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SAMMANFATTNING 

Inom byggbranschen uppstår dagligen fel och störningar som minskar effektiviteten av 

arbetsprocessen. Tidigare studier har visat att det finns ett antal olika faktorer som orsakar 

förseningar i produktionstidplanen i väg- och markarbeten. Syftet med detta examensarbete är att 

undersöka de vanligt förekommande fel och störningar som försenar produktionstidplanen i väg- 

och markarbeten. Dessa fel och störningar analyserades för att ge förbättringsförslag där dessa 

undviks.  

 

Detta gjordes genom kvalitativa och kvantitativa metoder. En intervjustudie har genomförts där 

litteraturstudien låg till grund. Frågorna var en kombination av öppna och slutna frågor, där de 

slutna frågorna ibland hade ledande frågor. Den kvantitativa metoden bestod av en elektronisk 

enkätundersökning som skickades till olika byggföretag. Dessutom har fyra olika byggprojekt 

inom väg- och markarbeten granskats med hjälp av tidplaner och dokumentation av fel och 

störningar.  

 

De största bristerna låg i planeringen och bygghandlingarna. Engagemang, okunskap och 

samarbete var bakomliggande faktorer. Förbättringsförslagen har utarbetats utifrån Lean 

Construction och BIM. 

 

 

Nyckelord: Byggproduktion, förseningar, orsaker, väg, markarbeten  



 

  

4 

 

 

ABSTRACT 

In construction process, can several factors reduce effective workflow. Previous studies have 

shown that there are several factors that cause delay in the earthwork and road construction 

process. The purpose of this study is to investigate common problems that cause delays in the 

schedule of road construction process. Identifying these problems would allow to propose 

methods to avoid these problems and to improve the road construction process.  

 

This study includes both qualitative and quantitative methods. The data collection methods 

include interviews and questionnaires. The questions were based on literature. The format of the 

question includes both open and closed ended questions. Some of the limitations of closed 

questions ended with leading questions. The questionnaires were distributed electronically to 

various participating construction companies. In additions, four different construction projects 

were examined using their schedules and documentation for problems in their road construction 

projects. 

 

This study determined that the main causes of delay in earthwork and road construction process 

are problems with planning and construction documents. The underlying factors for these 

problems include lack of commitment, skill and cooperation. The improvement proposal is 

drafted on the basis of Lean Construction and BIM. 

 

Keywords: Construction, delays, causes, road, earthworks 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Inom byggbranschen uppstår dagligen fel och störningar. I de flesta större byggprojekten uppstår 

nästan alltid olika typer av störningar och hinder som leder till förseningar av tidplaner. Men nu 

har byggbranschen utvecklats och byggtiderna har blivit kortare, vilket minskar byggkostnaderna. 

Vid förseningar blir även kostnaderna höga, därför är det viktigt med bra planering och snabba 

problemlösningar. Störningar och förseningar blir svårare att upptäcka när [1]: 

- Projekten är tidspressade 

- Många aktörer inblandade  

- Många underentreprenörer i projekten  

- Det är höga krav på säkerheten  

- Det är stora problem med logistiken  

Det är en stor utmaning att planera och leda arbetet för att uppnå alla projektmål. 

Projektledningen kan hamna i situationer där målen inte är överensstämmande, vilket gör att ett 

eller flera mål måste förändras. Leverantören vill göra sin kund nöjd men också själv maximera 

sin vinst. För att driva en effektiv process är dessa tre faktorer viktiga att tänka på [1]: 

- Tid - utnyttja den tillgängliga tiden 

- Kostnad - minimera resursslöseri 

- Kvalitet - undvika fel som kräver omarbete 

Det finns olika arbetssätt som används inom byggbranschen för att effektivisera byggprocessen, 

eliminera tids- och resursslöseri och för att kunna överlämna den färdiga byggnaden eller 

anläggningen i tid. Men många byggföretag använder fortfarande det traditionella arbetssättet 

vilket ofta medför problem på grund av dålig kommunikation och samarbete mellan aktörerna 

[1,2].  

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att undersöka de fel och störningar som uppstår i väg- och markarbeten som 

försenar produktionstidsplanen. Därmed hitta förbättringsförslag för en effektivare arbetsprocess. 

Dessutom ska dessa fel och störningar jämföras och analyseras.  

1.3 Frågeställning 

● Varför uppstår det fel och störningar? 

● Vilka är de vanligaste störningarna inom väg- och markarbeten? 

● Vad är konsekvenserna? 

● Vilka lösningar har använts eller kan användas? 

1.4 Avgränsning 

Rapporten behandlar fel och störningar som medför förseningar i produktionstidplanen. 

Störningar som uppkommer under projekteringen tas endast upp om de påverkar produktionen. 

För att begränsa undersökningen har vi valt att studera fel och störningar på fyra olika väg- och 

anläggningsprojekt. De aktörer som undersökts är de som har varit aktiva på byggarbetsplatsen, 

alltså platschefer och arbetsledare.  
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1.5 Disposition  

Rapportens upplägg ser ut på följande sätt: 

 

Inledning: Innehåller bakgrund, syfte, mål, frågeställning och avgränsning. 

 

Metod: Beskrivning av tillvägagångssätt och metod som använts för att genomföra 

undersökningen.  

 

Teori: Här presenteras den teoretiska referensramen som använts.  

 

Empiri: Redovisning av information som framkommit under granskning av projekten, intervjuer 

och enkätundersökning.  

 

Resultat och analys: Resultat av insamlad data analysers. 

 

Slutsats: Slutsatsen av arbetet redovisas. 

 

Diskussion och fortsatt arbete: Arbetet diskuteras och förslag på fortsatt arbete ges. 
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2 METOD  

2.1 Metodval 

Undersökningar och studier utförs med olika tillvägagångssätt beroende på kunskap om 

problemområdet för att nå målet. Det finns ett antal metoder som har valts för att samla in 

information som hjälper till att bestämma potentiella faktorer som orsakar förseningar i väg- och 

markarbeten. 

I början av detta arbete samlades information från litteratur och internet databas som ger en 

helhetsbild av arbetsutförandet i väg- och markarbeten. Denna information bidrog till att 

formulera frågeställningar och vilka typer av metoder som skulle användas till arbetet. 

Informationens insamlingsmetoder var intervjustudie och litteraturstudie, samt en 

enkätundersökning. Kvalitativa och kvantitativa data analysmetoder användes för att redovisa 

resultatet av undersökningen och härleda en slutsats. 

Kvantitativa metoder används för numeriska utvärderingar för att rapportera enkätresultat och dra 

en slutsats[3].  

Kvalitativa metoder är faktabaserade som ligger grund för resultatet. Metoden ger en möjlighet 

att få bättre och djupare uppfattning. Resultatet från denna studie är inte generaliserbar eftersom 

metoden är specifik för de ämnen som ska studeras.[3]  

De kvalitativa och kvantitativa metoder som användes för genomförandet av detta arbete var 

litteraturstudie, intervjustudie och enkätundersökning. 

2.2 Litteraturstudie 

Under denna del av examensarbetet har tidigare undersökningar granskats och information främst 

sökts inom väg- och markarbeten. Litteraturstudien utfördes för att få en helhetsbild av de fel och 

störningar som uppstår i byggproduktionen vid väg- och markarbeten samt orsaker och 

konsekvenser till dessa. Information om fel och störningar från litteraturen ligger som grund för 

arbetet för att undersöka vilka störningar som kan uppstå vid olika arbetsmoment. Metoden har 

valts i början av arbetet för att ge en uppfattning om ämnet och för att kunna formulera 

frågeställningar. Litteraturstudien användes även i senare skede för att diskutera och analysera de 

fel och störningar som kan bidra med förseningar i byggproduktionen.  

  

2.3 Datainsamling 
Med hjälp av granskning av fyra olika projekt som författarna blev tilldelade av Skanska kunde 

författarna få en bild av projektens omfattning och planering. Alla revideringar av tidplanerna för 

respektive projekt granskades. Även aktiviteterna granskades och jämfördes för att kunna förstå 

vilka orsaker som gjorde att det blev förskjutningar och revideringar.  

Alla fyra projekt undersöktes för samma syfte och mål. Granskningen gav en helhetsbild av de 

faktorer som orsakade förseningar i projekten. Med utgångspunkt i informationen upptäcks vilka 

faktorer som bör undersökas mer i allmänhet hos olika byggföretag och faktabaserad information 

användes för att komma fram till vilka konsekvenser som kan uppstå vid försenat arbete. 

Intervjufrågor kunde utformas utifrån denna information. 

2.4 Intervjustudie 

För att utföra detta examensarbete kring förseningar i väg- och markarbeten har några intervjuer 

valts att genomföras med bland annat byggarbetsledaren för Skogslängtan och Karlslund. För 
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Södra Grev Rosen och Project Green kunde inte några intervjuer utföras på grund av tidsbrist. 

Författarna fick ändå en bra beskrivning av projekten och de fel och störningar som har uppstått 

under produktionsfasen av distriktschefen för väg och anläggning på Skanska. 

 

För att få ytterligare information om de fel och störningar som försenar väg- och markarbeten, 

utfördes intervjuer med arbetschefer, platschefer och arbetsledare för andra projekt. Anledningen 

till att just dessa personer valdes ut för intervju är för att dessa aktörer jobbar med projektets 

produktionsfas och har mest koll på byggarbetsplatsen. 

Intervjuerna genomfördes på arbetsplatser, över telefon och mail. Under intervjuerna 

diskuterades de frågor som utformades efter granskningen av projekten. Intervjufrågorna var en 

kombination av öppna och slutna frågor. De slutna frågorna kunde ibland ha ledande frågor. 

Intervjuerna bearbetade även andra problem som inte har tagits upp under arbetets gång. För att 

spara tid och inte riskera att missa viktig information så spelades intervjuerna in på telefon och 

svaren sammanfattades sedan. Informationen från intervjuerna gav en grund till frågorna till 

enkätundersökningen. 

2.5 Enkätundersökning 

Genom litteraturstudien och intervjustudien har de faktorer som kan orsaka förseningar 

identifierats. Enkätfrågorna har formulerats med hjälp av kunskap från andra undersökningar för 

att få en allmän uppfattning om de faktorer som orsakar förseningar. Enkäten bestod av fjorton 

frågor, där deltagaren fick besvara vad den har för befattning, i vilket företag och hur länge den 

har varit i branschen. Därefter följde elva frågor som handlade om de vanligaste orsakerna till 

förseningar i byggproduktionen, där deltagaren kunde svara med fem olika svarsalternativ samt 

ett kommentarfält. 

 Enkätundersökningen utfördes elektroniskt med hjälp av Webbenkater.com och skickades via e-

post till platschefer, arbetsledare, arbetschefer och andra personer som kunde skicka enkäten 

vidare, och därför är det okänt hur många som blev inbjudna.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

För att en forskningsmetod ska vara passande och användbar krävs det att metoden är reliabel och 

valid. Den forskning som ska göras ska åstadkomma samma resultat varje gång. Reliabilitet 

innebär tillförlitlighet[3]. Vi anser att reliabiliteten är viktig i rapporten. Vårt arbete är tillförlitligt 

eftersom vi har förklarat hur vi har genomfört arbetet. Vi anser att om samma forskning gjordes 

under samma förhållanden skulle samma resultat fås. Validitet innebär att man ska undersöka det 

som är tänkt att undersöka[3]. I vårt fall har vi undersökt det som var avsett att undersöka, det vill 

säga fel och störningar som försenar väg- och markarbeten. 

2.7 Metodkritik 

Det finns alltid fördelar med att utnyttja flera metoder för att samla in data. Ju fler metoder som 

används desto bättre resultat får man. I rapporten har vi använt tre olika metoder för att samla in 

information. Litteraturstudien var tidskrävande då det var svårt att avgöra vilken typ av 

information vi behövde. Några av intervjuerna genomfördes via mail eller telefon, vilket inte var 

lika givande som personliga intervjuer. Även utdelningen av enkätundersökningen kunde göras 

på ett mer effektivt sätt. Den elektroniska metoden var smidig, men vi tror att om vi hade gått ut 

med enkäten i pappersformat till olika företag hade vi fått fler svar.   
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3 TEORI 

3.1 Byggprocess 

I detta kapitel kommer byggprocessens olika skeden att behandlas. 

Byggprocessen ger en överblick över hur uppförandet av en byggnad eller anläggning går till.  

Pertola beskriver byggprocessen som en komplicerad natur där de olika aktörernas insatser och 

samverkan utgör resultatet.  

Nordstrand delar in byggprocessen i följande fyra faser (Se figur 1): 

 

 
Figur 1 . Byggprocessen 

3.1.1 Förstudie 

Förstudien eller behovsutredningen innebär att klargöra projektets huvudsakliga omfattning. I 

förstudien samlas alla underlag, utredningar, undersökningar, funktionsbeskrivningar och 

kalkyler för att sedan besluta om att gå vidare med byggprojektet eller inte. Förstudiens 

huvudsyfte är att undvika överraskningar som kan uppstå senare i projektet, eftersom dessa oftast 

leder till förseningar och oväntade kostnader om de inte upptäcks i ett tidigt skede. [2] 

3.1.2 Projektering  

Efter att ha beslutat om att gå vidare med byggprojektet börjar projekteringsskedet. Här ska det 

skapas ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla krav och önskemål. Projekteringsskedet 

skiljer sig beroende på vilken entreprenadform man väljer. [2]  

    
Förstudie Projektering Produktion Produktanvändning 
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3.1.3 Entreprenadformer 

I ett byggprojekt kan olika entreprenadformer använda. De vanligaste är totalentreprenad och 

utförandeentreprenad.  

