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Abstract 
This thesis is made on behalf of NCC as a logistical evaluation, focused on the delivery and 

assembling of the concrete structure to expansion of Hageby Centrum in Norrköping.  

The special feature of the project in Hageby Centrum is that NCC turned to a foreign supplier of 

concrete frame instead of a domestic supplier. This has major logistical implications because the big 

volume of precast concrete products, and to plan further 900 trucks from Latvia to Sweden is 

impossible. Instead, they have chosen the relatively untested option to ship the concrete elements 

by boat. Also this poses a problem when the concrete elements cannot be delivered directly because 

of lack of space at the building site, which means that they must first be held in Norrköping port until 

it is time for assembly.  

The result of the report declares what the emerging problems of the project depends on. The report 

can also be helpful for future projects as it may be necessary to once again turn to a foreign supplier. 

The financial aspects such as the price for the structure and assembly are not included in the report, 

but instead it is the logistics part is in focus.  



 
 

 

 

 

Sammanfattning 
Denna examensrapport är gjord på uppdrag av NCC framtagen som en logistisk utvärdering, inriktad 

på leverans och montage av betongstommen till utbyggnationen av Hageby Centrum i Norrköping.  

Det speciella med projektet i Hageby Centrum är att NCC vänt sig till en utländsk leverantör av 

betongstomme istället för en inhemsk leverantör. Detta får stora logistiska konsekvenser eftersom 

det är så stor volym av prefabricerade betongelement, och att planera in närmare 900 

lastbilsleveranser från Lettland till Sverige är omöjligt. Istället har NCC valt det relativt oprövade 

alternativet att skeppa betongelementen med båt. Även detta medför problem då betongelementen 

inte kan levereras direkt på grund av utrymmesskäl på byggplatsen, vilket gör att de först måste 

lagerhållas i Norrköpings hamn fram till dess att det är dags för montering. 

Resultatet av rapporten redovisar vad uppkomna problem för projektet beror på. Rapporten kan 

även vara till hjälp för framtida projekt då det kan vara aktuellt att återigen vända sig till en utländsk 

leverantör. De ekonomiska aspekterna, såsom pris för stomme och montage, är ej medräknade i 

rapporten. Istället är det den logistiska biten som är i fokus. 
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund 
Jag har genomfört detta examensarbete på NCC i Norrköping. Till en början var tanken att arbetet 

skulle handla om hur beställningssystemet för material till en byggplats kan effektiviseras. I slutet av 

januari 2009 beslöt jag och min handledare på NCC, Christer Eriksson, att ändra inriktning på 

examensarbetet. I samband med renoveringen och utbyggnaden av Hageby Centrum hade NCC valt 

att vända sig till Lettland för leverans av betongstomme. Eftersom detta är något som inte hör till 

vanligheterna ville NCC att jag skulle göra en utvärdering av för- respektive nackdelarna detta 

tillvägagångssätt. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med det examensarbetet är att göra en utvärdering av planeringen och tillvägagångssättet för 

logistik beställning av betongstommen till utbyggnaden av Hageby Centrum i Norrköping. 

 

1.3. Frågeställningar 
Examensarbetet är utformat att svara på följande frågor: 

¤ Vad har fungerat bra med att använda en utländsk leverantör? 

¤ Vad har fungerat mindre bra med att använda en utländsk leverantör? 

¤ Vilka aspekter bör beaktas till framtida liknande projekt? 

¤ Hur är hamnavtalet mellan NCC och Norrköpings hamn utarbetat och vilka kostnader 

uppkommer där? 

 

1.4. Målgrupp 
Examensarbetet är framtaget åt NCC som utvärdering och underlag till framtida projekt. 

 

1.5. Metod 
Information om avtal och projekt samlas in genom intervjuer, mailkontakt och muntliga referenser. 
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1.6.  Rapportens struktur 
Det första kapitlet består av en inledning.  

Kapitel 2 är en presentation av de företag som är involverade i arbetet med den nya 

betongstommen.  Även en presentation av Hageby Centrum och referensprojektet Pedagogikum ges.  

I kapitel 3 redovisas bakgrunden till valet av entreprenörer och planering av logistiken för den nya 

betongstommen.  

Kapitel 4 innehåller rapportens analys där frågeställningarna behandlas och utvärdering görs. 

 I kapitel 5 dras en slutsats av analysen i kapitel 4 och en diskussion förs med författarens egna 

reflektioner.  

I kapitel 6 återfinns referenser och källor.  

Bilagor redovisas i rapportens sjunde och sista del. 
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2. Presentation av företag och projekt 

2.1. NCC 
Nordic Construction Company (NCC) är ett av Nordens största och ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretag. Företaget bildades år 1988 efter att Johnson Construction Company 

(JCC) gått samman med Armerad Betong Vägförbättringar (ABV).1  

NCC är indelat i fyra delar, 2 se figur1:  

 NCC Construction bygger hus, bostäder och anläggningar 

 NCC Housing är ny del som bildades första januari 2009 med syfte att knyta samman 
boendeutvecklingen för koncernen. Denna verksamhet låg tidigare under NCC Construction 

 NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter 

 NCC Roads producerar krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och service 
 

 

Figur 1. NCC:s organisation 2009 

 

I Sverige är NCC uppdelat i fyra regioner, Syd, Väst, Stockholm/Mälardalen och Nord. Vid årsskiftet 

2008- 2009 gjordes en omorganisation där tidigare region öst, med bland annat Östergötland, slogs 

samman med region syd. År 2008 hade NCC 20 000 anställda och en omsättning på 57 miljarder 

kronor.3 

 

  

                                                           
1
 http://www.ncc.se (1) 2009-03-26   

2
 http://www.ncc.se (2) 2009-03-26   

3
 http://www.ncc.se (3) 2009-05-12  
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2.1.1. Marknad och konkurrens 

NCC är verksamma främst i Skandinavien, men utför även enstaka arbeten på andra platser i världen. 

I Skandinavien är NCC en av de största aktörerna. De främsta konkurrenterna är Skanska, Peab, 

norska Veidekke, finländska YIT och Lemminkäinen, danska MT Højgaard, se figur 2. Inom 

anläggningsprojekt och vägprojekt tillkommer statliga aktörer så som Svevia (tidigare Vägverket 

Produktion), norska Mesta och finländska Destia.4 

 

 

Figur 2. Marknadsandelar Norden, 2008 

 

2.1.2. NCC Teknik 

NCC Teknik ligger under NCC Construction och arbetar med teknisk rådgivning, projektering av ny 

teknik och nya arbetsmetoder. Totalt arbetar det cirka 130 personer på NCC Teknik. Det mesta av 

arbetet görs tidigt i ett projekts skede, från idé till projektering, se figur 3. Det är viktigt att så tidigt 

som möjligt ta hänsyn till produktionsaspekter och hur byggnaden ska förvaltas, säljas och 

underhållas. På så sätt blir det lättare att frambringa rätt lösningar, både miljömässigt och 

ekonomiskt.5 

 

 

Figur 3. Byggprocessens skeden 

                                                           
4
 http://www.ncc.se (4) 2009-03-26   

5
 http://www.ncc.se (5) 2009-04-06  
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2.2. UPB 
UPB var leverantör av betongstommen till projektet Pedagogikum i Uppsala, se stycket 

Referensprojekt – Pedagogikum Uppsala. Företaget levererar även betongstommen till Hageby 

Centrum. 

År 1991 bildades SIA ARHITEKTA U.PĪLĒNA BIROJS, UPB, i Lettland med huvudsakligen arkitekt- och 

konstruktionsverksamhet. UPB är ett av de ledande lettiska bygg- och konstruktionsföretagen. 

Företaget har en årsomsättning på över 78 miljoner LVL (Lettiska Lats) och 1200 anställda. Dessa är 

fördelade på mer än 30 företag i UPB Holding. Dessa bolag är förenade i självständigt verksamma 

grupper, där de största är Aile gruppen, MB BETONS Group, RK METALLER Group, UPB Energy Group 

och NAMS UPB Group. Dessa finns fördelade över hela Lettland. 

UPB är även vana att arbeta internationellt. Under senare år har exporten prioriterats mer och 

genom dotterbolag till UPB har en framgångsrik verksamhet inletts i Tyskland, Schweiz, Danmark och 

Island. De tre viktigaste exportprodukterna är glas, metall och prefabricerade betongkonstruktioner. 

För närvarande står exporten för 21 % av företagets totala omsättning och under de närmaste tre 

åren är förhoppningen att öka detta till minst 40 %.6 

 

2.3. Havator  
Havator ansvarar för montaget av den nya betongstommen till Hageby Centrum och logistiken 

mellan Norrköpings hamn och byggplatsen. 

Havator bildades i Finland i slutet av 1950-talet med inriktning på skrothandel och 

anläggningsarbeten. I början av 1980-talet startade verksamheten i Sverige, och i slutet av samma 

årtionde gjorde företaget en omorganisering för att enbart koncentrera sig på verksamhet med 

mobilkranar. Efter millennieskiftet växte Havator till Skandinaviens ledande lyftföretag och innehar 

den mest mångsidiga tunga utrustning i Skandinavien.7  

Totalt har företaget omkring 500 anställda och en omsättning på över 90 miljoner Euro för år 2008. 

Verksamheten sträcker sig till Finland, Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum. Havator är uppdelat i 

fem olika verksamhetsområden:8 

 Havator Montage, specialiserade på elementmontage 

 Havator Cranes, krantjänster 

 Havator Transport, tunga- och specialtransporter 

 Polar Lift, specialiserade på hamnkranservice 

 Access Platforms, personliftar 
 

  

                                                           
6
 http://www.upb.eu.com (6)2009-03-31 

7
 http://www.havator.se (7) 2009-03-30  

8
 http://www.havator.se (8) 2009-03-30  



 
6 

2.4. Integra Engineering AB 
Integra är konstruktör och har huvudansvaret för ritningarna för Hageby Centrum.  

Integra bildades 1999 och är ett svenskt konsultföretag i byggsektorn. Totalt har företaget drygt 50 

anställda som är fördelade på de tre kontoren i Göteborg, Trollhättan och Karlstad9. Verksamheten är 

inriktad inom följande områden10:  

 Brandskydd 

 Projekteringsledning 

 Byggkonstruktion 

 Marknadsprojektering 

 Byggnadsfysik 

 Kvalitetssäkring  

 Underhållsplan 

 Byggledning 

 Kalkyl  
 

Det finns ingen generell uppdelning mellan olika avdelningar på Integra, vilket annars är vanligt på 

konsultföretag.  

Istället är idén att företaget ska kunna arbeta med flera av ett projekts olika skeden. På så sätt kan 

samma personal vara delaktiga under hela projektets gång. De områden som Integra är mest 

verksamma inom är byggkonstruktion, byggledning samt byggprojektledning.11 

 

                                                           
9
 http://www.integra.nu (9) 2009-04-01 http://www.integra.nu/foretaget.php 2009-04-01 

10
 http://www.integra.nu (10) 2009-04-01 http://www.integra.nu/tjanster.php 2009-04-01 

11
 Muntlig referens, Jörgen Sannum 
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2.5. Hageby Centrum 
Följande information är hämtad ur Hageby Centrums marknadsplan för 2009, upprättad av ägaren 

Steen & Ström, bilaga 1.  

I sydöstra delen av Norrköping, två kilometer från Norrköpings city, ligger stadsdelen Hageby. Redan 

år 1966 uppfördes Hageby Centrum och blev då ett av Sveriges första shoppingcentrum och 

Skandinaviens modernaste.  

I slutet av 1990-talet planerades en ombyggnation och uppfräschning av Hageby Centrum. År 2000 

påbörjades arbetet och resultatet blev att nedre plan omvandlades till ett butiksplan. Köpcentret 

hade efter detta en kapacitet för 40 butiker på en yta av 20 000 m2 uppdelat på två våningsplan. 

Hageby Centrum blev då Norrköpings enda köpcentrum med komplett service av både bank, 

kassaservice, apotek, systembolag och ett stort utbud av dagligvaror. 

