer att lämnas med förbehåll att 
blivande avtalspart lämnar sitt godkännande vid avtal före överlämnandet. Besked om sådant 
godkännande skall lämnas omgående efter anfordran. Byggherrens kontrakt och avtal överförs 
på generalentreprenören. Förhandsanmälan till arbetsmiljöinspektionen åligger entreprenören 
att utföra. 
 
Generalentreprenören skall ha ett kvalitetssystem och ett miljöledningssystem som är 
jämförbart med kraven i SIS-ISO 9001 respektive SS-EN ISO 14001 samt förmedla dessa 
krav till underentreprenörer och leverantörer. Generalentreprenören skall även redovisa 
kontrollpunkter i en egenkontrollplan. Entreprenörens slutgiltiga kvalitetsplan skall 
färdigställas genom rådgörande med beställaren. I kvalitetsplanen skall det bland annat 
redovisas hur entreprenören avser att genomföra sin slutkontroll samt framgå om 
entreprenören önskar att beställaren under entreprenadtiden godkänner redovisade utföranden 
som kontraktsenliga.  
 
Generalentreprenörens miljöplan skall klargöra vilka aktiviteter som är miljöpåverkande samt 
redovisa produktval, arbetsmetodik, materialhantering, begränsning av miljöstörande utsläpp 
och omhändertagande av avfall. Fabrikatsangivna produkter kan endast utbytas mot likvärdiga 
i anbudsskedet. Har det ej gjorts antas namngivet fabrikat i förfrågningsunderlaget ingå i 
entreprenaden. Vid val av kemiska produkter skall Kemikalieinspektionens ”Priolista” 
beaktas och ämnen på denna lista skall användas restriktivt.  
 
Entreprenören ansvarar för att samtliga hjälpmedel och andra arrangemang som behövs för att 
genomföra provningen finns tillgängliga. För att entreprenaden vid slutbesiktning skall kunna 
godkännas krävs det att intyg och protokoll på föreskrivna provningar finns ifyllda samt att 
dessa är överlämnade till beställaren. All föreskriven provning samt egenprovning bekostas av 
generalentreprenören. Egenprovning skall genomföras i takt med montaget och parallellt med 
detta skall dokumentation och protokollförning genomföras samt överlämnas till beställaren 
före kontroll.43 
 

5.2.4 Intervju Specialfastigheter  
Kraven i projektet är generella krav som är återkommande i de flesta av Specialfastigheters 
projekt. Kraven följs genom återkommande möten mellan Peab, under- och sidoentreprenörer 
samt Specialfastigheters kvalitets- och miljöansvariga för att möjliggöra att fel och brister kan 
åtgärdas snarast. Löpande kontrolleras det att egenkontrollerna utförts och dokumenterats.44  
 
 

                                                 
43 Administrativa Föreskrifter E0024 Flygvapenmuseum Linköping Etapp III 
44 Intervju med Annica Samuelsson, Specialfastigheter, Projektledare Flygvapenmuseum 
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6. Hur svarar Peab mot kraven 
Övergripande arbetar Peab utefter verksamhetsledningssystemet, till vilket miljöledning-, 
kvalitets- och arbetsmiljöledningssystemen är integrerade. På så sätt kan de uppfylla kraven 
som ställs på verksamheten. För att uppfylla samhällets och beställarens krav i varje projekt, 
upprättar Peab en projektplan som utgår från verksamhetsledningssystemet och kraven i ISO 
9001:2000 och 14001:2004 samt AFS 2001:1. Projektplanen omfattar miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljörutiner för Peabs åtaganden. Det är utifrån denna som platschefen leder projektet i 
rätt riktning.  
 
Vid varje projekt sätter Peab upp ett kontrollprogram för att möjliggöra kraven i beställarens 
kontrollplan och de kontroller som riskfyllda arbetsmoment medför. För dessa moment 
genomförs sedan arbetsberedningar och egenkontroller för att försäkra sig om att arbetet ur 
miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetssynpunkt blir bra. Arbetsberedningarna och egenkontrollerna 
dokumenteras och finns tillgängliga för beställaren på arbetsplatsen.  
 

6.1 Arbetet på Livdragonen 
 
Tabell 1 visar översiktigt hur Peab bemöter beställarens krav.  
 

 
LIVDRAGONEN    

    
Arbetsmiljö JA NEJ  
Har förhandsanmälan till 
arbetsmiljöinspektionen gjorts +   

Har riskanalyser vid olika arbetsmoment 
gjorts +   

Har Peab blivit utsedda till 
byggarbetsmiljösamordnare +   

Har en arbetsmiljöplan upprättats +   
Finns arbetsmiljöplanen anslagen på 
arbetsplatsen +   

Finns ordningsregler anslagna på 
arbetsplatsen +   

    
Kvalitet JA NEJ  
Vidarebefordras kvalitetskraven till UE och 
leverantörer  +   

Finns kontrollpunkter för egenkontroll 
redovisade +   

Finns egenkontroller dokumenterade +   
Har en kvalitetsplan upprättats +   
    
Miljö JA NEJ  
Har bedömning och dokumentation av 
projektets risker gjorts +   

Har kemikalieförteckning upprättats och 
dokumenterats +   

Har en mijlöplan upprättats +   
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Vidarebefordras miljökraven till UE och 
leverantörer  +   

Finns tillgång till lagkrav och andra krav 
som leverantörens- + +

*  

miljöpåverkade verksamhet berörs av, på 
arbetsplatsen    

Har personalen genomgått miljöutbildning  +  
    

Tabell 1. Checklista Livdragonen 
 

*
Finns ej i pappersformat men nätbaserade. Problemet är att alla kanske inte vet var de finns att hämta. 
 
Peabs arbete att följa arbetsmiljölagen är ett av de tuffaste uppdragen de har ute på 
arbetsplatserna. Detta åstadkoms genom rutiner och en arbetsmiljöpolicy. För att undvika 
farliga ämnen och genom att utföra kontinuerliga skyddsronder, erhålls en god arbetsmiljö. 
På arbetsplatsen upprättas särskilda ordningsföreskrifter som yrkesarbetare och 
underentreprenörer styrker att de tagit del av. Ordningsföreskrifterna är till för att göra alla på 
arbetsplatsen medvetna om vilka regler som gäller och på så sätt upprätthålla en bra 
arbetsmiljö.  
 