 

Totalentreprenad  

 
Figur 2. Totalentreprenad 
 

Totalentreprenad innebär att beställaren anlitar en entreprenör som ansvarar för projektering, 

material, eget arbete och även arbeten som underentreprenörer utför (Se figur 2). Här kan 

byggandet ske parallellt med projekteringen, eftersom totalentreprenören ansvarar för alla 

handlingar, vilket medför både för- och nackdelar. Det är viktigt att beställaren är kunnig och har 

förmågan att uttrycka sina krav i funktionstermer. När beställaren är osäker på de handlingar som 

den själv har tagit fram vid utförandeentreprenad, lämnar beställaren då ansvaret över till 

entreprenören som utför en totalentreprenad. Detta kostar både beställaren och entreprenören 

mycket vilket även medför svårigheter att klara sluttiden. Totalentreprenad kan även medföra risk 

för låg kvalitet på vissa delar av byggnaden då det är många entreprenörer inblandade. 

Entreprenören investerar endast i material, system och lösningar, eftersom entreprenören inte 

kommer att driva byggnaden utan bara producera den [1,2]. Därför är det viktigt att beställaren 

ställer rätt krav och om det uppstår fel så ansvarar totalentreprenören för felen.  

 

 

Utförandeentrprenad  
Vid utförandeentreprenad ansvarar byggherren för förslagshandlingar och projektering med hjälp 

av konsulter, som även hjälper till med anbudsförfrågan, upphandling, samordning av olika 

entreprenörer, besiktning och kontroll [2]. De vanligaste formerna av utförandeentreprenad är 

delad entreprenad och generalentreprenad. 
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Figur 3. Delad entreprenad 
 

 - Vid delad entreprenad anlitar beställaren flera entreprenörer som svarar för sin del i projektet, 

där beställaren är den som har kontrakt med de olika entreprenörerna. Dessa entreprenörer kan i 

sin tur anlita underentreprenörer för att klara av utlovat arbete. (Se figur 3) 

De olika sidoentreprenörerna har inget avtal med varandra [2]. Enligt AB 04 svarar beställaren 

för samordningen som sedan genom avtal kan lämna ansvaret till en av entreprenörerna. Då 

kallas denne entreprenör för huvudentreprenör, vilket innebär att huvudentreprenören ansvarar 

för den tillfälliga fabriken och allmänna hjälpmedel så som bodar, el och vattenförsörjning mm.  

Här måste projekteringen vara klar innan man anlitar entreprenörer, eftersom 

förfrågningsunderlag måste omfatta vad anbudsgivarna ska utföra i projektet. Detta kan leda till 

att det blir fel i handlingarna, vilket medför risker för problem i projektet och onödiga kostnader 

uppstår som beställaren får stå för. [2] 
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Figur 4. Generalentreprenad 
 

 

- Generalentreprenad och totalentreprenad har många likheter. Vid generalentreprenad är det 

oftast byggherren som genomför projekteringen, men det kan även vara flera aktörer som 

projekterar helt oberoende av varandra, för att kunna ha fler valmöjligheter. Fördelen är då att 

byggherren får vara med och påverka olika lösningsförslag som till exempel byggnadens 

utformning, utseende, valet av material mm. Liksom andra entreprenadformer har 

generalentreprenad sina för- och nackdelar. Vid generalentreprenad kan man klart se vem som 

ansvarar för de olika delarna i projektet, här bestämmer beställaren och kommunicerar endast 

med generalentreprenören som anlitar underentreprenörer (Se figur 4). Men går 

generalentreprenören i konkurs kan beställaren bara vända sig till byggherren som projekterat 

projektet. Alla förskottsbetalningar går förlorade och underentreprenörer lyckas inte slutföra 

arbetet i tid med rätt kvalité. [2] 

3.1.4 Produktion  

Produktionsfasen består av olika aktiviteter, det krävs resurser för att kunna utföra dessa 

aktiviteter. Användningen av resurserna medför kostnader och resultatet blir ett färdigt 

byggnadsverk. [2] 

 

Byggentreprenören måste först etablera byggarbetsplatsen. En tillfällig fabrik organiseras och 

produktionshjälpmedel anskaffas. På den tillfälliga fabriken ska det finnas kontor och 

personalbodar, el, vatten, avlopp, maskinell utrustning, material, tillfälliga vägar, 

parkeringsplatser med mera. När etableringen är färdig börjar själva byggproduktionen. Under 

hela byggtiden ska drift och skötsel av den tillfälliga fabriken ske. Det innebär att den tillfälliga 

fabriken ska skötas och underhållas, avfall ska sorteras, utrustning och material ska skyddas mot 
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dåligt väder och så vidare. När byggproduktionen är klar ska den tillfälliga fabriken avvecklas 

eller avetableras, vilket innebär att all utrustning och hjälpmedel ska tas bort. [2] 

 

 
Figur 5 Strukturplan för aktiviteterna 

 

3.1.5 Förvaltning 

Förvaltningsskedet börjar när byggprocessen är avslutad, och nu kan byggnaden eller 

anläggningen exploateras. Det färdiga bygget överlämnas till byggherren som ansvarar för 

förvaltningen. Här sker även uthyrning till hyresgäster, skötsel av byggnad etc. Byggarbeten som 

genomförs under förvaltningen kallas för ROT-jobb, som står för renovering, ombyggnad och 

tillbyggnad. [2] 

3.1.6 Aktörer 

Det är många olika aktörer som är inblandade i ett byggprojekt där aktörerna har olika 

ansvarsområden. Några av de viktigaste rollerna i ett byggprojekts organisation är byggherre, 

konsulter, entreprenörer, leverantörer och förvaltare. [2] 

 

Byggherre 
Byggherren är den som startar byggprocessen och oftast beställaren. Byggherren sätter upp 

ekonomiska ramar och beslutar om byggnadens utseende, standard, kvalitet till miljökrav, även 

om hur väl projektet löper till exempel vilka resurser som ska anskaffas, när en aktivitet ska 

startas och avslutas. Om byggherren har oklara mål och kommer med otydliga eller sena besked 

kan det leda till osäkerhet om byggnadens utseende och uppförande. [1,2] 

 

Konsult 
Byggherren anlitar arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter etc. för att kunna utforma och 

konstruera byggnaden tekniskt, ekonomiskt, arkitektoniskt och funktionellt. Det är en stor 

utmaning att samordna alla dessa aktörer som har sin specialistkunskap, eftersom de har en stor 

roll i projekteringen. Fel i projektering kan ge stora konsekvenser i byggproduktionsfasen. [1] 
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Entreprenör 
Byggherren anlitar en byggentreprenör som svarar för byggproduktionen, som i sin tur anlitar en 

rad underentreprenörer som utför olika tjänster, till exempel el-, rör-, och ventilationsarbeten. 

Underentreprenören kan även köpa in specialtjänster från andra företag. Detta kan skapa brist på 

kommunikation och projektet blir svårt att styra. [1] 

 

Leverantör 
Materialleverantören tillverkar material och skickar ut det till byggarbetsplatsen. Det blir alltmer 

vanligt att entreprenören köper material från utländska leverantörer, vilket kan medföra 

störningar om det blir fel i leveransen. Maskinuthyrare hyr ut maskiner och annan utrustning. I ett 

byggprojekt beställs ofta maskiner och utrustning sent, men maskinuthyrarna brukar vara flexibla 

och kör ut med kort varsel. [1] 

 

Förvaltare 
När byggnaden eller anläggningen är färdig tar förvaltaren över och ansvarar för drift och 

underhåll [1]. 

3.1.7 Tidigt skede 

Inom byggbranschen används begreppet tidiga skeden väldigt ofta. Det finns ingen klar definition 

av begreppet, men det är ett begrepp som aktörerna använder sig av i diskussioner med andra 

aktörer där begreppet sätts in i ett sammanhang så att aktörerna förstår varandra. Problem och 

missförstånd kan uppstå när någon av aktörerna till exempel kunden som inte kommer från 

byggbranschen stöter på begreppet. [4] 

3.2 Vägbyggnadsteknik 

Vägbyggnad är ett anläggningsarbete som möjliggör enkel förflyttning av utrustning och 

materialleverans. För att bygga en väg krävs erfarna aktörer och maskiner i rätt tid för att 

genomföra arbetet. Vägbyggnad omfattar både teknik och material. [5] 

Upptagning av väggata 

Området där det ska byggas en väg måste huggas upp först för att göra det lättare för byggarna att 

hitta linjeföringen för vägen eller gatan, samt för att undvika hinder för det fortsatta arbetet. Ju 

bredare väg desto lättare blir byggprocessen för en väg. [5] 

Vägens uppbyggnad 

 

Bild 1: Vägens uppbyggnad [6] 
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En väg består av två olika delar, nämligen vägbank och vägskärning. Den delen av vägen som 

finns ovanpå markytan är vägbank, och delen under markytan är vägskärning och hjälper till för 

att skapa en oavbruten väg. Undergrunden är markens lägsta nivå som har stor vikt för vägens 

livslängd. Underbyggnaden ligger mellan terrass och undergrund. För att bygga en terrass måste 

marken jämnas ut genom att schakta bort eller fylla på med material. Terrassen bildar grunden för 

överbyggnadsskiktet genom att fylla på marken med grus. Vid behov av terrassbyggnad måste 

jordens fuktighetsnivå och materialval undersökas för att avgöra hållfastheten. Grovmaterial 

används för lägsta markdelen och finmaterial används för översta delen och dikesslänt för att 

förstärka hållfastheten. Med hjälp av markavtäckning kan potthål undvikas från marken. 

Dessutom används skyddslager för att skydda marken från tjälproblem. Marken måste packas 

ordentligt för att skydda marken från vatten och tjäle, vilket ger bra bärförmåga. [6] 

Utsättning 

Utsättning är en process att hitta lämplig plats för planerad vägbyggnad. Denna process 

säkerställer vägbygget enligt planeringen utan något slags markstörningar. Processen utförs av en 

projektör enligt ritningen. Detta hjälper till att slutföra arbetet på rätt plats. Markeringar på 

marken måste göras av mättekniker för att börja gräva marken. [8] 

Röjning 

Alla växter kring vägområden ska resans bort, detta kallas för röjning. Det utförs både i höjd- och 

sidled för att skydda vägen från torkning och för att öka vägsäkerheten [9]. 

Överbyggnad 

Överbyggnaden är den yttersta väg-delen som består av olika skikt. Dessa vägskiktet byggs av 

olika material med olika funktioner och egenskaper. För en bra väg är det viktigt att använda 

jämnfördelade kornstorlekar för att skydda marken från erosion. Det kostar mycket att anlägga 

överbyggnaden därför är det viktigt att jämna ut och packa terrassen ordentligt för att minimera 

kostnaden. Det är också viktigt att ha lagom tjockt lager och att köpa material i närheten om det 

finns möjlighet. Detta kan minska extra kostnader genom att minska långa transporter. 

Överbyggnaden är kombination av olika skikt såsom slit-, bär- och förstärkningslager. De ska 

packas ordentligt för att skydda marken från vatten som leder till erosion. Dessutom ska lagret 

överföra laster till nedre markdelen för att hålla bärförmågan och skyddar marken från potthål på 

yttersta skiktet. [6] 

Förstärkning av vägbanken 

Om marken inte är tillräckligt stark måste jorden förstärkas på olika sätt. Genom tider har 

tekniken utvecklats och förbättras för byggnationen. Det finns olika typer av 

förstärkningsmaterial. Fiber duk eller geotextil är gjord av polyester och polypropen. Det används 

för att finmaterial från undergrunden och grovmaterial från övre skiktet inte ska blandas ihop. 

Om materialen blandas ihop kommer tryckkraften deformera marken och försämra bärigheten. 

Geotextil ökar stabiliteten på en mark och minskar stigande vattenströmmar som leder till 

erosionproblem[10]. Geotextil kan användas för ledning, krossat och okrossat, sorterat eller 

osorterat material. Geonät ger bra konstruktion till marken genom att överföra lasten på stor yta 

och undergrunden motstår tryckkraften som kommer uppifrån[11]. Dessutom används den för att 

stänga ut friktionsjordkorn som försämrar bärigheten. Vid fuktig mark bör nätet anläggas när 

marken är hård frusen och geotextilen används vid behov för att bygga bank. Om marken börjar 
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deformeras eller sänkas ner på grund av dålig bärförmåga så får inte armeringsnätet läggas. Den 

enda åtgärden som måste vidtas är att fylla på marken. Därför är det viktigt att ha en välutförd 

geoteknisk undersökning innan arbetet påbörjats.[6] 

Diken 

Vägdike gör att vatten ska avrinna från marken. Om vattnet samlas in i jorden så kommer 

markstabiliteten försämras. Släntstorleken varierar beroende på materialen. Ju mer finmaterial 

marken innehåller desto flackare blir slänten. Mark med för litet finmaterial har brantare slänt. 

Det är viktigt att ha avbrott efter vägtrumma i diken för att skydda marken från erosion i 

dikesslänt. Vägtrummor används för att vattnet ska avrinna från diken både i mitten och i botten. 

Marken måste undersökas för att fylla på skärningen eller schakta bort banken för att lägga 

trummor. Betongtrummor är svårt att hantera, dyrt att köpa och transportera jämfört med 

plasttrummor. Det finns också risk att skarvarna för betong blir förskjutna. Plåttrummor har rost 

risk. Däremot har plasttrummor lång hållbarhet. Att fylla på vägbanken av grovsten är bra för 

markförstärkning . Överbyggnaden behöver packas med grus för att skydda marken från erosion 

som leder till allvarliga skador och för att bevara hållfastheten. Erosion förekommer av ökad 

utgrävningsvolym och att inte fylla på marken ordentligt.[6] 

Packning 

När man utför vägarbeten är det väldigt viktigt att kompaktera eller packa gruset på översta 

lagret. Genom att packa eller kompaktera vägen kan erosionproblem förhindras som leder till 

allvarliga skador. Erosionproblem kan förekomma på grund av utgrävningsvolymen ökar och 

sedan att inte fylla på eller att inte packa marken ordentligt. Genom att fylla på marken rätt kan 

markens stabilitet öka. Fyllningen måste packas med hjälp av vägvält. [6] 

 

Maskiner och utrustning för vägarbete 

Det finns olika typer av maskiner som har olika funktion. Några av dessa är följande:. 