År 2004 köptes Hageby Centrum upp av Steen & Ström, Skandinaviens största 

köpcentrumsutvecklare. Redan år 2006 påbörjades förberedelser för en ny förnyelse av 

köpcentrumet. Under 2007 påbörjades rivningar och avveckling av en yta av 4000 m2. Antalet 

parkeringsplatser reducerades till 600 stycken och de verksamma butikerna sjönk från 40 till cirka 25 

stycken. År 2008 inleddes utbyggnationen och renoveringen i ett steg mot det nya köpcentrumet. I 

oktober 2009 sker en delinvigning och till julhandeln i december samma år är det tänkt att 42-45 

butiker och 1000 parkeringsplatser ska finnas tillgängliga.  

 

2.5.1. Framtida marknad och besöksunderlag 

När den nuvarande ombyggnationen är klar kommer köpcentret att vara Östergötlands största. 

Totalt kommer det att finnas plats för drygt 100 butiker på en yta av 45 000 m2 och cirka 1350 

parkeringsplatser. Tanken är att Norrköpingsborna lätt ska kunna ta sig till Hageby Centrum med 

kollektivtrafik. Utöver befintliga innerstadsbusslinjer, 113 och 119, är en utbyggnad av 

spårvagnsnätet planerad ut till Navestad, med en hållplats på Hagebygatan direkt utanför Hageby 

Centrum. Med Söderleden nyligen ombyggd och närheten till E22 ökar tillgängligheten för 

kundupptagande även utanför Norrköping.  

Från och med våren 2010 utökas Hageby Centrums marknadsområde och köpcentrumet kan då 

konkurrera med andra geografiskt nära och stora handelsområden. Lokalt finns Ingelsta- området 

och Norrköpings city, men även Tornby-området i Linköping ses som en stor konkurrent.  Jämförelser 

mellan de konkurrerande områdena sammanställs i tabell 1: 
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Tabell 1. Jämförelse mellan handelsområden 

Område Positiva egenskaper Negativa egenskaper 

Norrköpings City Bra kollektivförbindelser 
Stort butiksutbud 
Koncentrerat yta 

Begränsad utvecklingsmöjlighet 
Otillgängligt för bilburna 
kunder 

Ingelsta Norrköping Väletablerade hyresgäster Stor geografisk spridning 
Begränsad kollektivtrafik 

Tornby Linköping Stort butiksutbud 
Väletablerade stora företag 

Begränsad kollektivtrafik 

 

2.5.2. Vision och mål 

Den vision som Steen & Ström tagit fram för köpcentrumet är att Hageby Centrum under 2009 ska 

vara den ledande handelsplatsen för lättillgänglig och komplett vardagshandel. När köpcentret står 

klart blir det Östergötlands största och fyller samtidigt luckan mellan Jönköping och Stockholm. 

Tanken är att köpcentret ska bli en naturlig träffpunkt för boende i Hageby och dess närområden. 

 

2.5.3. Kundkommunikation 

För att nå ut till kunderna om hur byggnationen fortgår, vilka förändringar som sker och annan viktig 

information om Hageby Centrum ges det med jämna mellanrum ut en informationstidning. Denna 

skickas med som bilaga i Norrköpings Tidningar (NT) och delas även ut i utvalda områden. Även lokal- 

TV utnyttjas för att sprida information till en stor publik. I framtiden är det tänkt att köpcentrets 

hemsida ska fungera som den största informationskanalen där det bland annat är tänkt att finnas en 

”kundklubb.”  

Inne i köpcentret finns så kallade Clickbase-stationer. Där kan kunderna få en digital överblick av 

köpcentret och demonstrationsvisningar av det nya Hageby Centrum. 

 
Figur 4, Figur 5. Framtidens Hageby Centrum 
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2.6. Referensprojekt – Pedagogikum Uppsala 
Pedagogika-projektet har fungerat som ett referensprojekt till Hageby Centrum. Eftersom NCC är 

entreprenör i båda projekten kunde de dra nytta av erfarenheter från Uppsala till planeringen i 

Norrköping. 12 

I januari 2010 står Pedagogikum färdigt i centrala Uppsala, se figur 4. Det är byggherren Akademiska 

Hus som utvecklar Kvarteret Blåsenhus till ett nytt centrum för lärarutbildning vid Uppsala 

Universitet inom pedagogik och psykologi. Byggnadens yta kommer att uppgå till drygt 25 000 m2 och 

ha plats för 2000 studenter och 400 anställda.13 

Det som gör Pedagogikum speciellt jämfört med många andra svenska byggprojekt är att 

betongstommen är tillverkad och levererad ifrån Lettland, vilket medför stora logistikkonsekvenser 

jämfört med om den hade varit tillverkad i Sverige. I anbudsskedet gick NCC ut och frågade både 

svenska och utländska leverantörer. Valet föll på Lettiska UPB då deras pris var lägst. Att frakta alla 

betongelementen på lastbil från Lettland till Sverige insågs vara orimligt. Istället utnyttjades 

lastfartyg som fick frakta stommen till Gävle då denna hamn låg på ett godtagbart avstånd från 

Uppsala. Totalt behövdes sex båtleveranser. Till detta krävdes omkring 690 lastbilstransporter mellan 

Gävle och Uppsala. Eftersom lagerutrymmet på byggplatsen inte hade plats för alla betongelement 

fick de lagerhållas i Gävle hamn tills dess att de skulle monteras i Uppsala.14 

 

Figur 6. Pedagogikum 

 
  

                                                           
12

 Bilaga 8 Intervju, Kaia Puusepp 2009-01-30 
13

 http://www.akademiskahus.se (11) 2009-04-08  
14

 Bilaga 12 Mailkontakt, Margareta Nilsson - Kowalczuk 
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3. Bakgrund för val av totalentreprenör, konsulter och installatörer 

till Hageby Centrum 
Från början var Peab kontrakterad totalentreprenör av byggherren Steen & Ström för nybyggnad, 

utbyggnad och renovering av Hageby Centrum. Det upprättades ett samarbetsavtal som förbehöll 

Steen & Ström rätten att säga upp samarbetet. Till en början fortskred arbetet så långsamt att 

störningar uppstod och Peab valde senare att lämna projektet. Istället fick NCC en förfrågan och tog 

över rollen som totalentreprenör mot löpande räkning.15  

Strängbetong var tilltänkt för tillverkning och montage av den nya betongstommen när Peab var 

totalentreprenör och ansåg sig själva förbli så även när NCC tog över. När NCC hade fått in anbud 

från Strängbetong ansågs detta vara för högt. Strängbetong ville använda sig av TT-kassetter 

eftersom de ansåg att detta var det enda tänkbara alternativet. NCC teknik gjorde en Tekla- modell 

av konstruktionen där de istället testade att använda HDF- bjälklag, eftersom NCC ansåg att detta 

skulle bli mer ekonomiskt fördelaktigt. Det visade sig att konstruktionen skulle klara av HDF- bjälklag 

och parterna beslutade därför att använda sig av det istället för TT-kassetter. 

Efter att fått in anbud från andra företag föll valet på det lettiska företaget UPB som leverantör från 

Liepaja. Företaget hade jobbat med NCC tidigare i Uppsala vid bygget av Pedagogikum. Det visade sig 

att det skulle vara betydligt billigare att kontraktera UPB än Strängbetong för utbyggnaden av Hageby 

Centrum. Dock var den logistiska frågan ett problem att lösa då ingen ultimat transportväg fanns på 

grund av Östersjön. Långa transporter skulle medföra extra kostnader. Eftersom stommen var av så 

stor omfattning skulle det inte vara tekniskt möjligt att leverera den prefabricerade betongstommen 

på lastbil, då antalet leveranser i så fall skulle uppgå till omkring 900 stycken. Istället bestämdes att 

lastfartyg skulle utnyttjas, precis som vid Pedagogikum. Skillnaden med Hageby Centrum- projektet 

var den här gången en nära tillgång till hamnen, vilket reducerade behovet av längre transporter på 

svensk väg  

För monteringen av stommen i Hageby var det först tänkt att UPB skulle sköta även det. Men 

eftersom byggtiden skulle överstiga sex månader skulle UPB var tvungna att betala full skatt och följa 

svenska arbets- och skatteavtal vilket skulle ge ökade kostnader. Ett annat problem var att NCC ansåg 

att det skulle kunna uppstå språkförbistringar om monteringsteamet på plats inte talade svenska. 

Därför togs ytterligare en part in, Havator. De fick utöver monteringen även mot extra tillägg i 

uppdrag att tillhandahålla logistiken mellan Norrköpings hamn och Hageby. 16 

 

3.1. Ritningar 
Huvudansvaret för ritningarna till Hageby Centrum bär Integra. De tar fram de olika 

lastförutsättningarna och hur konstruktionen ska se ut. Utifrån detta gör NCC Teknik en uppdelning 

av konstruktionen i olika element med tillhörande infästningsdetaljer. När detta är klart skickas 

ritningarna till UPB som då kan göra armeringsdimensioneringen och elementuppdelning. Integra gör 

sedan stickprovkontroller av UPBs dimensionsberäkningar, eftersom det skulle vara för tidskrävande 

att kontrollera samtliga ritningar. Ritningsansvaret kan ses i figur 5. 
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 Muntlig referens, Leif Skarin 
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 Bilaga 8 Intervju, Kaia Pussepp 2009-01-30 



 
11 

 

Figur 7. Organisationsschema för ritningsansvar, Hageby Centrum 

 

Vid framtagningen av ritningarna sker kommunikationen mellan de olika företagen mestadels via 

mailkontakt. Eftersom det ofta blir diskussioner över landsgränserna på engelska, fungerar det bäst 

att ta det via mail istället för telefon. Via mail blir det raka frågor och svar jämfört med på telefon då 

det lätt blir följdfrågor och det lättare uppstår missförstånd. Den ena parten kan tro att han svarar på 

en fråga, men i själva verket är det en annan detalj som diskuteras. Däremot medför mailkontakterna 

att en enkel följdfråga leder till ytterligare mail och väntan innan den kan besvaras. Mailkontakt har 

emellertid visat sig fungera bäst och används därför mest. Det är dock viktigt att en reviderad ritning 

verkligen skickas till alla berörda parter. I vissa fall har inte alla fått de nya ritningarna vilket fått 

påföljden att en ändring inte uppfattats av alla. Eftersom det lätt blir många revideringar är det 

viktigt att alla parter är noga med att uppdatera sina underlag och skriva ut nya ritningar från det 

gemensamma nätverket Byggnet. I vissa fall har till exempel montören Havator inte alltid haft 

aktuella ritningar vilket gjort att missförstånd uppstått vid monteringsskedet.17 

Ett vanligt förekommande problem för det här projektet har varit littereringen, dvs benämningen på 

ritningarna för de olika stomdelarna. När det är olika länder med varsitt benämningssystem så 

uppstår det en slags kulturkrock. I Sverige arbetar man efter att varje element får ett eget 

individnummer. I vissa länder och företag, UPB till exempel, får element som är identiska ett och 

samma individnummer. För Hageby Centrum används det svenska systemet för benämning av 

betpongelement.18 

Det finns fördelar och nackdelar med respektive system. Fördelen med det svenska alternativet är att 

om en detalj på ett element som är identiskt med ett annat måste ändras så behöver inte det 

reviderade elementet ges ett nytt nummer. Används det benämningsystem som UPB nyttjar så ger 

det fördelen att om det kommer en leverans med ett antal identiska element och det visar sig vara 

transportskada eller annat fel på ett element, kan det enkelt plockas åt sidan och ersättas med ett 

annat. På så sätt är det lättare att hålla tempot igång jämfört med den svenska standarden. Här 

måste felet måste utredas och kontrolleras innan det felande elementet kan ersättas.  