Den nya arbetsmiljölagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, är fortfarande oklar för både 
beställare och entreprenör. Platschefen för Livdragonen har övertagit Bas-U ansvaret från 
beställaren. Samtliga platschefer på Peab fick strax före införandet av den nya lagen 
information av arbetsskyddsstyrelsen, trots detta har befogenheterna och ansvaret med Bas-U 
rollen ej riktigt klargjorts.  
 
Riskanalyser genomförs för samtliga riskfyllda moment. Peab begär också att 
underentreprenörer genomför riskanalyser för samtliga moment, vid de moment där risk 
saknas skall även det dokumenteras. I vissa fall följer beställaren upp detta antingen genom att 
begära in riskanalyserna eller eventuellt kontrollera att dokumenten finns ute på arbetsplatsen. 
Dessutom har Peab krav på att en riskanalys skall utföras och dokumenteras, som sedan följs 
upp vid interna verksamhetsrevisioner.  
 
Beställarens kvalitetsansvarige enligt PBL, som också är beställarens ombud, kompletterar det 
kontrollprogram som Peab upprättat. Både Peab och underentreprenörer är skyldiga att utföra 
egenkontroller. Den här delen av kvalitetsstyrningen kan vara svår att kontinuerligt hålla 
uppdaterad. Peab redovisar sedan egenkontrollerna till beställaren. Den kvalitetsansvarige 
kontrollerar egenkontrollerna under produktionstiden och vid slutbesiktning studerar han 
närmare vad som är utfört och om något behöver kompletteras. Inför slutbesiktning genomför 
platschef och yrkesarbetare en egen förbesiktning, som kvalitetskontroll, för att på så vis 
undvika problem vid slutbesiktningen.  
 
Miljöbalken följs eftersom den är grunden för Peabs föreskrifter, blanketter och hjälpmedel 
som Peabs experter framarbetet och som används dagligen ute på arbetsplatsen. Platschefen 
har genomgått ett flertal kurser om miljö och Miljöbalk. Dock är det inget han medvetet 
använder sig av ute på arbetsplatsen, utan förlitar sig på att det finns inarbetat i materialet från 
Peab. Samtliga överordnade har genomgått utbildning inom miljöområdet. Sådan aktuell 
utbildning saknas emellertid hos yrkesarbetarna.  
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Leverantörers och underentreprenörers material kontrolleras enligt BASTA för att undvika 
förekomsten av miljöfarliga ämnen. I egenskap av totalentreprenör har entreprenören rätt att 
byta ut material, dock rådfrågas ofta beställaren inför ett materialbyte. Entreprenadformen 
medför att beställarens kravspecifikation, som redovisar vilka material som skall användas, 
saknas. Istället är det Peab som har upprättat handlingarna. Beställaren har dock granskat och 
godkänt dem. Det är således inte fråga om byten av material i vanlig bemärkelse. Vid val av 
produkter granskas produkten utifrån miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vid likvärdiga produkter 
är arbetsmiljön och priset det mest avgörande. Många inköp styrs centralt av Peab och då har 
de på arbetsplatsen minimal möjlighet att påverka.45 

                                                 
45 Intervju med Björn Nilsson Platschef Livdragonen 
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6.2 Arbetet på Flygvapenmuseum 
 
I Tabell 2 nedan redogörs för hur Peab arbetar för att nå upp till beställarens krav.  

 
FLYGVAPEMUSEUM   

   

Arbetsmiljö JA NEJ 
Har förhandsanmälan till 
arbetsmiljöinspektionen gjorts +  

Har riskanalyser vid olika arbetsmoment 
gjorts +  

Har Peab blivit utsedda till 
byggarbetsmiljösamordnare +  

Har en arbetsmiljöplan upprättats +  
Finns arbetsmiljöplanen anslagen på 
arbetsplatsen +  

Finns ordningsregler anslagna på 
arbetsplatsen +  

   
Kvalitet JA NEJ 
Vidarebefordras kvalitetskraven till UE och 
leverantörer  +  

Finns kontrollpunkter för egenkontroll 
redovisade +  

Finns egenkontroller dokumenterade +  

Har en kvalitetsplan upprättats +  
   
Miljö JA NEJ 
Har bedömning och dokumentation av 
projektets risker gjorts +  

Har kemikalieförteckning upprättats och 
dokumenterats +  

Har en mijlöplan upprättats +  
Vidarebefordras miljökraven till UE och 
leverantörer  +  

   
Tabell 2. Checklista Flygvapenmuseum 

 
Vid årsskiftet, då den nya arbetsmiljölagen började gälla, utsågs platschefen för projektet till 
Bas-U. Platscheferna har, som ovan nämnts, genomgått en övergripande kurs men det var 
dock inte tillräckligt för att öka förståelsen för vad lagen innebär. Vem som bär ansvaret som 
Bas-U finns anslaget på anslagstavlan. Platschefen på Flygvapenmuseum har övertagit 
miljöplanen från beställaren, kontrollerar att underentreprenörerna urskiljer sina risker, 
anslagit projektets risker i bodarna samt håller genomgångar inför nya arbetsmoment för att 
förvissa sig om att alla på arbetsplatsen känner till de aktuella riskerna.     
 
Inför projektets start träffas miljösamordnaren och platschef för att identifiera vilka risker som 
finns i projektet och vid kritiska moment utarbetas riskanalyser. Vid kritiska moment 
diskuterar yrkesarbetare och överordnad hur aktiviteten ska utföras, vilken arbetsmetod och 
vilket material som skall användas för att undvika att någon blir skadad eller att kvaliteten 
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brister. Detsamma gäller för Peabs alla underentreprenörer. Platschefen har ofta problem med 
att få in riskanalyserna från underentreprenörerna.   
 
Beställarens kvalitetsansvarig har ett antal kontrollpunkter som skall inarbetas i Peabs 
kontrollprogram. Peab styr vad underentreprenörerna skall kontrollera och begär in 
egenkontrollerna för dokumentation.  
  
Beställarens kvalitetsansvarig besöker arbetsplatsen någon gång i veckan för att titta på 
egenkontroller och för att erhålla en uppfattning om arbetssituationen. Om något bör åtgärdas 
meddelas arbetsledare och platschef det. Den kvalitetsansvarige har god kännedom om 
projektet och tillsammans med platschef och arbetsledare kan bra lösningar diskuteras fram.  
 