Schaktninsgmaskin används för att jämna ut marken och inrätta dränerat system genom att 

schakta. Den används även för material förflyttning. Front- och baklastare används för att lasta 

finmaterial, lyfta och transportera material och gräva marken i liten mängd. Dessutom används 

motorschaktvagn för att lasta och transportera material men är inte lämplig för röjning. 

Grävmaskin används för att gräva samt transportera material längre avstånd men den är dyrare än 

väghyvel. Vägvält eller vägroller används för att packa överbyggnaden. Dessutom används 

tandad skopa för att jämna ut terrassytan.[6] 

3.2.1 Vägbyggnadsmaterial 

Det finns olika typer av kornmaterial som används till vägbyggnad. De har olika egenskaper som 

kan avgöra markens bärförmåga beroende på form, storlek, ytegrad och storleksfördelning. 

För att hålla markens bärförmåga måste rätt material användas. Fuktig mark drabbas lätt av tjäl- 

och erosionproblem samt stabilitetsproblem. Dessutom används grus och bergmaterial till 

överbyggnaden för att stabilisera marken. Grusåsar och morän är naturmaterial som utvinns i 

grustäkter. Morän är grövre och binder marken bättre än grus. Grusåsar är ändliga resurser som 

renar ut grundvatten. Däremot kan grus användas tillsammans med finmaterial till 

vägbyggnad.[12] 
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Korn egenskaper beroende på storlek påverkar jordhållfastheten. Ytegrad och fördelning är 

mätningsmetod för att avgöra korn egenskaper. Idealgruskurva och materialprovkurvor möjliggör 

att bestämma storleken och fördelningen av kornmaterial respektive. Kross ytegrad mäter 

friktionshöjden mellan olika korn. Krossat material har högre friktionshöjd som ger marken bra 

bärförmåga än okrossad material. Till exempel bergkross har högre friktionshöjd än naturgrus. 

Grov- och finmaterial är bra för bärighet och sammanhållning respektive. Därför behövs 

jämnfördelade (välgarderade) kornstorlekar eller proportionering för att hålla markbärigheten och 

skydda mot vatten. [11, 12] 

3.2.2 Geoteknik och hydrologi 

Att ha kunskap om jordbildningsmaterial är ett krav vid vägbygget. Det finns ett antal faktorer 

som påverkar jordens egenskaper såsom korn, luft och vatten. Korn kan bestå av organiska 

material som försämrar markhållfasthet. Däremot ger morän eller bergkross marken bra 

bärförmåga. Kornens storlek och form visar hur kornen är bildade och avgör friktionshöjden 

mellan olika typer av korn. De som har kantig form har högre friktion än de som har rund form. 

Storleken på ett hålrum i kornen avgör mängden av luft och vattnet som kommer in i hålrummet. 

Detta beror på hur marken är packad och om marken är våt eller fast. [12] 

Enligt kvartärgeologi har naturjord skapats av bergarter genom tryckkraft på moränjord. 

Kornsorteringen sker vid nedbrytning av jord och uteslutning av vatten. Vid sortering av korn 

hamnar finmaterial hamnar på vatten och de grova materialen sjunker ner i jordens lägsta nivå. 

Finmaterial som lera och silt har lägre vattengenomträngningsförmåga(permeabilitet) under 

längre tid jämfört med de grova materialen. De brantare markerna har stor risk för erosion 

eftersom vattenhastigheten är högre i brantare områden. [13] 

Lämpliga platser för dränering som åsryggar och lagom sluttningar är viktigt för att leda ut vatten 

från marken. Marken med sänkor, skadade trummor och hög brantare sluttningar påverkar 

hållfastheten negativt genom att samla vatten. Därför är det angeläget att marken måste ha jämn 

grundvattendjup och lätt att sprida ut vatten för att hålla markenshållfasthet. Det flera faktorer 

som kan påverka mark hållfasthet. Den ledande faktorn som försämrar bärförmågan på en mark 

är vädret och vatten. Avvägningsinstrument används för att fastställa läge av höjdskillnad till 

ojämna markytan.[14] Dessutom används lutningsmätare för lutade mark. Vattensstighöjden, 

packning av mark och hålrum mellan kornen påverkas av kornstorleksfördelning. De finkorniga 

materialen har hög kapillaritet, vilket gör marken fuktig. Låg permeabilitet gör marken tätare att 

vattnet inte kan passera igenom den. Därför drabbas finkornig jord av tjälproblem, vilket leder till 

att marken inte kan bära lasten. Däremot har grova material låg kapillaritet och hög 

genomträngningsförmåga. De användas i underbyggnad och terrassbyggnaden för att förstärka 

markhållfastheten. Jordarter i underbyggnaden och terrassen är angelägen för att fastställa dikens 

djup, bankhöjd och sluttningar vid vägkonstruktion. För att undvika tjälfarlighet och sämre 

hållfasthet måste finkorniga halten på marken vara lägre. Bergkross och annat krossat material 

har hög grad av krossyta eller hög friktion som kan öka jordensbärförmåga. Vid större halt av 

finmaterial måste snabba åtgärder vidtas som kan förstärka terrassen genom att välja grovmaterial 

på överbyggnaden. [15, 16] 

I en bra vägbyggnad är det viktigt att säkra kvaliteten på jordarter och markförhållanden genom 

att fastställa finkornhalten och fördelning av kornstorlek. Det finns olika metoder för att 

bestämma halten och fördelningen. Siktning, skak-och sedimentationsprov är några av de viktiga 
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metoderna. Med siktningsmetoden ska provgrop grävas för att notera stenhalten. Fukthalten och 

vattenkvoten beräknas, och därefter bestäms finkornhalten. Med skakprov ska fukthalten eller 

fördelningen fastställas av rätt material med rätt provgrop. Mark med fuktigt material anses som 

finjord. Formbarheten hos den finkorniga jorden kan variera vid skakning såsom lerhaltig 

respektive silthaltig jord. Med sedimentations prov kan visas om finmaterialet löser sig med 

vatten eller inte. [17] 

Hållfasthet för marken är en avgörande faktor vid vägbygget. Hållfastheten varierar från jord till 

jord beroende på marktypen. Torvjord är en av de jordar som har varierande hållfasthet på grund 

av vattenhalt, graden av nedbrytning, och växter o.s.v. Att utföra vägarbete på torvjordar kräver 

geotekniska undersökningar för att bestämma hur farlig sättningen blir. Beroende på markens 

bärförmåga används olika typer av förstärkningsmetod som armeringsnät, pålning etc. Von post-

skalan beskriver torven i humiferingsgrad(H1-H10). För att hålla jordenshållfasthet bör marken 

packas tillräckligt, vilket ger liten risk för sättning. Otillräckligt packad mark deformeras 

permanent, samlar vatten och släpper in vatten i nedre delen av marken. Detta gör marken blöt, 

vilket försämrar bärförmågan. [14, 17] 

3.3 LEAN Construction 

Lean Construction är en produktionsfilosofi som har fått inspiration av biltillverkaren Toyota. 

Lean Construction har till syfte att skapa en effektiv produktionsprocess med få slöserier, att 

ständigt sträva efter att minimera slöseri och skapa värde för kunder. Lean erbjuder möjligheter 

till ökad produktivitet och lönsamhet genom att minimera slöseri i ett företag. Det finns ett antal 

principer att effektivisera produktionsprocessen genom att tillämpa Lean filosofin. [18] Några av 

de principerna är: 

● Just-In-Time(JIT) innebär att eftersträva för att producera och leverera rätt antal 

produkter med rätt kvalitet i rätt tid genom att undvika väntetid som är en form av slöseri. 

Detta leder även till minskat lager och ett jämnt flöde i produktionen. Detta möjliggör för 

företaget att bli effektivt och konkurrenskraftig i global marknad.  

● Total kvalitet(TQM) är en strategi att utföra en produkt eller process med kvalitetsfrågor 

för att effektivisera arbetet och öka konkurrens. Utbildning och bra kommunikation 

mellan ledningen och medarbetarna är viktiga faktorer för att vara konkurrenskraftig.  

● Visuell styrning innebär att visualisera arbetet med till exempel bilder för att människan 

hellre föredrar att se bilder av instruktioner än att läsa dem. Fokus sätts på människan och 

ämnen som teamwork, engagemang och självstyre istället för avancerad teknik. 

● Total produktivt underhåll(TPM) är en strategi att effektivisera utrustning/maskin för 

att eliminera tidsslöseri 

● 5S innebär att sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana i en verksamhet för 

att skapa en bra arbetsmiljö som gör det möjligt att effektivisera arbetet. 

● Poka Yoke betyder felsäkring som innebär att upptäcka fel i tidigt skede i produktionen. 

Detta kan minimera slöseri som inträffar på grund av störningar i arbetsflöde.  

● Kaizen innebär att ha ständiga produktionsförbättringar och medarbetarna får vara med 

och fatta beslut över en viss situation för att effektivisera arbetet. [20, 21] 
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3.4 BIM i byggproduktionen 

BIM blir alltmer vanligt inom byggbranschen. BIM ska leda till ökat livcykelstänkande, en mer 

effektiv byggprocess för att hindra och minska misstag som kan kosta mycket. Hittills har BIM 

varit fördelaktig främst under projekteringsprocessen, men det finns också fördelar med att 

använda BIM under produktionsskede.  

Med hjälp av BIM kan kollisionskontroller genomföras så att merarbete kan undvikas under 

produktionen. 3D-visualisering hjälper produktionspersonalen att se en byggnad eller delar av 

byggnaden i 3D, detta medför bättre förståelse av den färdiga lösningen och underlättar deras 

arbete. I ett tidigt skede, innan produktionsfasen börjar, kan olika aktörer få en bild av hur den 

färdiga byggnaden kommer att se ut och se om den tänkta lösningen fungerar eller inte. 

Möjligheten att visualisera en byggnad innebär vidare att beställaren kan vara med och bestämma 

utformningen av byggnaden, istället för att upptäcka att den färdigbyggda lösningen inte 

uppfyller funktionen och måste därför göras om [22]  

I dagsläget innehåller en BIM-modell fyra olika dimensioner[23]. 

 

3D-BIM är ett visualiseringsverktyg som hjälper bland annat konstruktörer och entreprenörer för 

att samarbeta, identifiera och lösa problem innan nästa fas i byggprocessen börjar. 

Kollisionskontroller kan genomföras redan i designfasen för att säkerställa att olika byggsystem 

inte krockar och faktiskt kan konstrueras i det tillåtna utrymmet innan byggproduktionen 

påbörjats. 

 

4D-BIM innehåller information om tid, byggplanering och förvaltning. En 4D-modell är ett 

hjälpmedel för olika aktörer att visualisera den tid olika moment tar och visar utvecklingen av 

byggverksamheten genom projektets löptid. Denna strategi hjälper att förbättra projektledning 

och leverans av ett byggprojekt oavsett storlek och komplexitet.  

 

5D-BIM. I den femte BIM-dimensionen kan entreprenörer uppskatta en rad viktig information, 

såsom materielmängder och kostnader. I en BIM-modell kan kostnadsdata läggas till varje objekt 

för att sedan få en grov uppskattning av materialkostnader.   

 

6D-BIM är en modell som vanligtvis lämnas över till beställaren när ett projekt är avslutat och 

innehåller information om drift och underhåll.  

3.5 4D-planering  

Byggsamordnaren ansvarar för samordning av byggprojekt från det konceptuella 

utvecklingsstadiet till färdig konstruktion. Samordnaren ser till att projektet blir gjort i tid och 

inom de ekonomiska ramar som erhållits. Därför är projektering en viktig process i ledning och 

genomförande av ett byggprojekt. I projekteringen ingår ett antal olika byggmetoder, definitioner 

av arbetsuppgifter, den uppskattning av resurser som krävs och den tid det tar för att utföra varje 

aktivitet. Där ingår även identifiering och samordning av eventuella interaktioner mellan de olika 

arbetsuppgifterna samt användning av de gemensamma resurserna. En bra produktionsplan 

skapar grunden för bland annat kostnadskontroll och uppföljning av byggarbeten. [24] 

  

4D-planering är ett exempel på synergi där BIM kan användas för att uppnå Lean-effekter. 

Antingen för att förbättra den traditionella planeringsmetoden eller för att komplettera The Last 

Planner System. The Last Planner System är ett produktionsplaneringssystem som är utformad 
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för att skapa förutsägbara arbetsflöden i bland annat utformning och konstruktion. 4D innebär att 

lägga till tidsdimension till 3D-modellen genom att länka planerade aktiviteter till motsvarande 

BIM-objekt. Med hjälp av 4D kan aktörerna samarbeta och kommunicera bättre, till skillnad ifrån 

den traditionella metoden där aktörerna är tvungna att förklara med ord. Vilket kan leda till 

otydlighet och missförstånd. [25, 26] 
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4 EMPIRI 

4.1 Projektbeskrivning 

En bra planering är grund för att kontrollera, uppfölja och inrätta ett projekt. Planering av 

byggprojekt innebär att utföra olika aktiviteter inom en viss tid. ”Tidplanen omfattar om tider för 

arbetsutförande, tillhandahållande av handlingar, etc. (AB 04, 2004).” En arbetsledare och 

platschef upprättar en tidplan varje vecka tillsammans med yrkesarbetarna tre veckor framåt. 