                                                           
17

 Bilaga 9 Intervju, Mattias Markström 2009-03-18 
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 Muntlig referens, Leif Skarin 
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3.2. Logistik  
Följande avsnitt tar upp logistikförutsättningarna mellan Liepaja- Norrköpings hamn och Norrköpings 

hamn – Hageby Centrum. Huvuddelen av informationen är hämtad från intervju och mailkontakt med 

Peter Näslund, logistikansvarig på NCC syd, bilaga 10,13  och 14. 

 

3.2.1. Båttransport 

Alternativet att frakta betongstommen med båt från Lettland visade sig tidigt vara det smidigaste och 

billigaste alternativet. Beräkningar visade att det skulle behövas cirka tio båtleveranser. Båtens 

lastkapacitet uppgår till cirka 2000 ton, se figur 6.  

Till en början kom en lista över vad som lastats på båten. Denna avvek i vissa fall ifrån vad man i 

Norrköping trott skulle finnas med, och då lett till omplanering och förseningar. Med tidens gång 

upprättades istället ett system med en temporär packlista i förväg innan båten lastades. Detta för att 

i förväg kunna planera monteringen på bästa möjliga sätt. När båten väl är färdiglastad i Lettland 

skickas den slutgiltiga packlistan som bekräftelse på vad som kom med och vad som inte fick plats. 

Om något vitalt betongelement saknades kunde det då skickas med express på lastbil från Lettland 

till Norrköping. 

 

Figur 8. Fartygsleverans med betongelement till Norrköpings hamn 

 

3.2.2. Hamnlager  

Ett av de större problemen med utbyggnaden av Hageby Centrum är att upplagsutrymmet är så pass 

litet. Det finns få möjligheter till lagerhållning av material ute vid byggplatsen. I Norrköpings hamn 

hyr NCC därför utrymme för att få plats med betongelementen.  

Båten får ligga i hamnen under två dygn för lossning. Enbart personal från Norrköpings hamn får ha 

hand om detta. Betongelementen lagras i ett slags pallsystem tills det är dags för montering. När ett 

element ska transporteras till byggplatsen läggs det upp på lastbockar i väntan på att lastbilarna ska 

backa under, se figur 7. Havator har en samordnare på plats som ser till att rätt betongelement lastas 

i rätt ordning på lastbilen. 
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Figur 9. Lastbockar i Norrköpings hamn 

 

3.2.3. Lastbilstransport 

Det räknades ut att det skulle bli mer kostnadseffektivt att transportera de mindre delarna, så som 

pelare och balkar, med lastbil från Lettland istället för båt.  

Lastbilarna som går mellan Norrköpings hamn och Hageby Centrum är specialbyggda med 

hydrauliksystem vilket gör att de kan höja och sänka släpet. Detta förenklar lastningen vid 

lastbockarna. Under planeringsskedet var förhoppningen att ha ett flöde på 15-20 lastbilar per dag 

som lossade ute vid Hageby Centrum, något som även uppfyllts. 

 

3.3. Montering 
Ute vid Hageby Centrum har Havator en monteringsledare som har kontakt med samordnaren i 

hamnen för att på så sätt få rätt delar i rätt ordning lastade och levererade. Om det skulle visa sig 

vara fel på ett betongelement eller att en skada uppstått måste en reklamation göras direkt och 

besiktningsman tillkallas för att göra en dokumentation. Behöver det tillverkas ett nytt element 

skickas detta med express på lastbil för att så snabbt som möjligt få det felande utbytt. 

Monteringen är planerad enligt en bestämd ordning, från befintlig del av Hageby Centrum ut mot 

Hagebygatan. För monteringen av betongelementen används en fackverkskran på larver, se figur8. 

Total monteringstid var från början planerad till 19 veckor.  

 
Figur 10. Montering av bjälklag 
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4. Analys 

4.1. Utvärdering av internationellt köp, Hageby Centrum 

4.1.1. Saker som fungerat bra 

Utifrån referensprojektet Pedagogikum i Uppsala och dess utvärdering kunde viss kunskap utnyttjas 

till planeringen av stomarbetet för Hageby Centrum. Vid Pedagogikum hade kranförarna och 

montageteamet inte ett gemensamt förstaspråk vilket medförde problem vid montaget. Detta var 

något som försökte undvikas vid Hageby Centrum och därför bestämdes att montageteamet själva 

fick ordna fram kran och kranförare. 19  

Eftersom det rör sig om ett internationellt köp av betongstommen så infann sig en oro för att 

kvalitén skulle vara sämre till följd av ett lägre pris. Detta har ej varit fallet, istället har 

betongelementen varit av minst lika hög klass som ifrån ett svenskt företag. Även de långa 

leveranserna med båt och lastbil från Lettland har fungerat bra. Få antal delar har blivit 

transportskadade, trots att denna risk är stor då det är flera omlastningar involverade. Några direkta 

förseningar av dessa transporter har ej heller förekommit.   

På byggplatsen har montageföretaget Havator visat stort engagemang då det exempelvis uppstått 

problem på grund av ritningsarbetet. Havator har då aktivt hjälpt till för att på ett effektivt sätt 

fortsätta monteringen av en annan etapp eller byggnadsdel trots att detta inte faller under deras 

ansvar. På så sätt har monteringen kunnat fortgå i väntan på att konstruktören och leverantören kan 

få fram de element som blivit försenade.20 

 

4.1.2. Saker som fungerat mindre bra 

Orsaken till den ungefär tre veckor långa förseningen av stommontaget tillkom redan innan 

montagets början. Anledningen till detta berodde mestadels på att det inledande projekterings- och 

ritningsarbetet drog ut på tiden. Integra som kontrakterades som konstruktör hade svårt att få fram 

ritningar i tid då de inte hade tillräcklig arbetskapacitet. Följden blev att NCC Teknik kallades in för att 

kunna avlasta Integra. Dock har de försenade veckorna inte kunnat arbetas ikapp då fabriken i 

Lettland inte kan tillverka betongelementen snabbare, och att kalla in ett extra montageteam skulle 

inte vara lönsamt. 

Ett problem som uppstod i början av montaget var att lyftverktygen för HDF- plattorna var 

gammalmodiga och var osmidiga att hantera, vilket medförde en viss försening. Efter ett par veckor 

införskaffades dock ett bättre lyftok som underlättade hanteringen vid montaget.21  

Havator som ansvarar för stommontaget ansvarar även för uppläggningen av materialet i hamnen. 

När elementen lossas från båttransporterna är det viktigt att allt läggs så det lätt kan lokaliseras när 

det är dags att lasta till lastbil för transport till byggplatsen. Detta har emellanåt fungerat dåligt och 
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 Bilaga 8 Intervju, Kaia Pussepp 2009-01-30 
20

 Muntlig referens, Christer Rosander, Christer Eriksson 
21

 Muntlig referens, Christer Eriksson 
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viss problematik har uppstått när rätt element ska hittas. Ansvaret i hamnen ligger helt på Havator, 

som har en person som arbetar heltid i hamnen med arbetsuppgift att styra denna verksamhet. 

Vid foggjutningen uppstod det tidigt problem med att plastpluggarna till HDF- plattorna inte höll tätt. 

Eftersom platthöjden är cirka 40 centimeter blir det mycket stort tryck på pluggarna som då haft 

svårt att hålla emot. Tack vare skumfog, se figur 8, kunde pluggarnas motståndsförmåga förbättras 

och felen minskades ner så pass mycket att cirka 95 % av plattorna höll tätt vid efterföljande 

foggjutning. Eventuellt kan felet bero på att det vanligtvis inte används så stora plugg. Kanske har att 

pluggarna till detta projekt bara gjorts större, men någon hänsyn till godstjockleken inte räknats med. 

När felet upptäcktes under vintermånaderna var det till en början svårt att få skummet att fastna på 

grund av att kylan försämrade skummets materialegenskaper. En snabblösning blev att täcka hålen 

med en board, då skummet inte var till tillräcklig hjälp.22 Med tiden har skummet fäst bättre och 

problemen blivit färre. 23  

 

Figur 11. Plastplugg fästa med fogskum i HDF-bjälklag
 

 

4.1.3. Saker som kan göras bättre i framtiden 

Precis som vid projektet Pedagogikum i Uppsala har det från olika håll även vid projektet med 

Hageby Centrum påpekats ett behov av en projektledare som kan styra över de olika inblandade 

parterna, så som logistik, leverantör, konstruktör och projektledning. När det rör sig om 

internationella inköp så kan det vara lämpligt att projektledaren besöker leverantören en eller två 

dagar i veckan för att kunna få en direkt bild av hur arbetet i fabriken fortgår. Behövs det, så kan 

projektledaren då lättare driva på såväl leverantören som konstruktören, i de fall tidplanen inte ser 

ut att hålla eller om något annat problem tillkommer. Det kan även vara en trygghet på byggplatsen 

att ha en projektledare. Det skulle medföra att det blir enklare att få svar på frågor eller problem, 

istället för att behöva dra igång en mailkedja innan problemet kan lösas.24 

  

                                                           
22

 Bilaga 11 Intervju med Mats Medin 2009-03-18 
23

 Bilaga 9 Intervju, Mattias Markström 2009-03-18 
24

 Muntlig referens, Christer Eriksson, Christer Rosander 
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När det gäller planeringen av projektet borde mötena mellan NCC, UPB och Integra varit mer 

frekventa, framförallt innan semestern sommaren 2008. Integra hävdade länge att de skulle klara av 

att få fram ritningar enligt upprättad tidplan. Dock meddelande de väldigt plötsligt och oväntat att så 

ej var fallet. NCC Teknik fick då kallas in i början av maj månad 2008. Med tätare möten och hårdare 

krav på att få färdigt ritningar vid vissa datum så hade kanske förseningen kunna ha minskats. 25 

Den ursprungliga gränsdragningslistan, se bilaga 2, som visar ansvarsfördelningen för det här 

projektet är till viss del otydlig och kan till nästa gång göras bättre.26 Till exempel kunde 

ansvarsområdet stå i en vänsterspalt följt av tre spalter med Integra, NCC teknik och UPB. För varje 

område som respektive företag har ansvar för, sätts då ett kryss i den kolumnen, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Förslag på ny gränsdragningslista  

PART OF BUILDING  INTEGRA NCC TEKNIK UPB 

GENERAL, HOUSE B    

    
Material- and load conditions for 
prefabricated structures, including 
reaction forces for the total stability 
on all levels. 

X   

Check of manufacturing drawings  
with respect to given load-conditions 

X   

Design and presentation of internal 
connections between prefabricated 
structural elements. 

 X  

Basis for assemblyplan  X  
Overview and numbering of all 
assembled elements 

 X  

Design and presentation of single 
elements. 

  X 

 

  

                                                           
25

 Muntlig referens, Mattias Markström 
26

 Bilaga 8 Intervju, Kaia Pussepp 2009-01-30 
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4.2. Utvärdering av internationellt köp – Pedagogikum Uppsala 
Fakta om Pedagogikum är hämtad ifrån mailkontakt med Margareta Nilsson Kowallczuk, bilaga11 . 

4.2.1. Logistik  

Den logistiska planeringen gjorde NCC tillsammans med SGL, Scan Global Logistic, och den lettiska 

tillverkaren UPB. De kom fram till att det bästa leveranssättet skulle vara att frakta de prefabricerade 

betongelementen med båt från den lettiska hamnstaden Leipaja till Gävle för att sedan köra den sista 

biten till Uppsala med lastbil. Enbart expressleveranser med ersättningselement vid skador gick på 

lastbil direkt från Lettland till Uppsala. Vissa pelare som köptes i Polen och trappor köpta i Sverige 

gick också direkt till Uppsala istället för att lagerhållas i Gävle. 

Totalt krävdes sex stycken båttransporter med betongelement vilka sedan lastas om till omkring 690 

lastbilstransporter till Uppsala. Med en så stor volym betongelement skulle vara en omöjlighet att 

frakta allt direkt från båten när den lossades i Gävle till byggplatsen i Uppsala. Detta eftersom 

upplagsutrymmet där var så litet. Istället utnyttjades hamnen i Gävle där NCC hyrde plats för att 

kunna lagerhålla elementen. När det sedan var dags för montering kördes de aktuella delarna med 

lastbil till byggplatsen. 