Genom att följa Peabs miljöpolicy förväntas Miljöbalken följas. Den projektplan som 
platschefen och miljösamordnaren har upprättat följer riktlinjerna i Miljöbalken och utefter 
den styrs arbetet kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömässigt. De interna 
verksamhetsrevisionerna genomförs i syfte att påvisa vad som har genomförts på ett bra sätt 
och vad som kan förbättras i framtiden.  
 
Vid byte av material kontrollers det i BASTA och i Byggvarudeklarationen. Dessutom görs 
ofta en avstämning med beställaren, speciellt då det är fråga om ett betydelsefullt material.46 
 

                                                 
46 Intervju med Sven-Erik Johansson Platschef Flygvapenmuseum 



 23

7. Avslutande diskussion 
I dagsläget ställer samhället och beställarna många och höga krav på byggföretagen. 
Åtskilliga av beställrens krav i de Administrativa föreskrifterna kan vara komplicerade att 
tyda, beroende av kravets omfattning. Ett visionärt krav är lika svårt för entreprenören att 
efterleva som det är för beställaren att följa upp, medan ett mätbart krav gynnar båda parter. 
Trots detta är både beställare och entreprenör överens om att de flesta kraven uppfylls ute på 
arbetsplatserna.  
 
Genom att studera projekten kan ett tydligt samband mellan arbetssätten urskiljas. Peab 
använder sig av olika hjälpmedel och rutiner för att uppfylla kraven, vilket till stor del 
underlättar i den dagliga verksamheten ute på arbetsplatsen. 
 
Den nya arbetsmiljölagen som kom att gälla vid årsskiftet med arbetsmiljösamordnare i 
produktions- och projekteringsfasen är fortfarande relativt oklar från både beställar- och 
entreprenadsidan. Tveksamheten grundar sig på vilket ansvar samt befogenhet som Bas-U 
respektive Bas-P rollerna medför. Eftersom Peab redan innan årsskiftet arbetat systematiskt 
med arbetsmiljön i produktionen ser de inte i dagsläget att Bas-U rollen för med sig någon 
större skillnad mot hur de tidigare arbetat. I takt med att osäkerheten kring den nya lagen 
minskar kan synsättet komma att ändras. Upplevelsen av Bas-U rollen är att den inte medför 
lika stor ökad befogenhet som ansvar. Frågan är om den nya lagen innebär några direkta 
framsteg ur arbetsmiljösynpunkt, utan uppfattas mer som en lag för att ställa någon ansvarig 
vid eventuella tillbud och olyckor. Många anser att den stora förändringen faller på 
arbetsmiljösamordnaren i projekteringen vilket dock inte har beaktats i den här rapporten. 
 
Entreprenören skall, enligt AB04, upprätta en miljö- och kvalitetsplan, vilken även skall 
innefatta beställarens kvalitets- och miljökrav. För att styra det har Peab som vana att upprätta 
en projektplan inför varje projekt, där de behandlar hur arbetet fortgår med miljö, kvalitet och 
arbetsmiljö. Tanken är att platschefen skall använda projektplanen för att uppnå de krav som 
Peab, beställaren samt lagar ställer. Sättet att arbeta medför medvetenhet för hur projektet 
påverkar miljö och arbetsmiljö samt hur kvaliteten kan upprätthållas. Uppfattningen är 
emellertid att projektplanen upprättas men inte nyttjas till fullo i produktionen. Detta är 
beklagligt då tanken är god och skulle kunna resultera i en effektivisering och en förbättring 
av kvaliteten på platschefens arbete.  
 
Genom att rätta sig efter Peabs rutiner och hjälpmedel följs Miljöbalken, PBL och 
arbetsmiljölagen. Arbetssättet underlättar för de verksamma i produktion, då de befrias från 
att fördjupa sig i varje enskild lag. Rutinerna och hjälpmedlen skapas centralt av interna 
experter inom området och på så vis erhålls dokument som är korrekta och välanpassade. 
Förfaringssättet är positivt i det avseende att de sysselsatta i produktionen kan koncentrera sig 
på det faktiska arbetet och att hjälpmedlen blir riktiga, men samtidigt kan de verksamma i 
produktionen tappa inblick och förståelse. Handlingssättet genererar effektivisering då varje 
persons kompetens nyttjas maximalt.  
 
Beställarens krav, som är formulerade i de Administrativa föreskrifterna, är ofta otydliga och 
svåra att greppa. Krav av sådan beskaffenhet komplicerar för samtliga inblandade parter. 
Entreprenören kan inte vara säker på att de lever upp till kraven som ställs. På motsvarande 
sätt kan det vara svårt för beställaren att förvissa sig om att kraven blir uppfyllda.   
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Ett annat problem med beställarens kravformuleringar i de Administrativa föreskrifterna är att 
de i somliga fall uttrycks mer visionära än som de borde, konkreta och mätbara. Ett sådant 
exempel är ”Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping” som utgår från Agenda 21. 
Entreprenören upplever att målsättningarna i handlingsplanen är näst intill omöjliga att svara 
upp till, de befinner sig i en situation där det endast går att misslyckas. Beställaren kan 
identifiera ett misslyckade i entreprenörens arbete att leva upp till målen, men har dock ingen 
möjlighet att kontrollera om de uppfylls. Den visionära kravformuleringen kan ifrågasättas då 
effektiviteten av kravet är problematiskt att urskilja. 
 
Under arbetets gång har vi erhållit en indikation på att kraven inte alltid kontrolleras att de 
efterlevs. I och med det väcks frågor kring varför en del krav trots det finns med i 
handlingarna om de ändå inte har någon egentlig funktion. 
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Bilaga 1. Intervju med Per Carlfjord, Stångåstaden, 
projektansvarig Livdragonen och Teodor Hovenberg, 
Stångåstaden, energistrateg  
 

Vad har ni för generella krav på entreprenören i produktionsskedet? 
 

Ungefär femton sidor i en AF-del, generella är svårt att säga. Det ska uppfylla 
alla lagar och krav som gäller. Det kommunen har som riktlinjer, sedan det som 
vi har som specifika krav på en del frågor. Sunda hus är en av dem, alltså 
hanteringen av val av material med hjälp av sunda hus miljödatabas. Men inte i 
det här projektet för det är upphandlat innan. AF-delen spelar an till våran men 
det är inte vi som har skrivit den.  
 