Detta möjliggör att producera och leverera produktionen i rätt tid. 

4.1.1 Projekt 1 - Karlslund 

Svenska kraftnät bygger ett 400 kV-ställverk i Karlslund. Ledningen som går mellan 

Morgårdshammar och Lindbacka bryts upp och bildar en ledning mellan Morgårdshammar - 

Karlslund och Karlslund - Lindbacka. Skanska ansvarar för markarbeten i Karlslund, där ca en 

kilometer lång väg byggdes och en ca 200x200 meter plan skulle grusas upp. Projektet utfördes 

från juni 2015 till oktober 2015 [27]. Aktiviteter i tidplanerna är följande (Bilaga 9 ): 

 

Först skulle vägområdet röjas. Sedan skulle diken grävas runt ställverket som var avsedda för att 

dränera vattenöverskott från marken. Därmed användes betongtrummor för att leda vatten. 

Kabelrör leds under jorden och inklädnad till vägdiken lades på. Därefter skulle terrassen byggas 

och ställverksplanen grusas upp. Infartsväg och ställverksväg byggdes för att erhålla 

markfunktionen vid snöröjning. Därefter utfördes vägbreddningen och justeringen. Till slut 

anlades oljegrop i marken. 

  

Det är resurskrävande att revidera tidplaner och ändra sluttiden på grund av olika faktorer. Den 

vanliga orsaken till tidplanrevidering är brist eller fel på en produkt eller process. Insatslängden 

på Karlslund-projektet fick förskjutas på ungefär 86 dagar. Det finns ett antal faktorer bakom 

detta. 

Karlslund-projektet har varit uppdelat i olika etapper som gör det möjligt att utföra aktiviteterna 

utan hinder. Entreprenörerna fick tävla om vem skulle utföra vad först. Fel i handlingar som 

upptäcktes vid arbetsutförandet var orsak till förskjutning av tidplanen, vilket minskade 

arbetskvaliteteten och effektiviteten. Om material saknades vid arbetsutförandet kunde det uppstå 

kortare stopp tills materialet blev tillgänglig. 

  

Vädret var främsta faktorn som orsakade tidplanrevidering i Karlslund-projektet. Regnvatten 

samlades i vägdiken vilket ledde till väntan. Detta krävde extra arbete för att torka eller pumpa ut 

vattnet från marken för att fortsätta utförandet av schaktningsarbeten. Väntan som uppstod på 

grund av vädret ansågs som slöseri som fördröjer arbeten. 

Enligt handlingarna för Karlslund-projektet var det föreskrivet en överbyggnad med 30 cm, vilket 

inte räckte i verkligheten och då skulle mer material köras in. Ändring- och tilläggsarbeten 

krävde mer tid, material tillgång och pengar för att slutföra arbetet som inte stod med i kontraktet. 

Enligt AB 04:2004 om kostnaden för ÄTA-arbete överstiger gränsbeloppet har entreprenören rätt 
att begära ersättning. I Karlslund-projektet översteg inte kostnaden gränsbeloppet. 

4.1.2 Projekt 2 - Skogslängtan 

Skogslängtan är ett exploateringsområde där 40 nya tomter ska göras tillgängliga enligt Kumla 

kommuns önskemål. Skanska ansvarar för schakt, vatten, avlopp, dagvatten och bygger även väg, 
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där fundament sätts och ledningar dras. Det är ett stort projekt som tog nästan ett år och är en 

utförandeentrepenad är att beställaren ansvarar för projekteringen och entreprenören ansvarar för 

produktionen (AB 04,2004). Projektet utfördes från september 2015 till maj 2016. Aktiviteter i 

tidplanen är följande (Bilaga 10 ): 

  

Först skulle en väg utformas och byggas sedan skulle tomterna färdigställas. Därefter schaktades 

marken och diken för att leda vatten. Masshantering och provtryckning utfördes. Därpå leds 

600m koppar ledning. Vägtrummor med diametern 500mm och 1000mm användes. Terrassen 

jämnades ut genom att schakta eller fylla på för att bli underlag till infarten. Därefter skulle 

terrassen grusas upp och packas för att förstärka markstabiliteten. Till slut byggdes infartsvägen 

och etablering av vägbelysning utfördes. 

       

Tidplanrevidering är en vanlig händelse under projektets gång i byggbranschen på grund av olika 

faktorer. De vanliga orsakerna i Skogslängtan var leveransen, vädret, marktypen, ÄTA-arbete 

mm.  

Byggandet utfördes i lerhaltig mark som inte släpper in vatten. Bergkross användes till 

byggnationen och även till bärlagret som ger marken bra bärförmåga. Däremot var marken i 

Skogslängtan en gammal åkermark och ganska instabil. Schaktsläde användes för att hålla 

marken stabil. Det krävdes även förstärkningsmaterial samt geonät för att marken inte skulle 

sjunka ner. Bortforsling av massor tog längre tid än beräknat. 

Lastbilar har varit svårt att få tag på att för köra in och ut material. Detta kan vara en faktor som 

fördröjde arbetet. 

Vädret var främsta faktorn i Skogslängtan-projektet. Under projektets gång har snö och regn varit 

orsaker till fördröjningar av vissa arbetsmoment. Vattnet samlades i vägdiken vilket ledde till 

extra arbete för att pumpa ut vatten och låta marken torka. Både snö och regn har gett risk för 

tjäl- och stabilitetsproblem på delar av marken. Förseningar på grund av vädret var förväntade 

men det är nästan omöjligt att skydda väg- och markarbeten mot vädret. Enligt AB 04:2004 är 

entreprenören inte skyldig till förseningar på grund av vädret. Men ibland fick maskiner stå stilla 

på grund av vädret, vilket ledde till ökad kostnad. Väntan på aktörer och material förflyttning för 

det fortsatta arbetet är en form av tidsslöseri som också leder till ökad kostnad.   

ÄTA-arbeten uppstod på grund av fel i ritningarna. Kostnaden för ÄTA-arbeten understeg 

gränsbeloppet och blev inte en ökad kostnad. 

I Skogslängtan har kommunikationen och samarbetet mellan entreprenören och beställaren 

fungerat bra, därför har det inte varit några viten vid förseningar. Men det har tillkommit extra 

kostnader för inköp av material. 

 

4.1.3 Projekt 3 - Project Green 

Project Green är ett vindkraftsprojekt i Eskilstuna åt Envision som är en kinesisk 

vindkrafttillverkare. Skanska utför vägar och kranytor, el-kanalisation och pålade 

vindkraftfundament. Parken kommer innehålla 9 turbiner om en höjd på 151 meter. Det är två 

olika turbiner 2,3 MW samt 3,0 MW.[28] Projektet utförs från oktober 2015 till september 2016 

Aktiviteter i tidplanen diskuteras nedan (Bilaga 11): 

En befintlig mark har förbättrats för att bygga en väg. Terrassen jämnades ut genom att schakta 

bort backen. Vägtrummor användes för att leda ut vatten från marken. Markplan har byggts för 

maskinförflyttning och därmed har marken grävts för att utföra pålning som ska användas till att 
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bygga fundament. Därefter utfördes fundamentåterställning. Dessa aktiviteter har upprepats i 

olika etapper. Sedan anslöts tio stycken fundament med en befintlig väg. 

I Project Green har tidplanen reviderats 11 gånger. Två av de revideringarna har gjorts på grund 

av sent besked från beställaren om totalt 10-12 veckors förskjutning. Förskjutningen ledde till 

ökad kostnad. Enligt AB 04:2004 har entreprenören rätt till ersättning om försening har skett på 

grund av beställaren. Skanska för dialog med beställaren om ersättningen .  

 

Flera arbetsmoment var enklare att utföra eftersom projektet är uppdelat i olika etapper, där det 

förekommer upprepande aktiviteter. Vissa aktiviteter behöver längre tid än uppskattat att slutföra. 

 Vädret har orsakat förskjutningar av tidplanen i projektet. Under vintern har det varit risk för 

tjälproblem vid byggandet av fundament. Skanska ska vara klar med sina kontraktsarbeten till 

september 2016 och väntar just nu på att få börja bygga betongfundamentet. 

4.1.4 Projekt 4 - Södra Grev Rosen(Semla kraftstation) 

Södra Grev Rosen är en ombyggnad av gata med tillhörande ledningar åt Örebro kommun. 

Projektet avser omläggning av dubbla spillvatten ledningar med dimensionen 1200 mm, 

vattenledningar, el o fjärrvärme, belysning samt dagvatten ledningar. Projektet utförs för att 

frigöra mark inför utbyggnaden av USÖ.[29] Projektet har utförts från augusti 2015 till juli 2016. 

Aktiviteter i tidplanen är följande (Bilaga 12):  

Först skulle området avverkas för att ordna marken. En tomt färdigställs för att bygga 

Semlakraftstationen. Därefter har förschaktning utförts. Sponten placerades och stagades med 

hammarband. Sedan utförs schakten för grunden. Olika typer av rör och material har använts. 

Bottenplanen schaktades och gjordes redo för garage. Marken bakom sponten schaktades och 

utfylldes med jorddamm. Sedan byggdes kraftstationens olika byggdelar. 

Det har varit ändring på tidplanen. Den ursprungliga sluttiden var september 2015 men med alla 

förändringar och tillägg är den nya sluttiden juli 2016. ÄTA-arbete har varit främsta orsaken för 

tidplanförskjutning som leder till ökad kostnad. Kontraktssumman är ca 35 Mkr men 

entreprenadsumman har svällt väsentligt på grund av mycket förändringar i projektet.   

4.2 Intervjustudie 

Under denna del av arbetet sammanställs alla intervjuer med platschefer och arbetsledare. De 

vanligaste fel eller störningar som uppstår i olika projekt har kategoriserats enligt följande: 

- Bygghandlingar 

- Geotekniska undersökningar  

- Väder 

- Engagemang och kunskap 

- Leverans 

- Ekonomin 

4.2.1 Bygghandlingar  

Vid några av intervjuerna framkom det att ofullständiga bygghandlingar är vanligt 

förekommande, vilket leder till störningar. Ett exempel var att dikessläntens lutning var fel på 

ritningen då gjordes ritningarna om och dikesarbetet försenades med några dagar (Bilaga 1).  

Men ibland var det mindre problem som platsledningen tillsammans med yrkesarbetarna kunde 

lösa för att det inte skulle uppstå någon väntan (Bilaga 3). 
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4.2.2 Geotekniska undersökningar  

“Det visade sig vara mer berg att spränga bort än beräknat” var en mening som de flesta av de 

intervjuade nämnde. Detta leder oftast till att antingen ta in mer resurser eller göra ändringar i 

tidplanen. Ju mer berg desto svårare blir det att hålla tiden, vilket kan medföra förseningar och 

ökade kostnader (Bilaga 3).  

4.2.3 Väder 

Nästan alla höll med om att vädret är en bidragande faktor till ändringar och omplanering. 

Vintern kan ha både för- och nackdelar. Vid tjäle upplevs det lättare att köra med lastbilar och 

maskiner på marken, men schaktningsarbeten kan vara besvärlig (Bilaga 1 och 2). Vid regn 

ansamlas lätt vatten i bland annat diken och marken blir lerig (Bilaga 6). Detta upplevdes som ett 

problem bland de flesta på byggarbetsplatsen då det blir svårare att till exempel hårdgöra ytan. 

Ibland tvingas yrkesarbetarna att vänta tills det blir torrt i marken igen för att kunna utföra vissa 

arbeten (Bilaga 1).  

4.2.4 Engagemang och kunskap 

Två personer nämnde att bristande engagemang och okunskap också kan vara störningar. 

Oengagerade medarbetare bidrar inte med någon nytta utan tvärtom. Okunskapen blir en störning 

då en person behöver lära sig att utföra vissa arbeten, vilket tar tid(Bilaga 2 och 5). Ökat 

engagemang och god kunskap leder även till bättre kommunikation.  

4.2.5 Leverans  

Förseningar i leveransen var inte så ofta vanligt förekommande, men däremot förekom det ofta 

felbeställningar. Ett exempel på fel på leveransen som togs upp var att entreprenören valde en 

dyrare leverantör för att få varorna i tid, men leverantören kunde inte hålla tiden. När varorna 

kom var de felaktiga vilket medförde mer tidsförskjutning (Bilaga 4). Ifall leveransen var 

försenad så berodde det oftast på att beställningen inte gjordes i tid (Bilaga 5). 

4.2.6 Ekonomi 

Ekonomin kunde också vara en störningsfaktor. Många av de som intervjuades var eniga om att 

ekonomin och tidplanen gick hand i hand. Betalningsplanen är oftast satt efter tidplanen, ligger 

byggentreprenören efter i tidplanen brukar beställaren bromsa tidplanen. Oftast leder förseningar 

till kostnadsmässiga konsekvenser. (Bilaga 2 och 3) 

4.2.7 Andra faktorer 

Andra faktorer som kan medföra förseningar har tagits upp av de intervjuade. Samordningen var 

viktig vid underentreprenad då entreprenörerna oftast “krockade” med varandra (Bilaga 4). 

Logistiken som ingår i samordningen kunde också vara ett problem, eftersom yrkesarbetarna 

ibland var tvungna att flytta undan saker för att göra plats åt andra entreprenörer som utförde 

andra arbeten (Bilaga 1). Beställning av för lite eller för mycket material kunde också vara ett 

problem (Bilaga 1 och 7). 