 

4.2.2. Montering  

Monteringstiden för betongstommen uppgick till sex månader. UPB var kontrakterade för montaget 

eftersom även det skulle bli billigare jämfört med om ett svenskt företag skulle ha anlitats. Vissa 

språkförbistringar uppstod dock då montageteamet inte kunde kommunicera på svenska. Att göra sig 

förstådda på engelska gick dock bra. Däremot visade de svenska kranförarna svagt intresse för att 

prata eller förstå engelska, varav en konflikt med språket uppkom. De lettiska montörerna visade 

större intresse att lära sig svenska än de svenska kranförarna att lära sig engelska. Tack vare att NCC 

hade en svensk arbetsledare som var engelskspråkig, kunde kommunikationen underlättas.  
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4.2.3. Uppföljning 

NCC gjorde en uppföljning av tillvägagångssättet att använda en internationell leverantör och montör 

av betongstommen och fick fram följande: 

Orsaker till förseningar:  

 Det var viktigt att utnyttja båtens lastkapacitet och båtarna lastades därför fulla varje tur. 
Detta ledde till att packordningen inte alltid blev enligt monteringsordningen och på så sätt 
tog det extra tid för att sortera och vänta in rätt element som var på tur att monteras.  

 Ung arbetsledning utan större erfarenhet medförde brist i kunnande och planering i det 
inledande arbetet. 

 Språkförbistringar mellan kranförare och montageteam då inget gemensamt förstaspråk 
fanns att tillgå och de svenska kranförarnas engelskkunskaper var bristfälliga. 

  
Saker som fungerade bra: 

 Genom hela projektet infanns ett stort engagemang från samtliga anställda på NCC. Det var 
första gången ett projekt i den storleken genomförts. Företagets potential och kompetens 
utnyttjades på bästa möjliga sätt. 

 Transportlogistik, planering av båt- och lastbilsleveranser visade sig fungera bra. 
 

Saker att ta hänsyn till vid liknande framtida projekt: 

 Den viktigaste aspekten att tänka på till nästa gång ett liknande projekt utförs är att det 
måste finnas en slags projektledare som kan samordna och bolla alla frågor och idéer mellan 
logistikansvarig, ritningskonstruktörer, tillverkare och så vidare.  

 Sexmånadersregeln, när projekttiden överstiger sex månader måste utländsk arbetskraft 
följa svenska lagar och skatteregler. Detta medför ofta en större kostnad än om arbetstiden 
varit kortare. 

 Kran för montering, i framtiden bör montören själv ordna fram kran för att få ut maximalt 
utnyttjande och undvika språkförbistringar.  

 Utveckla rutinerna för projektering. Utländska aktörer har ofta andra normer och standarder 
än svenska. 
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4.3. Utvärdering av hamnavtal och regler i hamnen 
Fakta om Norrköpings hamn, transporter och kostnader är hämtad ifrån mailkontakt med Peter 

Näslund 2009-04-29 om inte annat anges. 

Ett hamnavtal tecknades mellan Norrköpings hamn och NCC, se bilaga 3. Detta har omformulerats till 

viss del med avseende på prisreglering27 och ändrade åtaganden mellan parterna. I avtalet står det 

till exempel avtalat om utkörning från hamnen till Hageby Centrum. Detta är ej längre aktuellt 

eftersom transporterna istället upphandlades genom Havator Transport.28  

 

4.3.1. Transport 

Båttransporterna är avtalade på så sätt att en ny transport måste bokas med fem arbetsdagars 

framförhållning. Beroende på osäkerhetsfaktorer, exempelvis väder, har båten rätt att anlända till 

Norrköpings hamn två dagar senare än angiven ankomstdag. Väl i hamnen får båtarna följa ett 

kösystem, det vill säga det fartyg som anländer först får lossa först. I Norrköpings hamn är dock 

framförhållningen för den aktuella kön bara ett par dagar. Detta kan innebära en risk att fartygen får 

ligga till sjös och vänta på sin tur att påbörja avlastningen.  

 

4.3.2. Hamn 

I kontraktet med Norrköpings hamn är det bestämt att de ska lossa godset från båten och 

transportera det till hamnterminalen. När sedan respektive betongelement ska transporteras till 

byggplatsen lastas de om till stålbockar som lastbilarna sedan backar under med sina specialsläp. För 

att så smidigt som möjligt underlätta arbetet för hamnpersonalen måste montören Havator lämna 

avropslistor på kommande betongelement senast två dagar innan montering ska ske. 

Hamnpersonalen kan då på bästa optimala sätt förbereda och lasta betongelementen i förväg på 

stålbockarna, istället för att behöva gå på stand- by i hamnen i väntan på att ett betongelement ska 

lastas. På så sätt uppkommer inga kostsamma väntetider. När inga avropslistor finns kan 

hamnpersonalen istället ägna sig åt annan verksamhet. 
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 Bilaga14 Mailkontakt, hamnchef till Peter Näslund 
28

 Bilaga 4 Avtal med Havator 
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4.3.3. Kostnader 

Krankostnader uppkommer vid lossning och debiteras per ton. Den arbetstid som genomförs med 

hjälp av truckar, så som transport från båt till lagringsplats och från lagringsplats till stålbockar, 

antecknas i ett tidsschema29 för att få ett överskådligt underlag när det sedan ska debiteras.  

Tabell 3 visar hur logistikkostnaderna är fördelade i jämförelse mellan att frakta betongelementen 

från Lettland med lastbil och med båt.30 

 

Tabell 3. Jämförelse SEK/ton mellan direkttransport och sjötransport.  
1 EUR = 10,50 SEK. Antagen lastkapacitet 2000 ton/fartyg, 20 ton/lastbil 

 Gods mindre 
än 13,65 meter 

Gods längre än 
13,65 meter 

Högt gods som måste 
transporteras stående 

Direkttransport 603,75 997,5 811,125 

Sjötransport        

Till hamn31 22,47 52,5 33,6 

Lastning 73,5 73,5 157,5 

Transport 175 175 175 

Lossning 127 127 127 

Upplastning 110 110 110 

Utkörning 80 80 80 

Total fartygstransport 587,97 618 683,1 

   

Logistik Pris Enhet 

Lastbil standard, 13,65 meter 1 150,00 EUR/leverans 

Lastbil längre än 13,65 meter 1 900,00 EUR/leverans 

Lastbil högt gods 1 545,00 EUR/leverans 

Båttransport 350 000,00 kr/skeppning 

Lastbilstransport Norrköpings hamn – H.C 1 250,00 kr/tim 
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 Bilaga 5 Tidsschema 
30

 Bilaga 13 Mailkontakt, Peter Näslund 2009-04-29 
31

 Bilaga 6 Hageby delivery expenses 
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5. Slutsats och diskussion 

5.1. Slutsats 
För projektet Pedagogikum gjorde NCC i Uppsala en så kallad SWOT-tabell, se tabell 4, för 

planeringen och arbetet med betongstommen. Tabellen tar upp styrkor, svagheter, möjligheter och 

risker med projektet. 

I tabell 5 görs en liknande tabell för Hageby Centrum. Eftersom de båda projekten är likvärdiga så 

skiljer sig tabellerna inte mycket från varandra. Tack vare att det för Hageby Centrum inte är en 

utländsk montör så tillkommer inte problem med reglering av skattelagstiftning och avtal för 

utländsk arbetskraft. Det blir lättare på arbetsplatsen att ha en dialog om montagets utveckling när 

språket är gemensamt och flera problem har därför snabbt kunnat avvärjas i god tid. Montageteamet 

har även varit till stor hjälp vid omplanering av ankommande betongelement, något som skulle vara 

svårare om det varit en utländsk montör.  

 

Tabell 4. SWOT-tabell Pedagogikum, Uppsala 

Strengths - Styrkor Weaknesses - Svagheter 

Stöd: NCC Teknik 
Kompetenscentra 
Erfaren organisation 
3D- Projektering 

Olika standarder 
Branschregleringar 
Tid – framförhållning 
Kulturella skillnader 
Svårt att hantera sena ändringar 

Opportunities - Möjligheter Threats - Risker 

Fungerande leverantörsmarknad 
Lönsammare affär 
Ökad kompetens 
Ökad marknadsandel 

Valuta 
Transporter 
Skattelagstiftning  

 

Tabell 5. SWOT-tabell Hageby Centrum, Norrköping 

Strengths - Styrkor Weaknesses - Svagheter 

Stöd: NCC teknik 
Kompetens 
Erfarenhet  
Logistik 
Montage 

Olika standarder 
Tid – framförhållning 
Olika värderingar 
Svårt att hantera sena ändringar 
Kulturella skillnader 

Opportunities - Möjligheter Threats - Risker 

Lönsammare affär 
Ökad marknadsandel 

Valuta 
Transporter 
Förseningar 
Språkförbistringar 
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Materialleveranserna från Lettland till Sverige har visat sig fungera väldigt bra och enligt tidplan. 

Däremot har logistiken mellan Norrköpings hamn och byggplatsen i vissa fall varit dålig då 

samordnaren i hamnen inte haft full kontroll på betongelementen och de därför i visa fall har skickats 

i fel ordning.  

Det viktigaste att tänka på till framtida projekt är att det måste finnas en projektledare som kan styra 

och samordna arbetet med logistik, ritningar, tillverkning och byggplats. Denne behöver inte var 

bunden till byggplatsen utan bör gärna besöka såväl fabriken som konstruktören.  På så sätt kan det 

lättare uppdagas om leverantören inte har färdiga ritningar och om något betongelement saknas för 

att montaget ska flyta på enligt monteringsordning. 

 

5.2. Diskussion 
Debatten om att anlita ett svenskt eller utländskt montageföretag har båda sina fördelar och 

nackdelar, en sådan sak är språket. Det är självklart en trygghet att kunna kommunicera mellan 

entreprenör och montör på svenska på arbetsplatsen, likt Hageby Centrum. Men avrapportering och 

planering av leveranserna görs mellan montageledaren och fabriken vilket kan göra att det är enklare 

om båda dessa talar samma språk, som vid Pedagogikum i Uppsala. Dock är det i det senare 

alternativet viktigt att kranförarna och montageteamet kan kommunicera på ett tydligt sätt så inga 

missförstånd uppstår.  

UPB hade flera andra stora projekt när renoveringen och nybyggnationen av Hageby Centrum 

påbörjades. Hur detta har påverkat möjligheterna att avsätta personal för framtagande av ritningar 

till Hageby Centrum är oklart. Ibland har UPB haft svårt att hinna med sina åtaganden när det gäller 

Hageby Centrum. Om det beror på svåra problem med det här projektet eller att de är involverade i 

flera andra stora projekt är oklart. 

Problemen med att få fram ett lätthanterligt lyftok till monteringen av HDF- bjälklagen kom först 

fram några veckor efter montagestart. Att ingen uppmärksammade detta problem tidigare kan te sig 

konstigt eftersom det borde ha legat i fleras intresse att montaget kunde genomföras på ett så 

smidigt sätt som möjligt. Dock är det ingen som velat känna sig ansvariga för detta och den extra 

kostnaden som det nya lyftoket medförde. Havator känns som den naturliga aktören för att ordna 

fram rätt lyftutrustning för att få montaget att gå så smidigt som möjligt. 

En slutgiltig uppföljning av projektet bör göras när hela betongstommen är levererad och monterad. 