Hur mycket insyn har ni i AF-delen då upphandlingen sker av ett annat bolag? 
 

Normalt sett när vi skriver den då skriver jag AF-delarna till mina projekt och 
det här är ju Boutveckling Luftvärnsgatan som är ett annat bolag som har skrivit 
den här. Det är projektledaren Janne Fredriksson som har skrivit denna och han 
har ju givetvis kollat igenom våra projekterings- och AF-anvisningar och jag tror 
att den bygger mycket på de. 
 
Vad är Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping, Policy för 
ekologiskt byggande i Linköpings kommun samt Lokala ordningsföreskrifter för 
Linköpings kommun? 
 

De är ju hänvisade i den här formen till Linköpings kommuns hemsida för att det 
skall uppdateras till våra gamla mallskrivelser i den tidigare AF-mallen. De två 
första är ju såkallade visionsdokument dvs. inga skall krav, det är mer bör krav, 
visioner och mål. Kommunen ställer ju inte så mycket krav egentligen, lokala 
ordningsföreskrifter det är ju krav så att säga. Det har ju med att göra hur länge 
du får köra dina maskiner innan det ska vara tyst under ett visst antal timmar på 
dygnet och sen har vi ju avfallsplanen också som vi kanske borde ha hänvisat 
till. Vilket jag inte vet om vi har gjort någonstans i dokumentet men inte här i 
alla fall. Policy för ekologiskt byggande är klart att vi uppfyller en del av dem 
kraven, det gör man i allt nybyggande enligt BBR egentligen. Med att man ska 
tänka igenom energisystemet och hur man tar tillvara på material, men jag vet 
inte hur vi gör i det här projektet. Det är lite det som jag ser som problemet då 
det där är det starkaste dokument vi kan hänvisa till men de är ändå lite för 
visionära och lite för lite styrande. Peab kör ju med Basta men det är ju ett 
specifikt arbetssätt för materialval, de där är ju mycket bredare. 
 
Kollas det upp att dessa dokument följs ute på arbetsplatsen? 
 

Nja det står mest med för att det ska vara så. Det finns ju förstås en övergripande 
ambition hos företaget att följa de här lokala riktlinjerna och visionerna. Men så 
luddigt formulerade som dem är och så lite kraft som vi har att följa upp dem så 
är det väldigt svårt att följa upp dem, tyvärr, alltså. Får man skäl att tro att dessa 
inte följs så följer man ju upp. Det är ju sådant som ska fungera och gör det inte 
det så följer man ju upp. Jag har inte fått några indikationer att vi har andledning 
att tro att det inte följs här. 
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Finns det några projektspecifika krav som du vet om när det gäller det här 
projektet? 
 

Jag har egentligen ingen aning. Jag tror inte att det är några projektspecifika. Här 
har det varit tydligt att stångåstaden skall köpa det här projektet från början. Det 
finns ju några specifika krav och de hittade vi ju längre ner det står ju grejer om 
avfallshantering och grejer om måttbestämmning och att man inte skall använda 
PVC och att man inte skall urfasningsämnen osv.  
 
Hur kollar ni upp de mer mätbara kraven? 
 

Som t ex vilka? Att man inte skall ha sammansatta konstruktioner, utan ska 
kunna plocka isär och återanvända materialen i den utsträckning som går. CE 
märkning är inte aktuellt här. Att det skall kunna gå att byta ut fläktmotorer och 
elinstallationer osv. Det är ju inte mätbart men i och med att det står där så kan 
vi ju diskutera det. T ex om dom, man kan ju tydligt säga när man i projektet inte 
följer det där. Det är ju svårt att säga när någon i projektet uppfyller det där. I 
och med att det står där så ger det oss en lite checklista att diskutera. Mycket av 
detta kommer ju med i projekteringsskedet och det är ju där man gör metod och 
materialval och det är ju där sorteringen hamnar. Ämnen som finns på 
kemikalieinspektionens OBS-lista och begränsningsdatabaser bör undvikas. 
Namnet har ändrats och det är överlagt till EU-nivå, men det här är ju lätt att 
följa upp. 
 
Hur ser ni på om någon vill byta ut ett material? 
 

Peab använder sig ju av basta och i form av totalentreprenad här så har vi små 
möjligheter att påverka om då inte basta-systemet säger att det inte är bra. Då har 
vi stora möjligheter eftersom att vi har den texten som står här. Men ni kollar på 
det? Och antar att det följer det också? Nu börjar vi närma oss slutbesiktning 
också och då skall de börja redovisa det här. Generellt sätt inser ju jag att det är 
ett problem med att ha det så här, allmänna krav formuleringar. Och dessutom 
miljöaspekten i sig, vi ska bygga en bra produkt till ett rimligt pris, där man kan 
bo och må bra och där huset i säg under livscykeln bådei upparbetning och 
användning och destruktion leder till en så liten miljöpåverkan som möjligt. Men 
allt det här måsten ju tas i beaktan, vi snackar ju hållbarhet utifrån alla dem 
aspekterna. Så att, vi gör ju i alla projekt avsteg från de här, men målet är att det 
ska ligga i bakgrunden i diskussionerna i materialval och ??.  
 
Så under tiden kollar ni inte utan det blir mer under slutbesiktningen och kolla 
egenkontroller och så? 
 

Egenkontrollerna följer ju Janne Fredriksson. Han är ju den som är PBL ansvarig 
och kvalitesansvarig gentemot stat och kommun.  
 
Men kollar han enbart PBL:s kontroll punkter eller kontroller han också att 
Peab gör sina kontroller enligt deras kontrollprogram? 
 

Jannes första ska är ju att kolla upp att lagar och förordningar följs. Sen har han 
säkert genomgångar med platschefen där ute. Jag har inte sätt men jag utgår från 
att det finns en miljöplan på bygget. Och jag vet ju om att det har gjort en 
revision där ute också så jag vet att deras system fungerar också.  
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Här har vi ett projekt av typen att följa lagar och förordningar, det är ju inget 
profilprojekt. Dessutom så drivs det inte aktivt utav oss utan genom en 
upphandling.  
 
Vad tycker ni om att ni inte har så mycket insyn eller att påverka sådana här 
projekt? 
Men det här projektet blir ju som ett projekt som vi köper på stan egentligen. Det 
är en produkt som är färdig och det är vår produkt vid slutbesiktningen och vid 
övertagandet. Vår vision är att producera lägenheter för ett långsiktigt 
förvaltande. Medan de andras är att bygga och sälja. 
 