 Vid en intervju när författarna frågade om det fanns några speciella moment som kräver mer 

arbete än tänkt var svaret: “För våran del så beror det mycket på hur bra maskinföraren är, en bra 

maskinförare = snabbare jobb” (Bilaga 6). Ju mer erfarenhet yrkesarbetarna har desto snabbare 

utför de arbeten och löser problem. Med en okunnig beställare kan projekt kosta tid och pengar, 
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på grund av ändring och tillägg (Bilaga 2). Ungefär hälften tyckte att resultatredovisningen oftast 

tog längre tid än tänkt. Dålig kommunikation låg till grund för förseningar (Bilaga 4).   
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4.3 Enkätundersökning 

I detta avsnitt redovisas sammanställningen av enkätundersökningen. Totalt har 25 personer 

deltagit i enkätundersökningen. Personer som har deltagit i enkäten är bland annat platschefer, 

arbetsledare, arbetschefer etc. 

 

1) Hur ofta anser du att vädret orsakar förseningar i väg- och markarbeten? 

  
Tabell 1  

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal respondenter 5 11 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 0 0 0 1 

Ofta 1 1 3 1 

Neutral 1 4 1 0 

Sällan 1 4 1 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 2 2 1 0 

 

Annat:  
- Ofta blir det mer arbete än tänkt. 

- Vinterperioden är varierande beroende på typ av jobb. 

- Vi har ju vintern. 

- Kan ofta ändra planering och köra jobb som tål regn. 

- Olika beroende på årstid. Asfalt är en känslig produkt som har större andel väderhinder 

under vår/höst jämfört med högsommar.  
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2) Hur ofta anser du att materialleveransen fördröjer väg- och markarbeten i 

byggproduktionen? 
 
Tabell 2 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 11 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 0 0 0 0 

Ofta 2 2 2 0 

Neutral 3 4 2 2 

Sällan 0 5 3 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 0 0 0 

 

3) Hur ofta kan ofullständiga bygghandlingar leda till förseningar i byggproduktionen? 
 
Tabell 3 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 10 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 4 3 1 0 

Ofta 1 1 3 2 

Neutral 0 4 2 0 

Sällan 0 1 1 0 

Aldrig 0  0 0 

Annat 0 1 0 0 
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Annat:  
- Oftast fel i handlingar 

 

4) Hur ofta leder kommunikationsbrist till förseningar i byggproduktionen? 
 
Tabell 4  

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 11 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 0 0 0 0 

Ofta 1 4 2 1 

Neutral 4 3 4 1 

Sällan 0 3 1 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 1 0 0 

 

Annat: 
- Dålig kommunikationsplan 

 

 

5) Hur ofta leder kommunikationsbrist till förseningar vid underentreprenad? 
 
Tabell 5 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 10 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 0 0 0 0 

Ofta 3 2 6 1 

Neutral 2 3 1 1 

Sällan 0 4 0 0 
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Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 1 0 0 

 

Annat: 
- Personal har inte förstått sitt uppdrag. 

 

6) Hur ofta påverkar kunskapsbrist kvalificerat arbete i byggproduktionen? 
 
Tabell 6 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 11 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 0 0 0 0 

Ofta 2 2 2 0 

Neutral 1 6 5 2 

Sällan 2 3 0 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 0 0 0 

 

 

7) Hur ofta kan brist på tillgång till effektiv utrustning orsaka förseningar i 

byggproduktionen?  
 

Tabell 7 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 11 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 1 0 0 0 

Ofta 0 1 1 1 
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Neutral 1 3 2 0 

Sällan 3 6 4 1 

Aldrig 0 1 0 0 

Annat 0 0 0 0 

 

8) Hur ofta förekommer det att brist på material leder till förseningar i byggproduktionen? 
 
Tabell 8 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 11 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 0 0 0 0 

Ofta 1 2 0 0 

Neutral 3 4 3 2 

Sällan 1 5 4 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 0 0 0 

 

9) Hur ofta förekommer det att brist på arbetsstyrka leder till förseningar i 

byggproduktionen? 
 
Tabell 9 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 9 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 0 1 0 0 

Ofta 3 3 2 1 

Neutral 1 3 4 1 
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Sällan 1 2 1 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 0 0 0 

 

10) Hur ofta kan otillräcklig planering orsaka förseningar i byggproduktionen? 
 
Tabell 10 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 10 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 1 1 1 0 

Ofta 1 5 3 0 

Neutral 3 2 2 2 

Sällan 0 1 1 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 1 0 0 

 

Annat: 
- Låg planeringskompetens och kostnadseffektivitet 

 

11) Hur ofta kan ett byte av entreprenör orsaka problem i ett redan påbörjat projekt? 
 
Tabell 11 

Erfarenhet 1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 

respondenter 

5 10 7 2 

Svar:     

Väldigt ofta 1 1 0 0 

Ofta 2 4 3 0 
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Neutral 2 3 1 2 

Sällan 0 1 2 0 

Aldrig 0 0 0 0 

Annat 0 1 1 0 

 

 

Annat:  
- Händer sällan  

- Ej aktuellt 

 

12) Skriv gärna nedan om det finns andra faktorer som kan leda till förseningar i 

byggproduktionen.  
 

Svar:  
- Brist på engagemang och okunskap 

- Brist på engagemang  

- Maskiner som går sönder, strejk, UE som går i konkurs 

- Bristande kompetens hos beställare  

- Logistiken är ofta en flaskhals  

- Vid större byggen med många delmoment är det ofta samordningsfrågor som leder till 

förseningar.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Under detta kapitel kommer projekten, intervjustudien och enkätundersökningen att redovisas 

och analyseras.  

 

5.1 Granskning av projekten  

I de fyra olika projekten som författarna har undersökt kan en förklaring fås på vilka fel och 

störningar som uppstår i väg- och markarbeten. De fel och störningar i de samtliga projekten har 

lett till förseningar och revideringar av produktionstidplanen. För att bestämma hur fel och 

störningar uppstår i en process måste faktorerna undersökas. Förbättringsförslag tas upp som kan 

bidra med en effektivare arbetsprocess i byggbranschen. Undersökningen visar att de flesta fel 

och störningar har uppkommit under produktions- och projekteringsskedet. Undersökningen av 

de fyra olika projekten lägger mer fokus på aktiviteterna i produktionsfasen. Här nedan ska 

studieresultat presenteras och analyseras 

 

5.1.1 Projekt 1 - Karlslund 

Det har varit några faktorer som har medfört fel och störningar som i sin tur har lett till revidering 

av tidplaner (Se tabell 12). Enligt tidplanen av Karlslund-projektet har aktiviteterna förskjutits 

med ungefär 86 dagar (Se bilaga Markarbeten i Karlslund). 

 

Tabell 12. Fel och störningar som har uppstått i Karlslund-projektet  

Faktorer som försenar arbete Typ av fel och störningar 

Vädret Väntan/Slöseri 

Ofullständig granskning av handlingar Fel i handlingar 

Otillräcklig planering Missar en del aktiviteter vid planering 

ÄTA Tidslöseri 

 

Enligt Johan Sundman, byggarbetsledare på Karlslund-projektet, har väderförhållande varit en av 

de faktorerna som har lett till att tidplanen har reviderats. Vädret kan påverka byggarbetsplatsen 

och produktionstidplanen på många olika sätt. Markarbeten har utförts både under sommaren och 

under våren(Se bilaga Markarbeten i Karlslund). Väderförhållanden har varit olika under 

projektets gång. Väderförhållanden påverkar Karlslund-projektet på olika sätt. Projektet har gått 

bra vid soligt och torrt väder. Problem har uppstått när det har regnat. 

Regnvatten samlades i vägdiken, vilket påverkade arbeten negativt. För att placera 

betongtrummorna i diken behövde vattnet torkas eller pumpas ut från vägdiken. Skarvarna av 
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betongtrummor kan lätt glida isär i våtmark. Därför måste marken vara torr för det fortsatta 

arbetet. Yrkesarbetarna väntade och flyttade på material för att utföra andra aktiviteter tills 

marken blev torr (se bilaga 1). Väntan som uppstod på grund av regnvatten i Karlslund-projektet 

ansågs som slöseri som ledde till förskjutningar i tidplanen. Däremot kan det vara omöjligt att 

påverka vädret vid vägbyggen, eftersom det inte finns väderskydd till vägarbeten. Det finns inte 

heller några förbättringsförslag till väntan som uppstod på grund av regnvatten. Enligt AB 04 

kapitel 4§3 är enterprenören Skanska inte skyldig till förseningen, eftersom förseningen uppstod 

på grund av vädret. 

 

Enligt Johan har ändrings- och tilläggsarbeten uppstått på grund av bristande projektering. ÄTA 

anses som orsak till förseningar i väg- och markarbeten samt i andra byggarbete. Det kräver tid 

att ändra eller utföra ett arbete på det arbete som redan gjorts. ÄTA kan uppstå på många olika 

sätt men i Karlslund-projektet har ändrings- och tilläggsarbeten skett på grund av fel i ritningar, 

som tidigare nämnts. Ett förbättringsförslag till ÄTA som uppstått på grund av bristande 

bygghandlingar kan vara användning av 3D- och 4D-BIM. 

Ofullständig granskning av bygghandlingar kan bero på kunskapsbrist, glömska eller slarv hos de 

ansvariga aktörerna. Dessa faktorer kan både försämra kommunikationen mellan aktörerna och 

minska arbetskvaliteten och effektiviteten . Projektören bör ha tillräckligt med kunskap om 

produktionen. 

  

Att ha korrekta ritningsunderlag från beställaren och att hantera de på rätt sätt underlättar arbetet 

för entreprenörerna under produktion. Det krävs även kunskap om ritteknik bland aktörerna. 

Även om fel i handlingar kostar tid och pengar är det möjligt att revidera ritningen om felet 

upptäcks i tid. Men om felet upptäcks i produktionen kan det medföra konsekvenser. 

För att undvika dessa typer av fel kan TQM-strategin användas. Detta utförs genom att öka 

utbildningsmöjligheten för att öka kunskap och kommunikation mellan aktörerna. Därmed utförs 

ett kvalificerat och konkurrenskraftigt arbete. Dessutom kan 3D- och 4D-BIM användas för att 

undvika fel i ritningarna. 

 

Byggbranschen strävar efter en effektiv arbetsprocess. En bra planering är grund för att 

kontrollera, uppfölja och inrätta ett projekt. Planering av ett projekt innebär att utföra olika 

aktiviteter inom en tidsram. I Karlslund-projektet har platsledningen upprättat 

produktionstidplanen varje vecka (Bilaga 1). I Karlslund-projektet  

 har det varit förskjutningar i tidplanen på grund av att vissa aktiviteter inte fanns med i tidplanen. 

Detta visar att planeringen är otillräcklig. Otillräcklig planering kan medföra risk för förseningar 

som försämrar arbetskvaliteten och effektiviteten. Anledningen till att otillräcklig planering 

uppstår kan även bero på brist på samordning vid många underentreprenörer, att missa aktiviteter 

och låg planeringskompetens. 

 Enligt AFS 1999:3 kapitel 48§ beskrivs att utbildning och erfarenhet är väldigt viktigt faktor för 

att utföra ett arbete självständigt. Även här kan TQM-strategin tillämpas som åtgärd. Kaizen kan 
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används som förbättringsförslag eftersom vid ständig förbättring i produktionen kan erfarna 

yrkesarbetare medverka vid tidsplaneringen.  
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5.1.2 Projekt 2 - Skogsgläntan 

Även i Skogslängtan har det uppstått fel och störning som har lett till revideringar av tidplanen 

(Se bilaga Skogsgläntan). 

 

Tabell 13. Fel och störningar som har uppstått i Skogslängtan   

Faktorer som försenar arbete Typ av fel och störningar  

Väder Väntan 

Stilla stående maskiner Tidsslöseri 

Markförhållande  Överarbete(behöver extra material och 

arbete) och ändring i bygghandlingar 

ÄTA Fel i handlingar 

 

Vädret har påverkat projektet både positivt och negativt. Tjäle har varit till stor nytta för 

transporten av material och utrustning, men ett problem för schaktningsarbeten.  

Maskiner kan stå stilla på grund av dåligt väder. Tomten var en gammal åker, därför var marken 

instabil vid regn.  

Eftersom jorden var lerhaltig användes schaktlådor för att underlätta schaktningen. Att schakta 

med schaktlådor tar längre tid än med grävmaskiner. Här var det även bristande geotekniska 

undersökningar som bidrog med extra arbeten.  

5.1.3 Projekt 3 - Project Green 

Tabell 14. Fel och störningar som har uppstått i Project Green  

Faktorer som försenar arbete Typ av fel och störningar 

Sent besked från beställare Väntan/arbetsstopp 

Väder Väntan 

Otillräcklig planering Fel Tidsuppskattning 

 

Skanska utför ett arbete enligt beställaren önskemål. För att Skanska ska kunna utföra arbetet 

måste beställaren lämna besked. Skanska kunde inte utföra några arbeten tills beskedet har 

kommit eftersom arbetet ska utföras enligt beställarens önskemål. Arbetsstopp eller väntan 

mellan kontraktstiden och tills beskedet har kommit är en form av tidsslöseri som kan till 

förseningar. Förseningarna har totalt varit 12 veckor.  
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I Project Green har aktiviteterna utförts från oktober 2015 till september 2016 (Bilaga Project 

Green) . Vilket innebär att projektet utfördes i olika årssäsonger.  

Skanska får börja bygga betongfundamenten i april 2016. Under april har det varit bra väder till 

betongbygget. Under vintern har pålningen till de första fundamenten utförts som förstärkning 

och schaktningen för fundamentet utfördes i början av vintern. Detta innebar stor risk för 

tjälproblem. Det har regnat vid utförandet av flera betongarbeten. Regnvatten fördröjer 

arbetsflödet i väg- och markarbeten. Arbetsfördröjningen anses som slöseri i form av väntan. 

Det finns inte några förbättringsförslag för att minimera arbetsfördröjningen som uppstår på 

grund av väder. 