Alla kostnader är för närvarande inte helt uträknade och alla avtal om ansvar ej heller bestämda.  
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6. Referenser 

6.1. Elektroniska referenser 
Webbadress      Datum 

1 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Var-historia/    2009-03-26 

2 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Organisation1/  2009-03-26 

3 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/   2009-05-12 

4 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Marknad-och-konkurrenter/ 2009-03-26 

5 http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Sa-arbetar-vi/NCC-Teknik/   2009-04-06 

6 http://www.upb.eu.com     2009-03-31  

7 http://www.havator.se/web/index.php?id=1128    2009-03-30 

8 http://www.havator.se/web/index.php?id=225   2009-03-30 

9 http://www.integra.nu/foretaget.php    2009-04-01 

10 http://www.integra.nu/tjanster.php    2009-04-01 

11 http://www.akademiskahus.se/index.php?id=487&lProjektID=26  2009-04-08 

 

6.2. Muntliga referenser 

Namn   Företag  Region 

Christer Eriksson  NCC  Syd 

Christer Rosander  NCC  Syd 

Peter Näslund   NCC  Syd 

Leif Skarin    NCC  Syd 

Mattias Markström  NCC  Syd 

Jörgen Sannum  Integra  Trollhättan  
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6.3. Figurreferenser 
Figur 1. Organisationsschema NCC 

http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Var-historia/ 2009-03-26 

Figur 2. NCC marknadsandelar Skandinavien  

http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Marknad-och-konkurrenter/  

2009-03-26 

Figur 3. NCC Teknik, byggprocessens skeden 

http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Sa-arbetar-vi/NCC-Teknik/ 2009-04-06 

Figur 4. Framtidens Hageby Centrum 

Marknadsplan 2009 Hageby Centrum, Steen & Ström 

Figur 5. Framtidens Hageby Centrum 

Marknadsplan 2009 Hageby Centrum, Steen & Ström  

Figur 6. Pedagogikum Uppsala  

Jakob Berggren  

Figur 7. Organisationsschema ritningsansvar Hageby Centrum 

 Jakob Berggren  

Figur 8. Fartygsleverans med betongelement till Norrköpings hamn  

Jakob Berggren 

 Figur 9. Lastbockar i Norrköpings hamn 

 Jakob Berggren 

Figur 10. Montering av bjälklag 

 Jakob Berggren 

Figur 11. Plugg fästa med skumfog i HDF-bjälklag 

 Jakob Berggren 

 

Tabell 1. Jämförelse konkurerande handelsområden 

 Jakob Berggren 

Tabell 2. Förslag på ny gränsdragningslista 

 Jakob Berggren 

Tabell 3. Jämförselse mellan fartygs- och lastbilskostnader från Lettland till Hageby Centrum 

 Peter Näslund, NCC. Se bilaga 14 

Tabell 4. SWOT- analys Pedagogikum  

Power Point-sammanställning Pedagogikum, NCC Uppsala. Se bilaga 7 

Tabell 5. SWOT- analys Hageby Centrum 

Jakob Berggren  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1 Marknadsplan 2009 Hageby Centrum, Steen & Ström 

Bilaga 2 Gränsdragningslista, ritningsansvar Hageby Centrum 

Bilaga 3 Hamnavtal 

Bilaga 4 Avtal med Havator 

Bilaga 5 Tidsschema 

Bilaga 6 Hageby delivery expenses 

Bilaga 7 Presentation Pedagogikum 

 

Bilaga 8 Intervju Kaia Pussepp 2009-01-30 

Bilaga 9 Intervju Mattias Markström 2009-03-18 

Bilaga 10 Intervju Peter Näslund 2008-11-19 

Bilaga 11 Intervju Mats Medin 2009-03-08 

 

Bilaga 12 Mailkontakt Margareta Nilsson – Kowalczuk 2009-03-25 

Bilaga 13 Mailkontakt Peter Näslund 2009-04-08 

Bilaga 14 Mailkontakt Peter Näslund 209-04-29 



Bilaga 2 Gränsdragningslista Hageby Centrum 
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Bilaga 3  Hamnavtal 

 

 

 

 

Norrköping 18 maj 2009 Tel: 036 – 30 16 43 

 Mobil : 070 – 619 18 69 

  E-Mail : perter.naslund@ncc.se 

OFFERT Nr: 080616 

  

Omfattning: Lossning av fartyg, lagring, transport 

  

Godsslag:  Byggelement 

  

Ansvarsåtagande: Alla uppdrag utföres på grundval av Nordiskt Speditörförbunds Allmänna 

Bestämmelser (NSAB) 2000. exkl. § 6 andra stycket, § 20 B och § 27 C.3 

  

Priser exkl. moms: Enligt bilaga 1 

  

 Priserna är baserade på för dagen gällande kostnadsläge såsom valuta- och 

drivmedelskostnader samt på de tariffer, taxor, skatter och offentliga avgifter samt 

trafikförhållanden som föreligger vid offertdatum. Samtliga normalt uppkomna 

kostnader är inkluderade, medan lagerhyra, tull, mervärdesskatt och övriga avgifter 

debiteras efter utlägg. I händelse av kostnadsförändringar utanför vår kontroll 

förbehåller vi oss rätten att vidta motsvarande justeringar av offerten.  

  

Fakturering: Löpande. 

  

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum. 

  

Dröjsmålsränta: 10,5 % per år beräknad från förfallodatum. 

  

Kravavgift: Vid skriftligt krav utgår lagstadgad kravavgift om 50:- 

  

Sekretess: NCC Construction Sverige AB förbinder sig att inte röja kommersiell eller annan 

konfidentiell uppgift om offerten eller om Europa Transport AB, vare sig muntligen 

eller genom att handling lämnas ut. 
  

NCC Construction Sverige AB 

Att: Peter Näslund 

Box 1061 

551 10 Jönköping 
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2009-05-18 

 

 

  

  

Force Majeure: Följande omständigheter skall anses befria part från skyldighet att fullgöra sina 

förpliktelser enligt offert, förutsatt att omständighet inträffat sedan offert avgivits 

eller fraktavtal slutits och som hindrar parten att fullgöra sina skyldigheter: krig, 

myndighets åtgärd, arbetskonflikt eller annan extraordinär omständighet varöver 

parterna inte kunnat råda och vilken parten rimligen inte kunnat förutse. 

  

Volymberäkning: Skrymmande gods: Vikt/kbm understiger 333 kg. Frakt beräknas efter 333 kg/kbm. 

Beräkning av flakmeter vid skrymmande gods: Inrikes 1950 kg/flakmeter, England, 

Irland samt de nordiska länderna 2000 kg/ flakmeter. Övriga 1850 kg/flakmeter. 

 För ej staplingsbar pall beräknas priset efter pallplats. Pallplatsen beräknas till min 

800 kg för de nordiska länderna, England och Irland och min 740 kg per pallplats 

för övriga länder (eur-pall mått), eller 0,4 flakmeter. Inrikes min 780 kg/pallplats. 

Långgods med längder över 6 meter debiteras enligt minimum 400 kg per 

längdmeter.  

Bilagor: De till denna offert fogade, daterade och signerade bilagor skall utgöra en del av 

offerten. 

  

Giltighetstid: Offerten är öppen för accept i 30 dagar. 

Efter godkännande gäller offerten som fraktavtal. 

Detta avtal är utfärdat i två likalydande exemplar varav parterna tagit vardera ett 

efter godkännande och underskrift. 

Fraktavtalet gäller tills vidare dock längst t.o.m. 2008-12-31 

 

Norrköping 18 maj 2009  Göteborg 2008 -  

Europa Transport AB  NCC Construction Sverige  AB 

   

   

   

   

Jan-Åke Jonsson      Peter 

Näslund 
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2009-05-18 

 

 

OFFERT / AVTAL  2008 

 

 

 

Lossning från fartyg i Pampushamnen 

 

Lossning av fartyg till kaj:     SEK:  

139,70 / per ton. 

I priset ingår Tally samt varuhamnavgift. 

 

Lagring 

 

8  dagars fri lagring ingår. Därefter debiteras:  SEK: 3,50 / per m2 / per 

månad. 

 

Transport från Pampushamnen – till Hageby Centrum 

 

Upplastning på trailer:     SEK:  

1300,- / last 

Frakt:      

 SEK:  930 ,-/ per timma. 

Fraktdebitering sker för minst 4 timmar och avser då varje enskilt uppdrag och fordon. 

 

Exklusive moms. 

 

-Priset förutsätter att surrningar är borttagna när fartyget börjar lossa. 

-Eventuell borttagning av surrning- och stämplingmaterial debiteras extra enligt gällande 

timtaxa. 
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2009-05-18 

 

 

-All specialutrustning såsom spridarbomar, specialsling och specialkrok mm tillhandahålls av 

NCC. 

-Priserna gäller för arbete under ordinarie arbetstid på helgfria vardagar måndag  till fredag 

mellan klockan 07.00 och 15.30. 

-Frakten är beräknad på dragbil + trailer med en lastyta av max 17 meter och en lastkapacitet 

av max 32 ton.  

 

Kapacitet 

Uppskattad till max 15 lass per arbetsdag för 3 ekipage. 

Bokning av transport 

Tre arbetsdagar före önskad transportdag. 

 

För arbetet i hamnen gäller Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser. 

 

 

Speditionsarvode 

 

Något pris för samordning, avisering och koordination av uppdraget har vi medvetet ej 

lämnat. 

 

Prissättning för detta vill vi återkomma till efter att vi tillsammans diskuterat vilken 

omfattning och vilket innehåll Ni förväntar Er av en sådan tjänst.  

 

Givetvis står vi gärna till tjänst med ytterligare prisuppgifter om Ni så önskar. 

 



     OFFERT  Sida 1(2) 

 

 

     Dat. 

     2008-11-04 

 

 

 

 

 HAVATOR  
TRANSPORT AB   

Betongvägen 15 
SE-973 45 Luleå  Tel. +46 (0)920-250 640  Fax +46 (0)920-250620  Org.nr 556722-9611  www.havator.com 

 

 

 

Företag: NCC 

 

Mottagare:  Peter Näslund 

 

Ärende: Hageby 

 

 

Från: Dan Svanmo 073-8022569 

 

Vi erbjuder oss att utföra transporter enligt följande 

 

Dimensioner: varierande betongelement mellan Norrköping pampushamn och 

Hageby centrum 

 

Transporttidpunkt: 2008-11-XX----2009-XX-XX 

 

Transportpris: 1250:- sek/tim med lastbockar och kombination  

 Antalet kombinationer beräknad 4st (bil & trailer) eller behov  

 Min deb 8 tim/dag/bil  

 

 

Ingår inte i priset / Ombesörjes av beställaren 

 

 

- hamnavgifter 

- kostnader för –och intäckning av godset  

- lastbyggnad 

- etablering kostnad 

- helg –eller veckoslutsarbete  

- Tilläggssandning p.g.a. halt väglag  

 

Betalningsvillkor: 14 dag  nto, övertidsränta 11 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! 

Offerten baserar sig på dagens kostnadsnivå och valutakurser samt 

övriga nu rådande omständigheter.Ifall av ändringar i dessa förbe-

håller vi oss rätten att använda nya valutakurser och kostnadsnivå 

Offertens pris innehåller ej mervärdesskatt. 



     OFFERT  Sida 2(2) 

 

 

     Dat. 

     2008-11-04 

 

 

 

 

 HAVATOR  
TRANSPORT AB   

Betongvägen 15 
SE-973 45 Luleå  Tel. +46 (0)920-250 640  Fax +46 (0)920-250620  Org.nr 556722-9611  www.havator.com 

 

 

Av transportföretaget ej beroende stopp/väntetid debiteras EUR 

500,00/24h/enhet. 