Hur kommer er vision in i det här projektet? 
 

Det är så att de i stort sätt från början har vetat om att det är vi som skall köpa. 
Här är det ju ganska färgat vad vi tycket och vad vi vill, då vi haft med 
stångåstadens tekniska standard. Vilket innebär en standard nivå i inköpet och 
upphandlingen.  
 
Vi har ställt halvt om halvt vid sidan om AF, att det skall vara ljudklass B som 
gäller mellan lägenheter och från lägenheter och in. Normalt är det ljudklass C. 
Mätningen har visat att de klarar det galant.  
 
Hur har in arbetat med det nya i arbetsmiljölagen? 
 

Vi har formulerat om, egentligen är det inga stora verkliga förändringar men 
däremot så hänvisar vi ju till en gammal lag. Och därför så måste vi göra ett 
tillägg till avtalet För att hänvisa till rätt lag. Totalentreprenören tar över som 
ägandes av frågan och formulerings mässigt så är det de som tar över det 
ansvaret och befogenheten. Där är det totalentreprenören som driver formellt 
projektet egentligen och då blir det rätt i verkligheten. Hur är det med Bas P, om 
vi förstått rätt så skall en sådan utses i efterhand trots att projekteringen redan är 
klar? Det vet jag inte, men om jag vore entreprenör så skulle inte jag ta på mig 
det ansvaret i efterhand. Så i det här fallet ligger det på Boutveckling 
Luftvärnsgatan AB.  
 
Kontrollplanen skall lämnas till kvalitetsansvarig. I det här fallet är Peab de som 
upprättat kontroll- och kvalitetsplan samt arbetsmiljöplan. Och egentligen kan vi 
inte ställa några andra krav än det som står i handlingarna. Det kan vara därför 
de står lite ospecificerade i AF-delen så att de kan svälla ut. Och om det där 
kravet inte följs så kan det ju verkligen svälla ut för då kan man kontroll på 
kontroll tills man ser att det fungerar. Det är som ett skyddsnät.  
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Bilaga 2. Intervju med Annica Samuelsson, 
Specialfastigheter, projektledare Flygvapenmuseum  
 

Vilka krav har ni på Peab gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö? 
 

De krav vi ställer står i den så kallade AF-beskrivningen.   
 
Hur följer ni upp dessa krav? 
 

Vi har möten med Peab och vår kvalitetsansvarige, än så länge har vi haft två 
möten, och ett till innan sommaren är planerat. Då gäller det både kvalitet, 
arbetsmiljö och miljö. Då går vi igenom deras kvalitetsplan.   
 
De krav som ni ställt i AF-delen är de generella eller finns det med 
projektspecifika krav med? 
 

Nej de är ganska generella krav som vi ställer i alla projekt.  
 
Kontrollprogram både gällande PBL och Peabs kontroller, kollar ni på sådant? 
 

Ja det gör vi. Vi har ju kontrollplan enligt PBL och de bitar som rör Peab har de 
arbetet in. Det kollar vi också på. Det är ju min kvalitetsansvarige enligt PBL 
som till att det görs och att protokollen kommer in. Sen är det ju 
besiktningsmännen som tittar på egenkontrollerna, och återigen inför 
slutbesiktningen. 
 
Har ni en löpande kontakt för det ska bli rätt direkt, istället för att man i 
slutskedet konstaterar att det blev fel? 
 

Ja det försöker vi med. Vi har en Kvalitetsansvarig och en Byggledare på plats. 
Oftast blir det mest att man ser till att det kommer in och så bläddrar man bara 
igenom det för se att allt är med. Men nu har ju Maria kollat extra noga, för att 
hon är nyfiken på hur vi arbetar. Vi följer upp och ser till att vi fått in pärmen 
och bläddrar någon gång för att se att egenkontrollerna kommer in. Samma jobb 
gör vi med Peabs underentreprenörer på el, ventilation och rör. Där är det 
mycket som faller tillbaka på Peab eftersom de har det ansvaret, främst gällande 
arbetsmiljö. 
 
Mest uppföljning av de krav som vi har ställt i AF-delarna. Vi på 
Specialfastigheter ser till att de myndighetskrav som ställs på oss följs, de har 
blivit tuffare vad gäller arbetsmiljö. Nya regler vad det gäller det nu till 
årsskiftet. Dessutom naturligtvis PLB:n. Miljöbiten håller vi att bli kanske ännu 
bättre på. Håller på med nya projekt vad det gäller Green Building, vi känner oss 
fram till grann. De är ju främst krav att ställa under projekteringen. Så det är ju 
inte så mycket som i ställer på Peab i dagsläget, men vi har ju frågat dem hur de 
ser på miljöbitarna, beträffande t ex bygg-el.  
 
Hur funkar det med den nya lagen om Arbetsmiljö? 
 

Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera den än. Vi har reviderat vår AF-del. Den 
stora skillnaden är ju Bas-P. Det haltar lite på grund av att arbetsmiljöverket inte 
har någon blankett än. För vi ska ju anmäla en Bas-P då. Och det kan man ju i 
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och för sig göra på ett vanligt papper. Men eftersom det för entreprenaddelen har 
det ju funnits en blankett som man alltid låtit entreprenören anmäla till 
arbetsmiljöverket.  
 
Och det gör ni fortfarande? 
 

Nu vet jag inte hur det blev. Om vi kanske gjorde den anmälan fast det är Peab 
som är Bas-U. Egentligen ska vi ju utse en Bas-P fast vi redan har genomfört 
projekteringen. Men vi kan inte lägga det på arkitekten i efterhand så därför blir 
det att det ansvaret ligger på oss. Vid start på nya projekt fråga arkitekten om de 
kan ta det ansvaret som Bas-P. Och det kan de absolut men att de inte fått 
klartecken från sin konsultförsäkran än hur det blir om de tar på sig det 
uppdraget. Säkert inga problem med det måste väl tydliggöras. Sen är det ju krav 
på utbildning. Ska vi utbilda oss. Många konsulter och arkitekter kommer 
säkerligen att utbilda sig. Vi lägger ju helst över det på arkitekten eftersom den 
ofta är samordnare av projekteringen. Men vissa vet inte vad det är fortfarande. 
Det är lite otydligt än, i många led.   
 