 

Efter granskning av tidplanerna för Project Green upptäcktes att vissa aktiviteter saknades. Detta 

kan bero på okunskap hos planeraren eller att planeraren har stor tillit till planeringsverktyget. 

Men även tidspressen kan vara en faktor. När fel upptäcks på plats måste snabba åtgärder vidtas 

vilket kan leda till missar.  

 

5.1.4 Projekt 4 - Södra Grev Rosen 

Tabell 15. Fel och störningar som har uppstått i Södra Grev Rosen 

Faktorer som försenar arbete Typ av fel och störningar 

Materialbrist Väntan på material 

Bristande bygghandlingar ÄTA 

Leverans Väntan/omplanering 

Väder Väntan 

 

Även här har vädret påverkat markarbeten som har medfört förskjutningar i tidplanen. 

Under samtalet med Peter Thorsen diskuterades några faktorer som har påverkat projektet. I ett 

dokument där störningar och hinder dokumenterades visade att projektet försenades med totalt 90 

dagar. De flesta fel och störningarna berodde på brister i bygghandlingarna. Berget som skulle 

sprängas skiljde sig från det som stod i bygghandlingarna. Dessutom var det mer berg att spränga 

än beräknat. Inkoppling av dag-,spillvatten och vatten gick inte att utföra enligt ritningar. 

Återigen kan detta bero på okunskap hos de som utför handlingarna. Både BIM och Lean skulle 

kunna undvika dessa störningar. Södra Grev Rosen har även drabbats av leveransproblem som 

har medfört omplanering där medarbetarna fått utföra andra moment i väntan på material.  
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5.2 Intervjustudie och enkätundersökning 

I detta avsnitt analyseras de orsaker som ofta medför fel och störningar. Engagemang ansågs som 

en viktig faktor. “Engagemang är väldigt viktigt för ett lyckat projekt, är man inte engagerad och 

inte gör sitt jobb så bidrar man inte med någon nytta, utan tvärtom.” (Bilaga 5). Intervjuerna och 

enkätundersökningen visar att ökat engagemang och bra kunskap kan vara en åtgärd nästan mot 

alla störningar som uppstått i ett projekt. Vikten kommer att ligga på de faktorer som kan påverka 

väg- och markarbeten mest.  

5.2.1 Väder 

 
 Figur 7: Hur ofta anser du att vädret orsakar förseningar i väg- och markarbeten? 
 

Utifrån insamlad data går det att konstatera att vädret bidrar med både för- och nackdelar vid väg- 

och markarbeten. Vid tjäle i marken kan det underlätta vissa arbeten till exempel att köra lastbilar 

och maskiner på marken. Men det kan även vara besvärligt att till exempel utföra 

schaktningsarbeten då marken är frusen, detta kan leda till kortare fördröjningar. Vid regniga 

dagar kan yrkesarbetarna tvingas stoppa ett visst arbete. Eftersom det kan bli mycket lerigt i 

marken och det blir svårt att köra med maskinerna. Vid husbyggnation kan det vara lättare att 

skydda byggnaden mot vädret med hjälp av väderskydd. Till skillnad från till exempel en 

kilometer lång väg som är nästan omöjlig att skydda mot vädret med hjälp av väderskydd. 

Tvingas ett arbete stoppas på grund av vädret så måste yrkesarbetarna utföra ett annat arbete. Att 

flytta verktyg och börja med ett nytt moment kan vara tidskrävande. Men enkätundersökningen 

visar lite blandade åsikter när det gäller förseningar på grund av vädret.  

De flesta deltagarna har mer än tio års erfarenhet i branschen. En faktor till resultatet kan vara att 

deltagarna är kunniga och snabba på att lösa sådana problem. En annan faktor som upptäcktes 

under intervjuerna är att väg- och markarbeten ofta inte hade någon deadline, eller ett slutdatum 

som entreprenörerna var tvungna att hålla. Det var bra samarbete och förståelse mellan 

entreprenören och beställaren.  
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5.2.2 Leverans 

 

 
Figur 8: Hur ofta anser du att materialleveransen fördröjer väg- och markarbeten i byggproduktionen? 
  

 

Cirka en fjärde del av deltagarna i enkätundersökningen tycker att problem med 

materialleveransen förekommer ofta. Vissa tycker att leveransproblemen beror ofta på att varor 

inte beställs i tid, och här spelar engagemang stor roll (Bilaga 1 och 5). Andra tycker att det är 

svårt och få tag på resurser och material på grund av att det är högkonjunktur (Bilaga 3 och 4). 

Om leveransproblemen beror på leverantören blir det en extern störning som inte går att planera i 

produktionstidplanen. För att undvika leveransproblem kan Just-in-time konceptet användas. Som 

tidigare nämnt innebär att leveransen kommer vid den tiden materialet ska användas. En av de 

intervjuade tog upp ett exempel på konsekvenser som kan uppstå vid förseningar av leveransen. 

“Har man till exempel bokat en tid med leverantören klockan 7 på en måndag och leverantören 

inte håller tiden då måste vi göra om lite och kanske börja med en annan aktivitet om det är 

möjligt och då får materialet ligga där tills vi kan ta hand om det.” Som tidigare nämnt är det 

tidskrävande att börja med ett nytt moment. Leveransförseningar kan även leda till 

logistikproblem.  

Denna fråga kunde ha utformats på ett annat sätt som kanske skulle ge bättre resultat. Exempelvis 

kunde frågan omarbetats så att den omfattade all typ av leverans och inte bara materialleverans.  
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5.2.3 Bygghandlingar  

 
  Figur 9: Hur ofta kan ofullständiga bygghandlingar leda till förseningar i byggproduktionen? 
 

Under både enkätundersökningen och intervjuerna var bristande bygghandlingar vanligt 

förekommande. Totalt 15 av 24 deltagare i enkätundersökningen ansåg att ofullständiga 

handlingar väldigt ofta eller ofta leder till förseningar. En deltagare tyckte att det är oftast fel i 

bygghandlingarna. Ett fel som togs upp under intervjuerna var: “Inköp av bankfyllnadsmaterial 

ca 8000 ton där beställarens projekterare har kalkylerat fel i mängdförteckningen” (Bilaga 7). 

Utifrån insamlad data och erfarenhet kan en störningskedja med utgångsläge i bygghandlingar 

illustreras. 

 

 
Figur 10: Illustration av störningskedjan med utgångsläge i bygghandlingar  
 

Okunskap och brist på erfarenhet om byggproduktionen hos till exempel konstruktörer kan vara 

en orsak till ofullständiga eller fel bygghandlingar. Men även oengagerade medarbetare som 
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snabbt vill göra klart bygghandlingar kan medföra bristande bygghandlingar. Projektering med 

hjälp av datorprogram blir alltmer vanligt. Projektören kan ha stor tillit programmens automatiska 

lösningar som i praktiken kanske inte funkar, vilket kan leda till omarbete. Ibland startas 

byggproduktionen innan projekteringen är klar för att spara tid och pengar, detta medför 

bristande handlingar som i sin tur skapar störningar i produktionsprocessen (Bilaga 2).  

För att undvika dessa störningar kan TQM-strategin tillämpas, där utbildning och bra 

kommunikation är viktiga faktorer. Även visuell planering kan användas för ökat engagemang 

och bättre samarbete mellan produktion och projektering. 

 

 

 
Figur 11: Hur ofta leder kommunikationsbrist  Figur 12: Hur ofta leder kommunikationsbrist till 

 till förseningar i byggproduktionen?   förseningar vid underentreprenad? 
 

Intervjustudien tyder på att kommunikationen beror på vilka som är inblandade i projektet, men 

de flesta tyckte att kommunikationen funkade ändå bra. Är beställaren okunnig kan det uppstå 

missförstånd (Bilaga 4). 8 av 24 deltagare i enkätundersökningen har en åsikt om att 

kommunikationsbrist kan leda till fel och störningar. Det kan bero på okunskap hos 

medarbetarna, men också brist på engagemang. En deltagare kommenterade att en faktor kan vara 

dålig kommunikationsplan. En kommunikationsplan behövs för att rätt personer, får rätt 

information, på rätt sätt och i rätt tid. En annan faktor till kommunikationsbrist kan vara språket, 

där utländska yrkesarbetare är inblandade i projektet. Vid underentreprenad anser hälften av 

deltagarna att kommunikationsbrist leder ofta till förseningar. Det handlar oftast om 

samordningen (Bilaga 4). 

 För att förbättra kommunikationen och samordningen behöver vissa åtgärder vidtas. BIM, visuell 

planering och TQM-strategin användas som förbättringsförslag. Med hjälp av BIM kan bland 

annat kollisionskontroller genomföras. 3D-visualisering hjälper produktionspersonalen att se en 

byggnad eller delar av byggnaden i 3D, detta medför bättre förståelse av den färdiga lösningen 

och underlättar deras arbete. 
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5.2.4 Planering 

 
  Figur 13: Hur ofta kan otillräcklig planering orsaka förseningar i byggproduktionen? 
 

En deltagare tycker att låg planeringskompetens och kostnadseffektivitet kan bidra till otillräcklig 

planering. Totalt 11 av 24 deltagare tycker att otillräcklig planering inte är ett problem i 

produktionen. Medan 12 andra tycker att det ofta/väldigt ofta leder till förseningar. 

Intervjustudien visar att tidplaner är svåra att göra då det är svårt att veta vad som finns i marken. 

Därför att det viktigt med utförliga geotekniska undersökningar. Men eftersom projekten är oftast 

tidspressade på grund av ekonomin, kan det leda till otillräcklig planering. En åtgärd kan vara att 

använda 4D-planering för platsledningen vid låg planeringskompetens. Att låta yrkesarbetarna 

vara med och planera kan också bidra med förbättringar (Bilaga 1).  
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5.2.5 Andra faktorer  

 

Kunskapsbrist 

 
  Figur 14: Hur ofta påverkar kunskapsbrist kvalificerat arbete i byggproduktionen? 
 

6 deltagare av 25 tycker att kunskapsbrist kan vara en störning. Oftast jobbar 

produktionspersonalen nära varandra ute på bygget. Utifrån intervjustudien har kommunikationen 

funkat bra, därför går det att konstatera att samarbetet också funkat bra. Detta kan innebära att 

yrkesarbetarna och platsledning delar med sig av kunskap och erfarenhet.  

 

Brist på material och utrustning  
 

 
Figur 14: Hur ofta kan brist på tillgång till effektiv  Figur 15: Hur ofta förekommer det att brist på 

 utrustning orsaka förseningar i byggproduktionen?   material leder till förseningar i byggproduktionen? 
 

Majoriteten av deltagarna jobbar på bland annat Skanska, NCC och Peab. Resultatet kan bero på 

att dessa stora företag inte har problem med material- och utrustningsbrist. Frågan togs inte upp i 

intervjustudien.  
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Brist på arbetsstyrka  
 

 
 Figur 16: Hur ofta förekommer det att brist på arbetsstyrka leder till förseningar i byggproduktionen? 
En orsak som kan vara till att det blir brist på arbetsstyrka är att arbetarna förflyttas ofta mellan 

byggen, vilket kan leda till sämre arbetsmiljö. Arbetarna kan då säga upp sig och det tar tid att 

hitta nya arbetare. Genom att undvika förflyttning av arbetarna går det att åtgärda störningen.  

 
 Figur 17:Hur ofta kan ett byte av entreprenör orsaka problem i ett redan påbörjat projekt? 
 

Frågan om byte av entreprenör var inte aktuell under intervjuerna men författarna ansåg att det är 

en faktor som kan bidra med förseningar. Vid byte av entreprenör kan störningar i form av bland 

annat väntan uppstå. Väntan på att entreprenören och yrkesarbetarna ska komma igång med 

byggarbetet. Enkätundersökningen visar att cirka hälften av deltagarna tycker att byte av 

entreprenör skulle bidra med förseningar. Frågan kan ha varit otydlig. 
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6 SLUTSATS 

 

Rapporten syftar till att undersöka de fel och störningar som kan uppstå vid väg- och markarbeten 

och försöka föreslå förbättringar som kan effektivisera processen. Förbättringsförslagen har tagits 

fram utifrån teorierna och kan minska de flesta fel och störningar. Men för att kunna tillämpa 

dessa krävs det framför allt tid, pengar och engagemang. Fallstudien visar att alla projekt är olika 

men alla har några gemensamma fel och störningar och oftast är konsekvenserna 

kostnadsmässiga. Studien har kunnat besvara frågeställningen.  

 

Svar på frågeställning: 
 

● Varför uppstår det fel och störningar? 

Utifrån intervjuerna och enkätundersökningen går det att konstatera att de flesta fel och 

störningar som uppstår på grund av framför allt bristande engagemang, okunskap och dåligt 

samarbete. För att uppnå målet med ett projekt krävs det engagerade medarbetare som vill lära 

sig att samarbeta.  

 

● Vilka är de vanligaste fel och störningar inom väg- och markarbeten? 

De vanligaste fel och störningar som har bidragit med konsekvenser har varit bland annat 

bristande bygghandlingar, geotekniska undersökningar och väderförhållanden. 

 

● Vad är konsekvenserna? 

Konsekvenserna har bland annat varit väntan, att planera om och ÄTA som i slutändan lett till 

ekonomiska konsekvenser. 

 

● Vilka lösningar har använts eller kan användas? 