Alla våra uppdrag utföres i enlighet med av Nordiska Speditörsför-

bundets allmänna bestämmelser (NSAB 2000)  

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

HAVATOR TRANSPORT AB 

 

Dan Svanmo 



Bilaga 5 Tidsschema

Vecka 10

Start Stop Start Stop Stumma

2.1 Bortagning av stålramar

2.2 Lastning av pallar/lastbilar

2.3 Övrigt Terminalarbete

Tisdag

Start Stop Start Stop Stumma

1.Maskin

2.Terminalarbete

2.3 Övrigt Terminalarbete

Onsdag

Start Stop Start Stop Stumma

1.Maskin

2.Terminalarbete

Torsdag

Start Stop Start Stop Stumma

1.Maskin

2.Terminalarbete

2.3 Övrigt Terminalarbete

Fredag

Start Stop Start Stop Stumma

1.Maskin

2.Terminalarbete

2.3 Övrigt Terminalarbete

2.1 Bortagning av stålramar

2.2 Lastning av pallar/lastbilar

2.2 Lastning av pallar/lastbilar

2.2 Lastning av pallar/lastbilar

2.3 Övrigt Terminalarbete

2.2 Lastning av pallar/lastbilar

2.1 Bortagning av stålramar

1.Maskin

2.Terminalarbete

Tidsschema för Hamnen

Måndag

2.1 Bortagning av stålramar

2.1 Bortagning av stålramar



Bilaga 6 Hageby delivery expenses

Description
Unit price 

(EUR)

Expenses 

(EUR/Ton)
Explanation

Delivery from factory to port:
HCS packs with lenght more than 13,6 m 120 5 Approx. 24 tons on truck (with oversize transport)
HCS packs with lenght less than 13,6 m 42,69 2,14 Approx. 20 tons on truck (with standard trucks).
Columns 42,69 2,14 Approx. 20 tons on truck (with standard trucks).
Beams 42,69 2,14 Approx. 20 tons on truck (with standard trucks).
Vertical walls 64 3,2 Approx. 20 tons on truck (with standard trucks).
Stairs and landings 42,69 2,85 Aprox. 15 tons on truck (with standard trucks).
Steel 64 4,26 Approx. 15 tons on truck (with standard trucks).
Unloading from trucks, loading on vessel:
HCS packs with lenght more than 13,6 m 7 7 Pack weight more than 8 tons
HCS packs with lenght less than 13,6 m 7 7 Pack weight more than 8 tons
Columns 12 12 Pack weight more than 4 tons
Beams 15 15 Loading each element separately - without packing material.
Vertical walls 15 15 Loading each element separately - without packing material.
Stairs and landings 15 15 Loading each element separately - without packing material.
Steel 15 15 Loading each element separately - without packing material.
Other costs:
Fastening materials, seperation & welding 3,85 3,85 From tonage mentioned in B/L
Insuarance  according to FOB terms 0,3 0,3 From tonage mentioned in B/L
Bureau veritas costs 300 Charged for each vessel.
Return of packing materials from Norrkoping to Liepaja 1150 Charged for each delivery with standard trucks (approx. 15 T on truck).
Monitoring of loading and discharging of vessel 1500 Charged for each delivery with vessel.

Delivery dirrectly from factory to Norrkoping with trucks:

Delivery of materials from Liepaja to Norrkoping 1200 Charged for each delivery  with standard trucks (approx. 20 T on truck).

Insuarance  according to DDU terms 35 For each delivery  (only for delivery of materials to Norrkoping).

Additional costs for oversize:

Lenght of elements from 13,65 m till 17,5 m 310 Delivery with standard trucks. Additionally for each delivery (only steel structures).

Width of elements from 2,46 m till 3,45 m 190 Delivery with standard trucks. Additionally for each delivery.

Other:
Return of packing materials from Norrkoping to Liepaja 1150 Charged for each delivery seperately - with standard trucks (approx. 15 T on truck).

For calculation of loading expenses in port - weight of packing materials will be included in weight of each group of materials.
Standard trucks : lenght 13,6 m, width 2,45 m , height 2,65 m, lift capacity max. 24 T. 
In one week is possible to made from 5 till 8 deliveries dirrectly from factory to Norrkoping, loading date in Liepaja should be agreed 3 working days in advance.
With stadndard trucks are possible to carry concrete elements with maximal lenght 14 m.
Loading date of vessel should be agreed 10 working days in advance.
Storage fee in Liepaja port first 15 days for free - starting from day 16 storage fee will be calculated 0,15 EUR/sqm
Loading and securing of returnable packing materials in trucks from Norrkoping to Liepaja is resposibility of NCC Construction Svergie AB.
Loading of vessel only in weather working hours and daylight hours (except national holidays).
Loading of vessels with DWCC 4000 T will take from 48 hours till 72 hours (depends from type of materials, type of vessel and weather conditions).
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NCC Construction Sverige AB      Lars-Erik Einerman      2008-01-16 1

Pedagogikum

• 25.000 kvm lokaler för pedagogiska institutionen.

• Samordnad General

• Grund 40 Mkr NCC

• Stomme 78 Mkr NCC

• Stomkomplettering 179 Mkr NCC

• Övertagna installatörer 110 Mkr

Total E-summa 409 Mkr

Bilaga 7 Presentation Pedagogikum



NCC Construction Sverige AB      Lars-Erik Einerman      2008-01-16 2

Pedagogikum Stomme – Uppsalas största 

byggprojekt

 Internationellt inköp 6,5 EUR 

 6 båtar

 ~690 lastbilar

 1.100 ritningar på stål 

 Montage 6 månader

 Projektering i Tekla, 3D

 Projektering tillverkningsritningar ca 5 månader

 Montagetid ca 6 månader



NCC Construction Sverige AB      Lars-Erik Einerman      2008-01-16 3

Erfarenheter

Framgångsfaktorer

 Användandet av NCC´s 

fulla potential 

• NCC Teknik

• Kompetenscentra

• Valutasäkring

• Erfarenhetsåterföring

 Transportlogistik (SGL)

 Förtroende för varandras 

professionalism 

 Engagemang

Utmaningar för framtiden

 Tillverkningsritningar

 Kvalitetsuppföljning

 Standarder 

EURONORM

 Transportlogistik

 Skatteregler

 Kommunikation med 

leverantören

 Förståelse från kunden
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Fabriksbesök
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SWOT Analys

Styrkor

Stöd: NCC Teknik, 

Kompetenscentra   

Erfaren organisation       

3D-projektering

Engagemang

Svagheter

Olika standarder

Branschregleringar

Tid - framförhållning

Kulturella skillnader

Svårt att hantera sena 

ändringar

Risker

Valuta

Transporter

Skattelagstiftning

Möjligheter

Fungerande leverantörsmarknad

Lönsammare affär

Ökad Kompetens

Ökad marknadsandel



Bilaga 8  
Intervju 

Namn: Kaia Puusepp 

Företag: NCC 

Datum: 2009-01-30 

1. Vad har du för arbetsområde? 

Jag arbetar med internationella inköp på region syd, tidigare region öst.  

 

2. Hur blev NCC involverade i Hageby Centrum? 

Från början var Peab kontrakterad entreprenör. Men efter diverse problem och konflikter 

lämnade Peab projektet och NCC blev istället tillfrågade.  

 

3. Hur skedde framtagningen av betongstommen? 

Under inledningen då Peab var entreprenör var tanken att Strängbetong skuklle sköta 

tillverkning och montering av betongstommen. Men när Strängbetong lämnat in anbud till 

NCC ansåg man att detta var för högt.  

 

Strängbetong ansåg att det enda alternativet var att använda sig av så kallad TT-kassetter 

för tak och bjälklag. NCC tyckte dock att det skulle vara smidigare att använda sig av HDF- 

bjälklag då det skulle bli billigare och inte kräva lika mycket efterarbeten. Därför tog NCC-

teknik fram en Tekla-modell där man visuellt kunde se konstruktionen. Det visade sig att HDF-

bjälklag skulle fungera och man beslutade sig därför att använda det. Med bytet från TT-

kassetter kunde man även få in anbud från fler aktörer. 

 

4. Hur föll valet på det lettiska företaget UPB? 

NCC hade tidigare jobbat med UPB vid projektet Pedagogica i Uppsala. Denna gång hade 

man valt att skeppa betongstommen via båt från Liepaja i Lettland till Gävle för att sedan 

köra med lastbil till Uppsala.  

 

UPB visade sig vara betydligt billigare än Strängbetong och även med följdkostnaderna i form 

av båttransport med mera inberäknade. 

 

5. Hur planerades logistiken? 

UPB vill först använda lastbilar som skulle frakta stommen från Liepaja till Hageby Centrum 

men NCC ansåg att det skulle vara en omöjlighet då det skulle krävas upp mot 900 lastbilar. 

Istället ville man utnyttja Norrköpings hamn och det bestämdes att man skulle göra som i 

Uppsala. Den här gången skulle dock lastbilsleveranserna till byggplatsen bli betydligt 

kortare. 

 

Ett problem med hela projektet är att utrymmet vid byggplatsen är så pass begränsad. Den 

last som kommer med båten kan inte köras ut till Hageby direkt utan lagerhålls istället i 

hamnen till dess att respektive betongelement kan monteras. 

 



6.  I detta projekt valde man att ta in ytterligare en part för monteringen av stommen, varför? 

UPB kunde ha tillhandahållit personal för montering av stommen men NCC ville ha ett 

svensktalande företag för att undvika eventuella språkförbistringar Det skulle även visa sig 

att det skulle ha kostat mer att använda sig av UPB då monteringstiden är längre än sex 

månader, vilket medför att UPB skulle vara tvungna att följa svenska lagar och skatteregler. 

Istället kotrakterades Havator för moteingen då de arbetat med NCC tidigare. Havator fick 

även i uppdrag att ordna med transporterna mellan Norrköpings hamn och Hageby Centrum. 

Logistiktjänsten ansågs dock som en extra tjänst. 

 

7. Vilka problem har uppstått under projektets gång? 

Det största problemet har varit att få fram ritningar i tid. NCC-teknik kan börja med sina 

ritningar först när Integra blir klara med sina ritningar. En annan aspekt är att UPBs ritningar 

måste godkännas av NCC-teknik eller Integra innan tillverkning kan ske. UPB behöver ha 

ritningarna tillhanda fyra veckor innan tillverkningen kan ske. Då det blivit många 

revideringar har det dragit ut på tiden.  

 

Ett problem för det här projektet är littereringen av varje betongelement. I Sverige är det 

vanligast att man använder sig av ett system som innebär att varje element får ett eget 

individnummer, oavsett om det är exempelvis tio identiska element. UPB använder sig av ett 

tillvägagångssätt som innebär att identiska element får samma individnummer. Detta har 

medfört problem i ritningsprocessen då båda parter ska enas om ett system, det ”svenska:” 

 

8. Hur har monteringen fungerat? 

Monteringen i sig har fungerat bra, den har inte kunnat ske i snabbare takt då 

tillverkningshastigheten är flaskhalsen. Ett exempel är etapp 3 som enligt tidplanen skulle 

börja monteras vecka 5. Produktionsstarten för etappen skulle behövt påbörjas vecka 2 men 

ritningarna kom först vecka 1, alltså inte de fyra veckor innan produktionsstart som man 

eftersträvat. 

 

Däremot kunde Havator varit mer aktiva i ritningsuppdateringen. Eftersom det varit många 

revideringar är det viktigt att alla parter hela tiden håller sig uppdaterad på vad som händer. 

Havator har i vissa stunder varit dåligta på att skriva ut nya ritningar och anvisningar. 

 

9. Vad beror förseningarna på? 

Det är lite oklart vad förseningarna beror på. Redan innan monteringen började var 

förseningar aviserade. När Integra varit sena med ritningarna har det automatiskt fått 

påföljden att NCC-teknik blivit sena och haft svårt att jobba in detta.  

  



10. Vad kan man tänka på till nästa gång? 

Jag tror det hade varit en fördel att göra husindelningen tidigare så man lättare kunde 

planera vilka etapper som ska levereras när.  

Om de ”internationella mötena” hade skett med tätare intervall, framförallt innan semestern 

sommaren 2008.  

 

Som alltid är det generellt för kort tid mellan färdiga ritningar och produktion och montering. 

I det här fallet är det väldigt viktigt att ha ritningarna klara tidigt så planering av 

båttransport och montering ska göras så smidigt som möjligt. 

 

I framtiden kan det även vara bra att utveckla gränsdragningslistan ännu mer så man 

tydligare ser vem som har vilken roll. 

 

Om UPB varit både tillverkare och montör hade kanske monteringen flutit på bättre då man 

inte hade behövt ändra littereringen på samma sätt. Dock hade det förmodligen ökat risken 

för missförstånd på byggplatsen då ingen av parterna har engelska som modersmål.  