I AF-AMA nytt har det kommit ut förslag på AF-texter. Så det har vi tagit till 
oss och reviderat upp. 
 
Peab är ju inte certifierade enligt ISO med ni har som krav att de ska arbete 
efter de standarderna, det räcker alltså för er? 
 

Ja, ett certifierbart system är det man brukar fråga efter.  
 
Det nya med arbetsmiljölagen står inte med i AF-delen? 
 

Nej när vi handlade upp Peab så var det ju inte de nya reglerna som gällde. 
Däremot har vi haft diskussionen uppe och vi har ju skrivit ett papper på att de 
har tagit det ansvaret. 
 
Ni lägger er inte i vem Peab i sin tur utser som Bas-U? 
 

Vi har ju ett namn. Som är anmält till arbetsmiljöverket. Sven-Erik som är 
Platschef är utsedd till Bas-U.  
 
Vem agerar beställare? Specialfastigheter/försvarsfastigheter? 
 

Specialfastigheter äger inga fastigheter utan har endast anställda. Fastigheterna 
ägs av dotterbolagen, t ex försvarsfastigheter. Beställare är Försvarsfastigheter. 
Beställarens ombud är Specialfastigheter eftersom det är där personalen är 
anställd. 
 
Hur mycket lägger ni er i vad de köper in för material? 
 

Projektören har ju oftast föreslagit material och i projekteringen har vi ju ställt 
krav på att de ska testas enligt Byggvarubedömningen. De har ju flaggat för 
några material som inte varit helt gröna enligt den. Sen händer det ju att man vill 
byta material och då stämmer vi ju av det också. Så vi hoppas verkligen inte att 
det byts till något utan att vi vet om det och kan hantera det. Det gäller mest 
större saker som t ex takduk. Främst en fråga i projekteringen.  
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Bilaga 3. Intervju med Björn Nilsson, Peab, platschef 
Livdragonen 
 

Hur arbetar ni här för att följa arbetsmiljölagen? 
 

Det är ju det svåraste vi har att följa den egentligen och jag tror att ingen kan 
föjla det riktigt till punkt och pricka. Men vi ha ju en policy eller en manual i 
Peab som vi försöker följa med farliga ämnen och skyddsronder naturligtvis. Vi 
är ju skyldiga idag att för alla större och nya moment göra en arbetsberedning 
och det ingår ju en arbetsmiljöplan. De maskiner som vi skall använda och hur vi 
skall lyfta det här, för man får ju inte lyfta hur som helst heller. Det försöker vi 
nog att följa. Det är alltså ett jätte område va, man får gå på lite erfarenhet. Det 
går inte att följa riktigt rent rakt ut. Sen är det att vi försöker följa och sedan 
skall man få med de som jobbar med det också och det är ju inte helt lätt heller. 
Folk tänker sig inte riktigt för. 
 
Hur fungerar det med underentreprenörer? 
 

Det är ju samma sak. Vi har ju ordningsföreskrifter som de får ta del av och 
skriva under att de verkligen tagit del av det och det föreskrifter som gäller på 
den här arbetsplatsen. Man är glad att det inte händer mer olyckor än vad det 
gör, kan man säga. 
 
Hur fungerar det med den nya arbetsmiljölagen här? 
 

Det är ingen som vet riktigt men jag har varit på en information med alla 
platschefer med arbetsskyddsstyrelsen om det här nya och de visste inte själva 
hur det här var och beställaren visste inte heller hur det här funkar. Det börjar 
verka fram en policy men det är ingen riktigt som vet det här. Och hur det riktigt 
ska vara. 
 
Har ni utsett någon Bas-U eller är det stångåstaden som är det? 
 

Det är jag platschefen som är det. Men Bas-P är stångåstaden. Det är ju inte 
alltid som vi i utförande är med från början utan det pågår en tid innan och under 
gång och det där är det ju inte någon som riktigt vet. Och jag tror att det inte är 
riktigt utrett här än beställaren skall skriva på papper att de skall överta ansvaret 
och de vet inte riktigt om de vill det. Men vi hade det uppe på förra byggmötet. 
Det är ett frågetecken. De som projar har ju ett ansvar att projektera enligt 
arbetsmiljölagen, de får ju inte rita något som är farligt att utföra. Men det har ju 
inte fungerat tidigare. Men det är ju ett fåtal som följer det.  
 
Sven-Erik menade att Bas-U rollen var ungefär samma som tidigare.  
 

Jag kan inte riktigt alla regler än men så mycket skillnad är det kanske inte.  
 
Görs riskanalyser? 
 

Ja, vi är ju skyldiga att göra det och även våra UE kräver vi att de skall göra det. 
Det har vi krävt i många år i vårat inköp av UE så står det att de kör riskanalys. 
Men det är ingen riktigt som har följt det, men nu har ju faktiskt Peab dragit 
öronen åt sig och det beror väll på att Peab har haft många stora olyckor med 
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ofta UE inblandade. Så nu har det haft en policy och en drive på det här att de 
skall köra stenhårt på det här. Och det börja fungera. Det får du begära in då 
eller? Ja, men en del har kommit med det själva det som har varit med förut. 
Annars får ju vi begära in det. Det står ju faktiskt att de inte får betalt för än de 
lämnat in det här, men det har vi ju inte följt. Det är ju det medlet vi har, vi 
betalar inte för än de sköter sig. Men de börjar att komma med. En del tycker att 
de inte har några risker, men då får ni skriva det då säger jag.   
 
Ni gör det på alla moment alltså? 
 

Ja, och har de ingen risk så får de skriva det. 
 
Och ni utför de på alla era arbetsmoment också? 
 

De som vi tycker är någon risk i, men inte på allt. Jag menar om en står och 
spikar staket ute eller så. Det får ju lite vara på sunt förnuft, det skall ju inte vara 
en papperskvarn för då hinner vi ju inte äns ut mer än och sköta det här. Det är ju 
mycket pappersarbete med det här.  
 
Har ni överlämnat dessa riskanalyser till beställaren, enligt AF? 
 

Beställaren har ju en pärm som han tittar i, så vi överlämnar ju egentligen inte 
och den pärmen finns här och så tittar han ju i den. Men jag tror inte han har 
gjort det men han har ju möjlighet till det.  
 
Så de ställer ett sådant krav men de kollar inte upp det? 
 