Oftast löstes problemen genom kommunikation. Men för att kunna upptäcka fel och störningar i 

ett tidigt skede kan en rad olika verktyg och strategier användas. Att till exempel använda BIM 

och Lean Construction kan vara både tid- och kostnadseffektivt.   
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7 DISKUSSION OCH FORTSATT ARBETE 

Vi tycker att arbetet svarar väl mot syftet med undersökningen. Vi har lyckats identifiera de 

vanligaste felen och störningarna som kan uppstå i väg- och markarbeten och vilka konsekvenser 

dessa kan medföra. Vi har även kunnat föreslå förbättringar för att reducera dessa. Intervjuerna 

och undersökningen har utgjort underlag till rapporten. Men vi tycker att undersökningen kunde 

ha genomförts bättre. Undersökningen kan ha en rad olika felkällor. Vi lade ner mycket tid på 

fakta som vi inte kunde få nytta av. Vi kunde istället ha gjort en bättre litteraturstudie.  

 

Under intervjuerna upptäckte vi att frågorna tolkades på olika sätt, ibland missförstods. Men på 

grund av tidspressen kunde vi inte skapa en bättre intervjumall. Enkätundersökningen var en bra 

metod för att samla information, men även där fanns det brister. Många frågor liknade varandra 

och kan därför ha medfört sämre resultat.  

 

Efter analysen av insamlad data insåg vi att planeringen och bygghandlingarna kan påverka ett 

projekt väldigt mycket. Fastän det finns flera olika metoder för att undvika dessa störningar så 

valde de flesta att använda traditionella metoder. 

 

För att reducera fel och störningar gäller det att någon upptäcker och rapporterar dom, sedan 

måste dessa fel och störningar behandlas och åtgärdas. När man har reducerat felen och 

störningarna blir ledtiderna kortare och kostnaderna minskas. 

 

Som fortsatt arbete kan man undersöka vad felen och störningarna kan kosta för alla inblandade 

aktörer.    
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9 Bilagor  

 

Bilaga 1: Personlig intervju 

 

Namn: Johan Sundman 

Befattning:Arbetsledare 

Företag: Skanska 

Datum: 2016-04-07 

Intervjulängd: 39 minuter 

 

● Berätta lite om dig själv 

Johan Sundman, arbetsledare med ett års erfarenhet på Skanska väg och anläggning. 

 Styr och planerar samt följer upp dagliga aktiviteter under produktionen. Ansvarar   

 för beställning av material samt samordning med kunder. 

 

● Berätta lite om projektet/projekten du sitter med just nu.  

Skogslängtan är ett exploateringsområde där 40 nya tomter ska göras tillgängliga.  

Skanska ansvarar för schakt, vatten, avlopp, dagvatten och bygger även väg, där 

fundament sätts och ledningar dras. Projektet startade i september och skulle bli klar i 

april. Men vi hade ingen exakt deadline, de ville kunna bygga på tomterna från och med 

första april, och det har vi lyckats hålla. Vi har fortfarande lite jobb kvar, som gång- och 

cykelbanor, men vi har lyckats hålla det viktiga att första april skulle allt vara klar för 

byggstart för de som vill komma och bygga sina hus. När vi skulle börja schakta insåg vi 

att det var dålig mark och väldigt djupt, då fick vi använda schaktlådor. Orsaken till att det 

har varit “förseningar” är framför allt vädret. I vintras var det jätte kallt, vilket försvårade 

på ett sätt och underlättade på ett annat. Då fick planera om osv, vilket gjorde att det blev 

lite förskjutningar. Tidplanen ändras hela tiden, en av anledningarna här har varit att vi har 

diken som ska fyllas(gammal åker). Där måste vi nyttja när det är kallt, då kan man köra 

ut med lastbilar och maskiner, men när det är blött så kan man  inte köra för att marken 

sjunker. Då måste vi avbryta när det är blött och vänta tills det är torrt igen. Vädret är en 

bidragande faktor till att man ändrar och planerar om. Andra grejen som har ändrats är att 

de skulle ha inmätning på alla tomter, de skulle kolla höjder på alla tomter och skulle vara 

klara till ett visst datum, då fick vi avbryta det vi höll på med. Då fick ändra, kasta om och 

flytta på material istället, det är en sådan grej vi inte visste om innan. När man sitter och 

gör en tidplan så uppskattar man hur lång tid saker och ting tar, ibland går det väldigt 

mycket fortare och ibland långsammare. Vi trodde vi var nästan klara med att köra bort 

material, och det visade sig att det var jätte mycket material som skulle köras bort. Och 

sådant blir extra jobb och tar tid.  

 

I Karlslundprojektet hade vi ta hand om markarbeten för ett ställverk. Ca en kilometer 

lång väg byggdes och uppgrusning av en ca 200 x 200m. Här var det lite annorlunda, för 

att en annan entreprenör skulle ta över nästa etapp. Då fick vi slåss om tider. Vädret var 

också ett jätte stort problem där. Handlingarna var inte helt korrekta, vi hade föreskrivit 

en 30cm överbyggnad, men det visade sig att det inte räckte och då blev det istället en 40-

50cm. Då var det mycket mer material som skulle köras in, det drar ju på tiden och det är 
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mycket jobb som tillkommer. Alla projekt är olika men det är tillkommande arbeten som 

drar ut på tiden.  

 

● Hur ser upplägget ut för era möten och hur förbereder du dig?  Vilka deltar i 

mötet?            

Jag och platschefen brukar sitta ungefär en gång i veckan och planera ca tre veckor 

framåt. Det är för att vissa grejer måste man genomtänka och genomarbeta, då måste vi ha 

alla här och berätta om att en viss aktivitet ska vara klart om  två veckor så vi måste börja 

med det nu. Vi sitter alltid två stycken och kollar hur det går där ute, vi brukar prata lite 

med gubbarna och de ligger till. 

  

● Hur arbetar du fram din tidplan? 

 Det är ju samtidigt som vi sitter tillsammans jag och platschefen. Sen är det ju 

uppskattning, man tror att det här borde man göra på tre dagar, det här borde man göra 

på fem dagar. Men det är inte alltid det stämmer, där går man lite på erfarenhet och 

känsla. Vi brukar fråga gubbarna vad de tycker, vi låter de sköta en ganska stor del av 

planeringen också, vi låter de styra lite själva annars blir de låsta. Men ibland måste jag 

styra, för att någon har till exempel kommit och sagt att vi ska vara klara just då. Men de 

vet ju egentligen bäst upplever jag det som, när det kommer till saker och ting , men man 

ska vara där och ifrågasätta men inte styra för då kommer de inte tycka att det är roligt. 

 

● Hur ser kunskapen om tidplaner ut bland yrkesarbetarna? 

 Det är lite så där faktiskt, det är olika till olika projekt. Jag vet att hus, när de bygger 

större projekt då har de en som är expert på tidplaner, som bara jobbar med tidplaner. Han 

brukar samla allihopa varannan vecka och ser hur det ligger till, stämmer av tidplanerna. 

Den kompetensen har vi inte i närheten, det är för att vi inte har samma omfattning på 

våra projekt, vi har inte samma beroende av att olika entreprenörer ska göra sitt och att de 

inte krockar med varandra. Ibland kan vi behöva ta in honom när det är större projekt, 

men vi har inte behövt det på de två projekten.  

 

●  Hur följs tidplanerna upp? 

 Det gör vi också varje vecka när vi sitter i det programmet vi använder, Asta 

Powerproject. Man kan lägga in hur många procent man har gjort av en aktivitet, och 

sedan räknar programmet ut hur man ligger till totalt. Men när man gör tidplaner första 

gången då missar man en del saker, så därför försöker vi jobba med lite kortare tidplan.  

 

● När förseningar uppstår, hur ser problemhanteringen ut? (bara ändring i tiden, 

finns det möjlighet till extra bemanning mm) 

Jag vet inte, här har det inte varit någon panik vi har ändå kunnat prata med kunden, 

Kumla kommun eller Svenska kraftnät, det har inte varit något problem så. Vi har aldrig 

behövs jobba ifatt någonting. De har haft förståelse och sagt mer OK när vi har lagt fram 

det. Vi har inte haft vite i de här projekten, men om vi skulle ha det så skulle vi kunna 

stoppa in mer resurser.  

 

● Har du exempel på ändringar/tillägg som gjorts som har fått några tydliga 

konsekvenser ? 
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I Skogslängtan har det varit mycket ändringar i handlingarna, och det gör att det blir 

förseningar några dagar. Och i det andra projektet behövde vi lägga på mer grus som sagt. 

Då måste vi köra dit mycket mer grus, lägga ut mycket mer grus vilket tar längre tid. Det 

blir ju ändringar under resans gång, man upptäcker att saker och ting inte funkar. Här 

skulle vi ju också göra en väg, det fanns en befintlig väg och vi skulle egentligen ta bort 

hela den där vägen och bygga en ny. Men då sa vi att den här vägen, den funkar faktiskt vi 

kan bara brända den. Det sparade vi säkert två veckors jobb på, och vi sparade väldigt 

mycket pengar också åt oss själva och kunden. Ibland upptäcker man saker som faktiskt 

kan funka, då tar man kontakt med kunden och kollar att det här är OK, om kunden säger 

att det är OK då kan man testa och se om det går.  

 

● Hur har vädret(vinter) påverkat projekten? 

Som sagt vädret påverkar mycket väg och anläggning, inte som hus , där kan man ha 

väderskydd men på väg och anläggning går det inte och ha väderskydd. 

 

● Har det varit några problem med leveransen? Vad har de haft för konsekvenser i så 

fall? 

Det drabbas inte så där jättemycket, men det är rätt tufft och få tag på lastbilar som kör 

grus. Men det är en sådan sak som kan påverka, marknaden är väldigt het just nu vilket 

gör att det blir väldigt svårt och få tag i resurser. Då gäller det även resurser som köra in 

och ut material. Vi kör in mycket berg och vi kör ut mycket schaktmassa, det går åt 

mycket resurser där och det kan skapa problem i så fall. Det kan ligga hos mig i annat fall, 

att jag beställer försent och det kan bli kortare stopp.  

 

 

Bilaga 2: Personlig intervju 

 

Namn: Glenn Westerberg 

Befattning:Platschef 

Företag: NCC 

Datum: 2016-05-09 

Intervjulängd: 20 minuter 

 

● Berätta lite om dig själv 
Jag har varit i branschen sedan 1989, började på hussidan. Idag är jag platschef på 

marksidan på NCC.  

 

● Berätta lite om projektet/ du sitter med just nu (fel och störningar). 
Beställare är Kumla Kommun, vi ska utföra en ombyggnation av utemiljön kring 

resecentrum. Det här är etapp 1b, en etapp är redan gjord för två år sedan. I det ingår ju 

lite olika moment. Det är schakt för ny VA, el, dräneringar. Vi ska bygga en hiss, där ska 

det gjutas ett hisschakt med hjälp av några stödmurar. Lägga en massa marksten. 

 

● Vad har fungerat bra under projektets gång och vad har gått mindre bra 

Det här projektet startade egentligen för ett år sen. Vi lämnade ett prisförslag, och det blev 

väldigt dyrt. Så Kumla kommun har suttit och bytt ut material och gjort om lite grann för att 
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få ner kostnaden så att de skulle kunna få genom det här. Vid årsskiftet fick vi starta och vi 

kom inte igen riktigt förrän i mars. 

 

 

 

● Hur har markarbetena gått? 

De har gått bra för och vara markarbeten, för oftast hittar man konstiga saker i marken. 

Speciellt vid stadsområden, där kan man hitta föroreningar. Men vi har inte hittat 

någonting sånt.  

 

● Har det tillkommit något nytt moment som inte har gjorts förut?   

Det som är lite klurigt är att vi hålls vid järnvägen, då är det speciella restriktioner. 

Det visste om innan vi började med projektet så, men annars är det inga speciella moment. 

 

● Hur ser kunskapen om tidplaner ut bland yrkesarbetarna? 

Vi har satt en tidplan ute på bygget för att de ska kunna följa den. Det är viktigt att de ska 

kunna se och fundera lite grann. intresset är väl blandat. En del är mer engagerade än 

andra. Man vill ju ha mer engagerade medarbetare som tänker lite för osv. Tidplanen är 

reviderad några gånger, den är fortfarande inte spikad än för att vi har en ändring i 

hisschakt. Vi fick bygghandlingarna för bara några dagar sen, och nu sitter våra 

kalkylatorer och räknar på vad den här ändringen kostar.  

 

● Hur följs tidplanerna upp? 

Det följs upp av oss naturligtvis varje vecka sen följs det upp vid varje byggmöte. 

Betalningsplanen är oftast satt efter tidplanen. Ligger man efter i tidplanen brukar  

beställaren bromsa betalningsplanen.  

 

● När förseningar uppstår, hur ser problemhanteringen ut ?(bara ändring i tiden , 

finns möjlighet till extra bemanning mm) 

Det har inte uppstått några förseningar på grund av oss om man säger så. Det är mer att 

handlingarna inte var klara i tid. Om det skulle uppstå förseningar så skulle vi lägga fram 

det i ett system som vi jobbar med, vi skriver underrättelser. Vi har byggmöten en gång i 

månaden då brukar vi ta upp det. I det projektet har vi lagt fyra veckor semester där vi helt 

enkelt slår igen, skulle det vara så att vi behöver köra en vecka eller två då skulle man 

kunna titta om det går att jobba under semesterperioden. Och i det här projektet har vi 

faktiskt ingen deadline i och med att vi inte hade bygghandlingar tills nu så vi har inte 

kunnat se hur lång tid det tar.  

 

● Har du några exempel på ändringar/tillägg som gjorts som har fått tydliga 

konsekvenser ? Ändringarna kan vara i både ditt och andras arbete. 

Ja det ju den ändringen av hissen. Där kommer det ju få konsekvenser, de vet vi ju inte 

riktigt än. Det är mer kostnadsmässiga konsekvenser.  