Bilaga 9  
Intervju 

Namn: Mattias Markström 

Företag: NCC 

Datum: 2009-03-18 

1. Hur togs ritningarna fram? 

När NCC tog över Hageby Centrum efter Peab var tanken först att man skulle använda sig av 

TT-kassetter. NCC ansåg dock att det skulle bli mer kostnads- och tidseffektivt att använda sig 

av HDF-bjälklag. Det skulle även ge fler möjligheter till leverantörer, även utomlands. Dock 

trodde inte Integra att detta skulle vara konstruktionsmässigt möjligt. Därför tog NCC fram 

en Tekla-modell via NCC Teknik där man visuellt ritade upp konstruktionen. På så sätt kunde 

man visa att HDF-bjälklag skulle fungera. 

 

2. Vilken roll har Integra? 

Integra bär huvudansvaret för konstruktionen. De räknar ut lastförutsättningarna och hur 

konstruktionen ska se ut samt granskar UPBs beräkningar. 

 

3. Vilken roll har NCC-teknik? 

NCC-teknik gör elementindelning av konstruktionsdelarna utifrån de lastberäkningar som 

Integra har tagit fram. 

 

4. När togs NCC- Teknik in? 

I början av 2008 kontaktades NCC teknik för att ta fram en Tekla-modell över hus B. I maj fick 

de kallas in för att avlasta Integra i ritningsarbetet. 

 

5. Vilken roll har UPB? 

UPB ansvarar för dimensionering av varje enskilt element. 

 

6. Vem godkänner de olika ritningarna? 

Integra gör stickprov av de dimensioneberäkningar som UPB tagit fram. NCC ansvarar för 

infästningsdetaljerna 

 

7. Hur sker kommunikationerna för ritningsframtagning och hur fungerar det? 

Mestadels sker detta genom mailkontakt. Då det är både svenska och utländska personer 

involverade är det lätt att det blir språkförbistringar. På mail får man svar på vitt vad som 

sägs. Dock blir det ofta följdfrågor vilket generar ytterligare mail till skillnad från telefon där 

eventuella följdfrågor kan tas direkt. Däremot kan det lättare bli missuppfattningar på 

telefon så mail är det bästa alternativet och det som används mest. Eftersom det är så 

många ritningar som behandlas blir det många mail. Ibland blir det problem när avsedd 

ritning inte skickas till alla berörda parter. En ändring som görs kanske därför inte uppfattas 

av alla vilket kan leda till fel senare. 

 



Alla ritningar läggs upp i en databas som gör dem lättillgängliga för alla. Dock har tex 

Havator ibland varit dåliga på att uppdatera ritningar som blivit reviderade och på så sätt 

inte följt gällande handlingar. Detta har medfört en del onödig förvirring. 

8. Vad beror de uppkomna förseningarna på? 

De förseningar vi dras med, i nuläget tre veckor, uppstod redan i tidigt skede. Integra hade ej 

tillräcklig kapacitet vilket medförde att man fick ta in ytterligare en part, NCC-teknik. Detta 

gjorde att det blev ytterligare ett led som ritningarna skulle behandlas och tillverkas i.  

 

Det är svårt att jobba ikapp tid då produktionskapaciteten är en flaskhals. UPB kan inte göra 

ritningar snabbare då de inte har mer ingenjörskapacitet och på så sätt kan inte monteringen 

effektiviseras. Havator har ett monteringsteam i beredskap som är tänkt att börja jobba så 

fort det finns tillräckligt med material. Det andra monteringstemat har inte gått att använda 

innan då det skulle leda till att båda teamen skulle bli stillastående i väntan på nytt material 

vilket skulle resultera i onödiga kostnader. 

 

Ett problem som uppstod under monteringen var att pluggarna i håldäcken inte höll tätt. 

Eftersom hålkanalerna var så höga, ungefär 40 cm, höll de inte tätt vid ingjutningen på plats. 

Problemet är idag löst till ca 95 %, vissa hål håller fortfarande inte tätt.   

 

9. Var tidplanen realistiskt utformad? 

Det är svårt att se att man kunnat få klart stommen tidigare än beräknat. Tidplanen är 

realistisk och att de försenar man har beror inte på monteringen eller tillverkningstakten utan 

problemet ligger mer i ritnings- och planeringsfasen. 
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Intervju 

Namn: Peter Näslund 

Företag: NCC 

Datum: 2008-11-19 

1. Hur lång tid har du varit involverad i HC och vilka moment har du ansvar för? 

Byggplatslogistik: Hur materialet levereras till byggplatsen. 

Terminalisering: ”Ostlagret”. Består av cirka tio produkter. Lager finns bland annat i 

Norrköping och Jönköping. Ger en trygghet vid storbeställningar, kan vara fel på produkter, 

produkter kan dellevereras. Produkterna samlastas med andra produkter som ska till 

byggplatsen.  

Internationella köp 

 

2. Hur många båtlaster är det inplanerade? 

Cirka tio st. 

 

3. Var tåg ett alternativ? 

Nej 

 

4. Hur kommer lagret att fungera? 

Båten har två dagar på sig att lasta av. Lasten lagras i ett slags pallsystem fram till dess den 

ska användas. Då kommer en specialtrailer med hydraulsystem och backar under lasten.  

 

5. Lastas allt enligt ett speciellt schema? 

Lastningen sker dels enligt schema men man vill samtidigt försöka fylla båtarna så allt 

kommer kanske inte enligt schema. Havators person i hamnen kommer ha koll på vad 

lastbilarna ska hämta för att köra ut till H.C 

 

6. Hur stor arbetskraft går åt vid lagret? 

Igen annan än Norrköpings hamn får arbeta vid lagret. Dock kommer Havator ha en 

samordnare på plats. Från Norrköpings hamn kommer ca två personer närvara. Vid 

lossningen kommer det dock vara fler. 

 

7. Ligger den kostnaden på NCC eller montören (Havator)? 

NCC betalar detta och även frakten. 

 

8. Hur ofta är det tänkt att en ny lastbil ska komma? 

Cirka 20 styck per dag 

 

9. Vad gör man om det är fel på ett betongelement? 

Vid fel måste man reklamera direkt. En besiktningsman från försäkringsbolaget måste 

komma och titta. Om ett nytt måste tillverkas får det köras på lastbil med express. 

 



10. Skulle det vara lönsamt med två kranar så man kan jobba snabbare? 
Nej troligtvis inte, det går nog inte få levererat fortare. 
 

11. Vad kan bli bättre? 
Kontraktsupphandlingarna bör bli bättre. Innan man kan planera leveranserna måste 
konstruktören vara klar med ritningar så man kan få klart hur stor mängd, vikt, volym det rör 
sig om. I framtiden behöver man framhäva vikten av att kontraktshandlingarna effektiviseras. 
 

12. Vilka är de största riskerna som du ser? 
Det råder stor risk med hela stommonteringen eftersom det är ett oprövat system att 
beställa och leverera så här. Man har speciella lyftverktyg som är specifika för just detta 
projekt. Om ett sådant brister eller skadas finns inget nytt och hela projektet kan bli försenat 
markant med stora kostnader som följd. Totalt är monteringstiden planerad att utföras på 19 
veckor. 
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Intervju 

Namn: Mats Medin 

Företag: Havator 

Datum: 2009-03-18 

1. Vad har du för funktion? 

Montageledare 

 

2. Finns det någon ersättare för dig om du är sjuk/frånvarande? 

Nej. Det kräver rutin och erfarenhet att kunna sätta sig in i ett sådant här projekt.  

 

3. Vad berodde leveransproblemen vecka 8 på? 

Konstruktionsavdelningen hann inte med 

 

4. Vilka problem har dykt upp och hur har det påverkat? 

Pluggarna till håldäcken höll inte mot betongen vid gjutningen på plats. Det löstes genom att 

man försökte använda fogskum. Dock höll det inte så bra i början så man använde en 

pappboard istället. 

 

5. Är bemanningen för montering tillräcklig? 

Ja. 

 

6. Hur mångalastbilar hinner ni med per dag? 

Ca 15-20 st är inga problem 
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Mailkontakt 

Namn: Margareta Nilsson Kowalczuk 

Företag: NCC, Uppsala 

Datum: 2009-03-25 

1. Hur gick anbudsfasen till? 

Frågade hos våra svenska och utländska leverantörer  

 

2. Vad var avgörande för att ni valde UPB?   

Bästa pris   

 

3. Hur gjordes den logistiska planeringen:  

a. För båt?   

Tillsammans med vår logistikpartner SGL och UPB  

 

b. För lastbil? 

Tillsammans med vår logistikpartner SGL och UPB  

 

4. Hur många lastbilstransporter blev det mellan Gävle-Uppsala?   

ca 700 st   

 

5. Skeppades alla betongelement på samma färja eller kördes mindre delar så som balkar och 

pelare på ”direktlastbil” från Lettland? 

Den betong som kom på bil var mer element som det var bråttom med pga av skador tex.  

Pelare köpta i Polen och trappor köpta i Sverige.   

 

6. Hur var utrymmet för upplagsplats på byggplatsen? 

Det fanns utrymme på arbetsplatsen att lagerhålla mindre mängder, som tex pelarna 

eller HDF.   

 

7. Kunde allt material från båten köras till byggplatsen direkt eller behövdes den lagerhållas i 

väntan på tid och utrymme? 

Materialet lagerhölls i hamnen. Det utrymmet fanns inte på arbetsplatsen att lagerhålla de 

stora mängderna av material.   

 

8. Uppstod det några förseningar och vad berodde det i så fall på? 

Förseningar uppstod av flera olika orsaker. Som exempel kan nämnas packning av 

element. Optimeringen för båttransport är inte alltid desamma som montageordning. Initialt 

att det var en ung arbetsledning utan större erfarenhet, språkförbistringar mellan kranförare 

och montage.   

 

  



9. Fanns det någon samordnare över logistikansvarig, ritningskonstruktörer, tillverkare osv eller 

skedde all kommunikation öppet mellan alla inblandade parter? 

Ingen samordnare i den bemärkelsen. Ett måste nästa gång! Det måste finnas en dedikerad 

projektledare för att fånga alla bollar även om det gick utan, men det tog mer tid att få ihop 

helheten. Alla var otroligt engagerade i projektet vilket var en viktig del i framgången.    

 

10. UPB var kontrakterade för montage, hur fungerade kommunikationen på plats då ingen av 

parterna hade engelska som modersmål? 

Det fungerade hjälpligt. Det största problemet gällande språket var de svenska kranförarna 

som inte ville prata och förstå engelska. De lettiska montörerna var mer villiga att lära sig 

svenska för att få kommunikationen att fungera. Annars hade vi en svensk arbetsledare som 

också var engelskspråkig som hade ansvaret på arbetsplatsen.   

 

11. Blev det billigare att ha UPB som montör jämfört med en svensk?  

Ja  

 

12. Gjordes det någon uppföljning? 

Ja  

 

13. Vad kom man fram till fungerade bra? 

Det som fungerade bra var att alla gjorde sitt yttersta för att ro detta i hamn. Med tanke på 

att det var första gången man gjorden ngt liknande av den storleken så flöt det på 

oerhört bra, även om det var väldigt tungt och svårt. Vi utnyttjade kompetensen som finns 

inom vårt företag.   

 

14. Vad kunde man ha gjort bättre?  

Fått kranarna med i affären och inte behöva tillhandahålla.   

 

15. Uppstod några problem som var specifika för detta projekt, som inte skulle hända i ett 

framtida projekt?  

Kranar. Vi tillhandahåller de inte utan vill att våra leverantörer/entreprenörer har det själva. 

Diskussionen kring 6månadersregeln och de ekonomiska konsekvenserna. Nu är vi beredda 

på frågan på ett helt annat sätt.    

 

16. Konstaterades några uppenbara missbedömningar som kan undvikas i framtiden? 

Kranar och tiden. Projektering. 