Nej det har de inte gjort. I AF-delen ställer de det kravet men inte muntligt, men 
de har ju möjlighet att titta. 
 
Hur känns det att de kräver det men inte följer upp det? 
 

Det är ju många saker som det är så med, det är ju inte bra det här. Känns det 
nödvändigt att ha med det i en AF-del om man inte kolla i efterhand? Peab har ju 
krav på det som de kolla upp på revisionen. Och skulle det hända någonting en 
olycka eller något så är det ju pådrag och då är det ju alltid jag som blir åtalad. 
Innan ambulans brukar komma så är ju polisen på plats och vill veta vad som 
hänt.  
 
Hur vidarebefordra du kvalitetsarbetet och styrningen till underentreprenörer 
och leverantörer? 
 

Vi och även våra underentreprenörer är ju skyldiga att föra en egenkontroll. Så 
vi har varit med och styrt vad vi vill att de skall kontrollera och den sitter ju 
också i en pärm. Men det kan ju ta ett tag innan det fyller i den där och det är ju 
svårt att hela tiden hålla ajour ska jag villigt erkänna. Och vi har ju även på våra 
moment, vi har ju ställt en krav lista vilka moment vi tycker man ska kontrollera 
och det är ju sådana moment som man inte ser sedan. Målar man en vägg så 
behöver man inte göra en egenkontroll för det ser du ju, men det som man döljer 
vill man ju ha koll på. Fuktspärrar och vad det nu kan var. Och beställaren har ju 
en kvalitetsansvarig som kollar det. Kontrollplanen är upprättad av Peab och 
kvalitetsansvarig enligt PBL har fört in ett antal punkter i planen. 
 
Hur påverkar den kvalitetsansvarige er? 
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Han kontrollerar egenkontrollerna och sen går han ju ut på bygget. Han är ju 
också beställarens ombud naturligtvis och så har vi ju en slutbesiktning då är det 
ju verkligen fasligt. Och vi går ju en egen förbesiktning det är ju också en 
kvalitetskontroll, med alla gubbar. Och så får vi ju säkert ett lika långt protokoll 
av besiktningsman. Kvalitets är ju en del intyg som sotarintyg, 
luftmättningsprotokoll, funktion på vitvaror. Den kvalitetsansvarige ser till att 
kontrollerna blir utföra och om något skulle blivit fel så tala han om det.  
 
 
Hur arbetar ni för att följa miljöbalken? 
 

Vi har ju gått ett antal kurser i miljölogg och miljöbalken, men det är ju inget 
som håller på med dagligen. Det finns ju experter som hjälper oss på företaget 
och vi har ju blanketter som hjälpmedel. Miljöbalken ligger ju i botten och sedan 
finns det ju föreskrifter som följer den och det försöker vi att följa.  
 
De här tre dokumenten skall ni följa enligt AF-delen, är du bekant med dem? 
• Handlingsplan för ett långsiktigt hållbart Linköping 
• Policy för ekologiskt byggande i Linköpings kommun 
• Lokala ordningsföreskrifter för Linköpings kommun 
 

Vi har det inte på plats förutom de nätbaserade versioner som finns. Och så finns 
det på kontoret. Det är inget vi är medvetna om. 
 
Har alla era yrkesarbetare också genomgått miljöutbildning, för det står i AF-
delen att man ska verifiera att personalen ha genomgått miljöutbildning. Men 
det framgår inte om all personal skall göra det eller inte? 
 

Det är nog tveksamt om våra hantverkare har gjort det, det tror jag inte. Skulle 
de inte få vara på arbetsplatsen då?! 
 
Vet du några generella krav som de ställer i det här projektet? 
 

Nej, det vet jag inte. 
 
Miljöstyrning av leverantörer och underentreprenörer, hur fungerar det? 
 

Det styr ju vi då, riskanalys och egenkontrollen och att man inte får använda 
miljöfarliga ämnen enligt Basta. Hur kolla ni upp att underentreprenörer inte 
använder det? 
Det är ju bara att vi tittar själv vad det använder och miljöfarligt avfall åker vi 
iväg med till miljöstationen. 
 
Om ni vill byta ut något material hur går ni tillväga då? 
 

Vi har ju rätt att byta likvärdiga material utan att fråga, men för det mesta så 
burkar vi kolla med beställaren. Men de har ju ingen kravspecifikation på vad 
för material som skall användas. Eftersom att det är en totalentreprenad så är det 
ju vi som upprättar handlingarna och beställaren granska detta. Om han inte 
säger något så antar vi ju att det är okej. Det granskas med hänsyn till miljö, 
arbetsmiljö och kvalitet, med granskning av handlingarna är något som är 
eftersatt. Det tappar vi en massa pengar på.  
 
Vad prioriterar ni vid likvärdiga produkter?  
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Miljömässigt att de inte dammar och ryker men också priset. Sedan har vi våra 
inköpskällor, MA-inköp alltså centralt inköp på en del och en del är helt 
bindande och då får man hoppas att inköparen har köpt in något som är 
miljömässigt bra också.  
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Bilaga 4. Intervju med Sven-Erik Johansson, Peab, 
platschef Flygvapenmuseum  
 

Hur arbetar ni med arbetsmiljölagen? Följa upp den, riskanalys, rapport 
olycksfall. 
 

Riskanalysen måste vi alltid göra. Inför varje projekt. Då sätter vi oss ner med 
miljösamordnaren för projektet. Vi går igenom vad det kan finnas för risker i det 
här projektet. T ex arbete på hög höjd, mkt ställningar, schakter. Funderar på vad 
som kan gå fel. Vid de kritiska momenten sätter vi oss ned med yrkesarbetarna 
som ska utföra arbetsmomenten för att gå igenom det. Tittar på arbetsmetoder 
och vad som kan gå fel.  
 
Det krävs ju också att våra Underentreprenörer gör likadant med sina 
arbetsmoment. Det är ett problem/bekymmer vi har att det ibland tas lite lätt på 
det här.  
 
Begär ni in egenkontroller från Underentreprenörer? 
 

Ja, det gör vi och riskanalyser. 
 
Och de finns på plats här?  
 