 



Bilaga 13  
Mailkontakt 

Namn: Peter Näslund 

Företag: NCC 

Datum: 2009-04-08 

1. Hur mycket billigare blev det att beställa från Lettland istället för Sverige (Strängbetong)? 

Jag har hört att det blev åtskilliga miljoner billigare. typ att om vi kalkylerade att inköpet med 

transport från lettland skulle kosta 45 miljoner så kostade det 60 miljoner från Strängbetong i 

Sverige. Jag har dock inte inköpssiffrorna utan det är bara Leif Skarin som kan svara på 

detta.,  

Möteskostnad 
2. Vem står för resekostnaderna till/från möten?   

När vi reser så är det NCC som betalar och när leverantören reser är det dom som betalar.   

 

3. Är det billigare att ha möten i Sverige (färre som reser långt)?   

Skulle tro det. Dom brukar jo oftast bara komma 3 medan vi oftast är en sån sto grupp som 

7. Men det handlar nog mer om vad som är praktiskt än själva kostnaden. Montageledaren 

som är med på mötena kan t.ex. inte avsätta 1 dag bara för att resa till ett möte. Han har 

helt enkelt inte den tiden utan behövs på bygget hela tiden. Detsamma gäller platschefen.  

 

4. Hur många fler möten skulle ha varit optimalt, spelar möteskostnaderna in här?   

Mötekostnaderna ser jag som helt orelevanta. Störningskostnaderna av dålig kommunikation 

överstiger dem flera ggr om. Vet inte vara om man skulle försöka få in fel möten. Kanske 

kunde ha dem på telefon. Men min personliga åsikt är att det borde vara mer kommunikation 

i projektet 

Transportkostnad 
5. Hur stora är transportkostnaderna: 

a. Lastbilskostnad Norrköpings hamn – HC  

Tror det totalt kommer att sluta på 1 875 000, du har en uträkning längst ner 

b. Expresstransport Lettland – Sverige? 

De vet jag faktiskt inte riktigt. Men saken är denna att det är ungefär lika dyrt att 

köra med lastbil direkt från lettland till byggplatsen som att köra det med båt med 

alla omlastningar och utkörning från hamnen. Varför man kör med båt i detta fall är 

egentligen inte så mycket att det är billigare utan att det är fysiskt omöjligt att 

koordinera 15 lastbilar/dag från Lettland till Norrköping under en så lång 

tid. Leverantören kan inte jobba på det sättet. Blir för mycket biltransporter. Därför 

måste det gå med båt. Men är som sagt rätt övertygad att med alla omkostnader så 

är det dött lopp mellan de två. Blir dock mycket tryggare att ha elementen liggandes i 

hamnen i Norrköping än i Lettland med tanke på störningsrisker om saker inte 

kommer. Vad gör man om det t.ex. blåser för mycket endag och bilfärjan blir 8 

timmar försenad? 



Bilaga 14  
Mailkontakt 

Namn: Peter Näslund 

Företag: NCC 

Datum: 2009-04-29 

Hej Jakob ska här försöka svara på dina frågor så får du återkomma med vad som saknas,  

En uppdelning av kostnader har jag ju gett dig för någon vecka sen så hoppar över den. En 
återknytning och summeringen när allt är klart ska dock självklart göras . Tycker bara det är lite 
onödigt att göra en nu då jag inte vet så mycket mer än för en vecka sedan. 

Hamnavtalet har du i bifogat dokument "NCC-Hageby Centrum". I det avtalet ska du fokusera på 
hamnhanteringen. Finns nämligen även en utkörningsbit i avtalet men det köpte jag från Havator 
Transport.  

Angående de både herrarnas frågor: 

Båten inte kan lossa pga. felbokning. I sjöavtalet har jag det uppställt så att jag kan boka in ett skepp 
med 5 dagars framförhållning, se dokument Sjökontraktet. Dvs ska jag ha en båt nästa måndag måste 
jag senast tala om det måndag veckan innan. I avtalet står det även skrivet att skepparen har rätt att 
komma angiven dag + 2 dagar. Med det menas att även om jag har önskat att fartyget ska komma för 
lastning i Liepaja måndag så kan han utan att bryta avtalet dyka upp på onsdag. I 80 % av fallen så ha 
har fartyget dock kommit den dagen jag angivet, men man måste förstå att skeppsnäringen inte 
fungerar som reguljärflyget. Fartygen åker runt på spotmarknaden och hämtar och lämna gods och 
kan därför inte passa tider lika lätt som flyg.  

Vad som kan tilläggas är att hamnar har ett kösystem in i hamnen, dvs. den båt som anlöpt först, 
lossas också först och i Norrköping har de bara några dagars framförhållning på hur kön ser ut. Så har 
man otur, som vi haft en gång, kan det vara så illa att när vi lastat i Liepjaja och kommit till 
Norrköping så är det fullt i hamnen och vi måste vänta på vår tur. Detta har dock bara hänt 1 gång på 
8 skeppningar. Vet faktiskt inte om det går att reglera i ett hamnavtal att vi ska ha förtur in i hamnen. 
Tror hamnen nyttjar samma kösystem för alla, oavsett storlek på fartyg.  

Jag förstår ärligt inte riktigt vad de menar med "fel-bokning"  egentligen i frågan. Jag bokar ju in 
fartyg efter byggets efterfrågan. Hade dock varit mycket bättre om man kunde ta in ett fartyg med 
cirka 1 veckas framförhållning. D.v.s. att godset på fartyget behövdes först om en vecka efter att det 
hade lossats i Norrköping. Då kunde man ha råd att vänta om det eventuellt uppstod kö in i hamnen. 
Man skulle även ha tid att klara av eventuella oväder vilket kan göra att fartyget inte t.ex. kan lämna 
lastningshamnen i Liepaja. Idag är dock framförhållningen så att det som ligger på fartyget behövs i 
stort sätt genast och varje dag den blir försenat skadar bygget. Det jag menar är att felbokningar inte 
uppstår, eftersom fartyget i stort sätt bokas och skeppas så fort elementen finns klara. 

Tillbaka till hamnavtalet så bestämde vi som nämnts att de bara skulle lossa godset. och transportera 
det upp i hamnterminalen, för det skulle de få 137 SEK/ton. För upplastningen på bil bestämde vi att 
vi betalar den faktiska tiden för utnyttjande av maskiner samt personalkostnaden för 
lastningspersonalen. Så jag gjorde ett tidsschema för hamnen där de fyllde i tiden där de utnyttjad 
maskinen och tiden, du har mallen i bifogat dokument "Bok1". 



Nästa fråga. Angående om båten inte kommer i tid. I sjöavtalet är det bestämt att vi har 3 dagar för 
lastning i Liepaja samt 2 dagar för lossning. Samt att jag bokar med 5 dagars framförhållning och att 
skepparen har rätt att dyka upp på den bokade dagen +2 dagar, som jag skrev tidigare. Om fartget 
inte skulle klara att dyka upp +2dagar så finns inget vite kopplat till detta utan vi har bara för 
skeppningen då rätt att anlita någon annan. Här kanske man skulle kunna tänka sig något vite 
faktiskt. Något sådant finns som sagt inte och något större problem har det heller inte varit med 
det, men skulle definitivt kunna tänka mig att försöka mig försöka få något vite här i fortsättningen. 
Vad som komplicerar det är dock att allt i avtalet avspeglas mot skeppningskostnaden. D.v.s. jag 
betalar idag 350 000/ skeppning och för det får jag 3 liggedagar i Liepaja och 2 liggedagar i 
Norrköping. Men om jag skulle ändra liggedagarna och kanske även smyga in något vite skulle detta 
troligen få utslag i skeppningskostnaden. Men som sagt jag skulle gärna i nästa kontrakt ändå försöka 
få med ett vite. 

Nästa fråga angående nyttjande av upplagsplats. Med 9 fartyg som ska tas in i hamnen, gods av olika 
dimensioner, vikter och hanteringssätt som sedan ska ut i olika ordning och bara kan staplas på ett 
begränsade antal sätt är det näst intill omöjligt att försöka göra nyttjande av upplagsplatsen helt 
optimal. Vi betalar å andra sidan bara för den platsen vi utnyttjar. Sedan är hamnen en väldigt 
föränderlig plats då en mängd olika gods strömmar igenom den. Ena veckan kan man nästan vara 
själv i hamnen medan nästa vecka kanske hamnen är helt full. Vi har dock i förväg självklart tänkt 
igenom hur vi ska ställa upp elementen med HDF element på ett ställe, pelare på ett, balkar på ett 
osv. och sedan en upplastningsyta på ett där vi ställer upp godset på pallar. Pågrund av tillgänglig 
hamnyta varierar samt varierar det hur mycket som kommer in på fartyget samt vad för typer av 
element som skeppas så måste man dock vara öppen för förändring hela tiden. 

Nästa fråga angående truck- och kranuttnyttjande. Angående kranutnyttjande så används bara 
kranen när vi lossar godset från fartyg och det har vi en fast avgift för per ton. Jag har haft möte med 
hamnen där jag diskuterat kranutnyttjande för att få ner priset men de var inte villiga att ge ut någon 
sån information. Efter mötet lyckades jag dock förhandla ner priset till 127 SEK/ton. Du har 
hamnchefens mail till mig i bifogat dokument "Peter". I det meddelar han även att han går med på 
att jag bara betalar för utnyttjad tid för maskiner och personal. Det ursprungliga hamnavtalet har du i 
bifogat dokument ”NCC-hageby Centrum.” För att hålla reda på utnyttjad maskin och personaltid har 
jag bett förmannen där nere att hela tiden skriva upp tiden i ett Excel-diagram, se bifogat dokument 
Bok1. Sedan har jag gjort klart för alla att man enbart ska gå efter Havators avropslistor och minst 
ligga 2 dagar före. Finns inga avropslistor är det bara att gå hem och jag tar personligen all skit för 
det. Detta möjliggör nämligen att hamnen kan utnyttja sin tid optimalt då de Dag 1 kan lastas det 
som behövs Dag 3 och när det är klart kan de sedan gå hem och jag behöver inte betala för 
väntetider. Alternativet hade varit att de gick runt i hamnen och drog fötterna i väntan på att Havator 
skulle avropa något som de direkt sedan skulle lasta upp. Detta skulle dock resultera i en mängd 
väntetider då de inte vet om de kommer att behövas under dagen utan måste stå där på stand-by 
hela tiden. Jag har därför gjort klart att detta är helt oacceptabelt så finns inga avropslistor så är det 
bara att gå hem. 

Angående lastbilarna har jag idag inte något dokument som säger hur många det blivit. Kan dock be 
att få återkomma i detta ärende.  

Om det är oekonomiskt att köra på lastbil varierar dock beroende på vilket typ av gods du kör, se 
jämförelse nedan. Huvudorsaken till varför det valdes att köra på fartyg var inte att det skulle vara 
mycket billigare utan för att det skulle vara omöjligt att köra allt på lastbil och få det att fungera. 

En standardtrailer är 13,6 meter lång och kostar 1150 EUR från Lettland. Om man vill köra längre 
element måste man använda en extra lång trailer som kostar 1900 EUR. Om man man vill köra 
stående väggar måste man ibland använda en "Mega Trailer" den kostar 1545 EUR. 



Jämförelse SEK/ton. En EUR på 10,5 SEK är använt och har antagit att man lastar 
2000 ton på fartyg och 20 ton vid direkttransport 

 

Gods 
mindre  
än 13,6 
meter 

Gods längre  
än 13,6 meter 

Högt gods tex väggar  
som måste transporteras  
stående   

Direkttransport 603,75 997,5 811,125 
  

Sjötransport till hamn 22,47 52,5 33,6 
  Lastning 73,5 73,5 157,5 
  Transport 175 175 175 
  Lossning 127 127 127 
  Upplastning 110 110 110 
  

Utkörning 80 80 80 
  

Totalt Fartyg 587,97 618 683,1 
  

  

Hur mycket som har körts på lastbil kan jag dock idag inte svara på. En höftning kanske är att det blir 
5 lastbilar för varje fartygsleverans men det är dock en höftning. 

//Peter 

 