Ja det ska de göra, nu har jag fått från två Underentreprenörer men vi har ju inte 
så många Underentreprenörer för många är ju istället sidoentreprenörer till 
Specialfastigheter. Men de ska finnas. Förra veckan var alla entreprenörer 
samlade med Specialfastigheter och deras miljöansvarige. De begärde då in 
riskanalyserna. De fick då bakläxa. Jag har fått av mark, letterna på engelska och 
så vår egen men jag ska få in från alla.  
  
Är det du som samordnar kring det? 
 

Ja det måste jag göra. Vi har våra veckomöten, senast igår och då snackade vi 
om att vi behövde få in våra riskanalyser. Det är lite svårt. Ofta viktigare att 
komma igång med bygget. Gäller att börja i god tid annars får man inte med det.  
 
Hur fungerar arbetsmiljölagen här, med Bas-U?  
 

Det var vi tidigt införstådda med. Skrevs på ett papper direkt när vi började att 
jag är ansvarig Bas-U.  
 
Vad innebär det för dig då? 
 

Jag ser ingen större skillnad, vi har ju inte gått någon utbildning. Väldigt luddigt 
vad det ena och det andra innebär. Vi har varit iväg på en kurs men den var 
jättedålig, hölls av folk från arbetsmiljöverket, så den stoppades. Ärligt talat har 
vi inte fått så mycket mer på fötterna, utan att jag är ansvarig Bas-U, och det 
sitter ju på anslagstavlan.  
 
Den som är Bas-U ska överta arbetsmiljöplanen från beställaren och övervaka 
att Underentreprenörer identifierar sina risker (men det pratade vi ju om) och 
du ska även förvissa dig om att alla på arbetsplatsen vet om att de här riskerna 
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finns (men ni har ju anslagit dem i bodarna, och om man går igenom dem inför 
arbetsmomenten) Så det verkar ju fungera. 
 

Sen vet ju inte jag hur noga t ex rörmontören går igenom det med sina montörer. 
 
Fast då har ju du lagt över det ansvaret på honom. 
 

Ja och sen pratar vi ju om det när vi har våra möten. Så alla är väl mer eller 
mindre införstådda med det. Men det ansvaret hade man ju egentligen innan 
också, så det är inte så jättestor skillnad. I projekteringen är det större skillnad, 
större ansvar för projektören. 
 
Hur vidarebefordrar du de krav som finns från beställare och från myndigheter 
till Underentreprenörer och leverantörer? 
 

I det här fallet har vi ju färdiga handlingar så förhoppningsvis så uppfyller vi de 
kraven utan att behöva tänka på dem. Med material t ex som vi ska använda här. 
De ska vara godkända och bra material. Specialfastigheter har ju en lista de kör 
emot, vi har ju BASTA, de har byggvarudeklarationen, den ska ju konstruktörer 
och konsulter titta på det. Först och främst ska det kontrolleras att produkten är 
godkänd i BASTA men det är ju produkterna vi köper in. Vid byte skall 
verifiering med byggvarudeklarationen ske.  
 
Hur går ni tillväga om ni känner att ni behöver byta ut något material? 
 

Då måste vi kolla att det är ett godkänt material både i BASTA och i 
byggvarudeklarationen . 
 
Kollar ni det med beställaren också? 
 

Ja ofta, när vi byter material, om det är något vikigt material så måste vi ju 
anmäla det till beställaren. Så att det är ok. Om nåt är billigare, då vill ju 
beställaren har lite av den prisskillnaden också. Sen får man ju hoppas att de 
material som de bestämt är bra material, men det vet man ju inte. 
 
Egenkontrollerna, redovisar ni det till beställaren också? 
 

Ja det gör vi, dels har beställarens kvalitetsansvarig ett antal kontrollplaner. De 
ska inarbetas i våra egenkontroller. Så ska alla entreprenörer göra. Han ska kolla 
det här, speciellt i slutskedet. Då får vi kopiera upp endel av våra egenkontroller 
där vi ska kunna skriva att xxx är enligt de lagar och föreskrifter som finnas och 
det ska ju han kunna gå till byggnadsnämnden och säga att det här är ju ok, och 
då har vi ju verifierat det.  
 
Hur påverkar beställarens kvalitetsansvarig ert arbete för övrigt? 
 

Han kommer några gånger per vecka. Och är det något som är fel så säger han ju 
det. Det mesta sker i någon form av samförstånd. Bättre med beställarens 
kvalitetsansvarig än det som var förr när någon från arbetsmiljöverket kom ut, 
beställarens kvalitetsansvarig är mer insatt. Då hade ju arbetsmiljöverket mer 
kontroll nu har vi ju den, nu har vi egenkontrollen, vi ska ju styrka att vi utfört 
det efter ritningar och handlingar. Något vi står för. Slutbesiktningskillen kan ju 
inte veta om det finns ett enda armeringsjärn i väggen utan det får ju vi stå för.  
 
Hur kontrollerar ni att ni följer miljöbalkens krav och hur följs det upp? 
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Vi tänker inte på den. Vi följer Peabs miljöpolicy, får hoppas att balken är 
inarbetad i policyn. Vi har ju en projektplan som Anna Tunermar och jag har 
upprättat. Sen har vi en revision när Anna, Åke och Maria går igenom allt.  
 
Ger revisionen något tycker du? 
 

I vissa fall gör den det. Vi hade en avstämning på det här. De hade gjort ett antal 
revisioner och då gick de igenom vad det finns för brister både på kontoret och i 
produktionen. Det var ganska bra, men det är det första vi fått gå på. Då känns 
det som det leder till något, annars känns det mer som något påhäng. Vi har 
hållit på med revisioner i 7 år, och det här var vår första genomgång. Vi var 
beordrade att komma. Vikigt med uppföljningar annars börjar man undra varför 
ska man hålla på med det, det leder ingenstans. När de är ute skriver de ett litet 
utlåtande, och när de kommer ut igen ska man förhoppningsvis åtgärdat det, men 
det ska ju ha någon nytta också, inte bara för han på kontoret som fått en trea 
första gången får en fyra andra gången.  
 
Plankar en AF-del från projekt till projekt. Det kan stå saker som inte ens finns i 
det aktuella projektet. AF-delarna kan vara extremt utförliga, slinker med saker 
som inte riktigt ska vara med.  
 
Begär ni in miljöplaner från Underentreprenör? 
 

Nej det gör beställaren.  
 
Hur tycker du beställaren följer upp sina krav? 
 

Ja de följer upp dem. De här beställarna är ju proffsiga, de kan sin grej.  
 
 
  
 

 