 

● Hur följer ni upp konsekvenserna av olika störningar i era projekt? Hur 

dokumenteras det? 
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Det gör vi också i det där systemet. Vi kallar systemet för fråga-svar,  då går man in i 

systemet och skriver en fråga, anmäla ett svarsdatum. Sedan hanteras frågan i systemet, 

då får jag svar från beställaren. Likadant om man har ett extra arbete till exempel, vilket 

ofta tar längre tid. Det är någonting man inte har planerat att man behövde göra.  

 

 

● Hur har vädret(vinter) påverkat projekten? 

Vi slapp ju vintern, men vintern är oftast en grej som det tar väldigt mycket mer tid och 

energi. Vissa moment kan man inte faktiskt göra, så det är problematiskt och jobba under 

vintertid och oftast blir det ju inget vintertillägg, så det är lite tufft. När det regnar beror 

det lite på vad man gör. Håller man på med schakt eller göra ordning en yta då kan det 

vara svårt och hålla på med de typerna av markarbeten. Det blir så mycket vatten, då går 

det inte ju hårdgöra ytan som det ska. Blir det mycket vatten brukar man pausa arbetet och 

hitta något annat att göra.  

 

● Har det varit några problem med leveransen? Vad har de haft för konsekvenser i så 

fall? 
Ja, det är alltid problem med leveransen. Oftast beror det på att man inte har beställt i god 

tid. Sen att man får fel grejer. Nu väntar vi på belysningsfundament, de skulle vi ha haft 

för två veckor sen och de fick vi för fyra dagar sen. Det kommer ju andra entreprenörer 

som ska göra annat och då måste vi vara klara med det vi ska göra.  

 

● Finns det något särskilt moment som vanligen kräver mer arbete än vad man tror?   

Det som mer tid oftast är när man jobbar med schakter där trafik går. Det tar tid och 

stänga av, och när man får stänga av osv. Har man trafik där man jobbar, kollektiv trafik 

och så, brukar ta mer tid än vad man har tänkt.  

 

● Hur är kommunikationen mellan arbetsgrupperna? 

 Bra. 

 

 

 

Bilaga 3: Personlig intervju 

 

Namn: Joachim Nilsson 

Befattning:Platschef 

Företag: NCC 

Datum: 2016-05-09 

Intervjulängd: 21 minuter (Dålig inspelning) 

 

 

● Berätta lite om dig själv 

 Jag började 1982 på ett företag som hette BPA som blev uppköpt av PEAB. Förra 

året(2015) började jag på NCC. Jag har jobbat både på hus och anläggning. Och nu jobbar 

jag som platschef på NCC inom anläggning.  
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● Berätta lite om projektet du sitter med just nu. 

Jag jobbar just nu med ett projekt där vi drar bland annat vatten och avlopp till hus. 

(otydlig inspelning) 

 

● Vad har fungerat bra under projektets gång och vad har gått mindre bra 

Ekonomin är alltid något man ska anpassa sig efter. Det är väldigt mycket prispress på 

allting. Annars har det inte varit några problem 

● Hur har markarbetena gått? 

Vi har hunnit med det vi ska. Vi spränger rätt mycket och det är hög konjunktur just nu. 

När vi skulle börja spränga så var det svårt och få tag på några bergsprängare, vi hade en 

bergsprängare som skulle komma men ändrade sig i sista minuten. Då fick vi ta dit en 

massa grävmaskiner istället och började gräva. Det har vi lagt mycket pengar på. Men för 

några dagar sedan fick vi tag på fem bergsprängare och vi kom ikapp.  

 

● Har det tillkommit något nytt moment som inte har gjorts förut?   

Nej inte för mig jag har jobbat länge. Men däremot har vi något nytt som vi ska börja 

med. Vi ska dra vatten-, avlopp- och dagvattenledningar med slangar istället för rör. Då 

kommer en konstruktör som ska visa hur det funkar.  

 

● Hur ser kunskapen om tidplaner ut bland yrkesarbetarna? 

Vi brukar göra en enklare tidplan till grabbarna. Så kan de titta på den medan de äter. På 

slutet av ett projekt blir det alltid stressigt och då brukar man få göra alla aktiviteter 

samtidigt.  

 

● Hur följs tidplanerna upp? 

 Det blir alltid förskjutningar i tidplanen. 

 

● När förseningar uppstår, hur ser problemhanteringen ut ?(bara ändring i tiden , 

finns möjlighet till extra bemanning mm) 

Vi var ju två veckor sena på grund av bergsprängningen, och då fick ta in extra 

grävmaskiner. Vi har ett planeringsmöte varje vecka, och där brukar vi diskutera hur vi 

ska hantera problem. 

 

● Har du några exempel på ändringar/tillägg som gjorts som har fått tydliga 

konsekvenser ? Ändringarna kan vara i både ditt och andras arbete. 

Vi skulle schakta på en tomt, och det kom upp en massa grundvatten. Men oftast är det 

mer berg än vad man tror.  

 

● Hur följer ni upp konsekvenserna av olika störningar i era projekt? Hur 

dokumenteras det? 

Vi ska ju ha slutmöten vid varje arbete. Då kollar man varför har det uppstått störningar, 

sen har vi prognoser.  

 

● Hur har vädret(vinter) påverkat projektet? 
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Det är både för- och nackdelar. Ibland får man glädje av tjälen. När det är fruset så kan 

man köra med lastbilar på gräset. Normalt är vintern alltid ett bekymmer. Men när det är 

torrt så blir det svårare att schakta. Regn är det värsta. 

 

● Har det varit några problem med leveransen? Vad har de haft för konsekvenser i så 

fall? 
Nej, vi brukar ligga i god tid. Leverantören brukar alltid kunna hålla tiderna. 

 

● Finns det något särskilt moment som vanligen kräver mer arbete än vad man tror?   

  Det finns det alltid. 

 

● Hur är kommunikationen mellan arbetsgrupperna? 

 Jo det fungerar bra, tack vare de här mötena som vi har varje vecka.  

 

 

Bilaga 4: Personlig intervju 

 

Namn: Gabriel Jansson 

Befattning: Arbetschef 

Företag: Tranab 

Datum: 2016-05-09 

Intervjulängd: 32 minuter  

 

● Berätta lite om dig själv. 

Gabriel Jansson heter jag och jobbar som arbetschef här på Tranab, sedan 2004. Som 

arbetschef har man hand om en avdelning som driver olika typer av markarbeten.  

 

● Berätta lite om projektet/projekten du sitter med just nu. 

Vi skulle med några olika projekt, och jag driver inte de på ett produktionsmässigt sätt. 

Jag är med i upphandlingen och projekteringen. Men jag sitter även på möten med 

platschefer och arbetschefer ute på arbetsplatsen.  

Jag jobbar mycket totalentreprenader och då blir det ofta ändringar och tidsförskjutningar. 

Men ett projekt som har haft störningar är där jag har varit underentreprenör åt en 

byggare, då är det en samordning av olika entreprenörer. Och just i det här bygget har 

byggarna problem med stomentreprenören som inte följer tiderna, och det ger följdfel ner 

mot oss. Men i många andra projekt där man jobbar som underentreprenör då brukar de 

ha lite dålig förståelse för vad de måste få fram för att få igång oss. Om vi startar upp ett 

projekt då tar vi dit gubbar och maskiner, de är mycket markjobb som ska göras först. 

Som markanläggare så ska man vara där först men man ska också vara den som avslutar. 

Man blir väldigt lätt påverkad av byggaren, då gäller det att man har en bra samordning. 

Men det som jag ser oftast händer i projekten är att de tar dit oss sen har de inte riktigt 

klart allting med VVS- och K-ritningar, ritningarna är inte riktigt klara. Och det tar tid 

tills de blir klara, och då får vi går i halvfart.  

 

● Vad har fungerat bra under projektets gång och vad har gått mindre bra 
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Det är ju det att man vill komma igång med projektet snabbt, man har tajt om tid och 

eftersom handlingarna inte är klara så blir det en störning och vi kan inte jobba effektivt. 

Vi får komma för tidigt i början och tyvärr blir det för tidigt på slutet också. De är ofta 

pressade och tar in oss innan husbyggarna är klara. Då ligger det saker i vägen för oss och 

vi blir i vägen för andra. En annan sak som kommer här nu mer och mer, och det är när 

man kommer till lite mer statliga kunder, så är det väldigt byråkratiskt eftersom det blir 

svårare och fatta beslut. För att det brukar bli utredningar på saker de är osäkra på och det 

tar tid. 

 

● Hur har markarbetena gått? 

Oftast så går de ju bra. Men det man generellt kan säga är ju att väldigt ofta är det 

behagligare och ta en ren markentreprenad än att vara en underentreprenad. När man får 

bestämma över allting själv då går det bättre.  

 

● Har det tillkommit något nytt moment som inte har gjorts förut?   

Inget jag kommer på direkt. Nu när det är så högkonjunktur så behöver vi ta in andra 

entreprenörer som utför vissa arbeten kontra hur vi har jobbat förut, där vi gjorde allt 

själva.  

 

● Hur ser kunskapen om tidplaner ut bland yrkesarbetarna? 

Att förmedla ut till arbetarna hur tidplanerna ligger går hand i hand med ekonomin. Hur vi 

räknar när i tar ett jobb och hur de skulle behöva arbeta för att nå upp till det där som vi 

vill att de ska uppnå. Och det är svårt och få ut det bra, så kunskapen om tidplaner är si 

och så.  

 

● Hur följs tidplanerna upp? 

Vi följer upp ekonomin väldigt bra. Vi har avstämningar på våra projekt varje månad, det 

är mera den kontra att följa upp tidplanerna kan man säga. Men som sagt eftersom det går 

hand i hand så ser man om kostnader för jobb och maskiner sprungit i väg, så följer vi upp 

de och kollar varför. Men sen tror jag att där de sitter och jobbar hårt med tidplaner det är 

ju mer husbygge. För att de har så pass mycket underentreprenörer. Om de måste revidera 

sina tidplaner så måste de styra om nästa entreprenör osv, så de tror jag jobbar mer med 

tidplaner och uppföljningen av dem.  

 

● När förseningar uppstår, hur ser problemhanteringen ut ?(bara ändring i tiden , 

finns möjlighet till extra bemanning mm) 

Det är faktiskt lite olika. Det beror mycket på kunden också. Vissa saker måste vara klara 

i tid då måste man ta in extra bemanning. Men på anläggningssidan brukar det mer vara 

ändring i tiden. För oss anläggare är det bättre att komma in lite sent och kraftsamla än att 

komma för tidigt och inte komma åt, så det är mer effektivt och göra så.  

 

● Har du några exempel på ändringar/tillägg som gjorts som har fått tydliga 

konsekvenser ? Ändringarna kan vara i både ditt och andras arbete. 

Det kan komma väldigt ofta ändringar och tillägg som ger tydliga konsekvenser. Vi har 

ett projekt nu som från början hade en anbudssumma på 16Mkr och i dagsläget tror jag 

ligger på 34Mkr på grund av ändring och tilläggsarbeten, då blir det inte samma arbete 
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som det var i början. Sen blir det svårt och veta om det blir positivt eller negativt på grund 

av ändring och tilläggsarbeten. 

 

● Hur följer ni upp konsekvenserna av olika störningar i era projekt? Hur 

dokumenteras det? 

Det beror lite på vad man jobbar med och vilken relation man har till kunden. Vi försöker 

jobba med ett dokument som heter Förändringsrapport. Där vi kommunicerar frågor, vi 

skriver in störningarna om de dyker upp. Föra det vidare, sen är det tanken att beställaren 

ska läsa genom att skriva under och tillbaka. Det kan vara en avvikelse, en störning eller 

en fråga. Ibland när man är på entreprenadutbildningar och kurser, det man trycker på där 

är att det är väldigt viktigt och skriva och dokumentera, föra vidare ifall det skulle strula 

till sig. Det är för ens egen del också, har man ett långt projekt och man inte skriver de 

här, då är det väldigt svårt att till exempel ett halvår efteråt att komma ihåg varför, när och 

hur jag stötte på det där problemet. De har olika konsekvenser, störningar och 

dokumentationer sammanställs en gång per år i samband med vår revision, vad det är som 

uppkommer i projekten.  

 

 

● Hur har vädret(vinter) påverkat projekten? 

Det här med markarbeten är väldigt säsongsbetonat. Man försöker hitta projekt som man 

kan jobba med när det är kallt och ger mycket tryggare arbetssituation för våra gubbar.  

Men regn är oftast jobbigt, man kör fast och kommer inte åt saker och ting.  

 

● Har det varit några problem med leveransen? Vad har de haft för konsekvenser i så 

fall? 
Vi brukar inte ha problem med leveransen så ofta. Men när man beställer speciellt 

material så kan det blir problem. Vi skulle bygga en granitmur i fjol då valde vi inte den 

billigaste leverantören av granit, vi valde en annan för att den hade bättre tider och sedan 

kunde inte leverantören hålla tiden, och när vi väl fick varorna så var de felaktiga, då blev 

det ännu mer tidsförskjutning. Så visst det dyker upp ibland men oftast när det är en 

speciell vara det handlar om. Just nu är det ju hög konjunktur och det kan vara svårt att få 

tag på material och utrustning. 

 

● Finns det något särskilt moment som vanligen kräver mer arbete än vad man tror?   

Oftast är den här slutjusteringen för att få till det på slutet tar ofta längre tid. Man kan få 

en känsla av att nu börjar vi bli klara, men att det här att mycket smått som ska fixas till 

på slutet det brukar ofta dra ut på tiden. Sedan har vi samordningen med olika 

entreprenörer, som ofta tar mycket tid. Men ibland.  

 

● Hur är kommunikationen mellan arbetsgrupperna? 

Den funkar ändå rätt så bra. Vi lånar lite folk, vi bollar lite med maskiner. Men vi 

försöker fråga varandra så mycket det går. I markarbeten finns det ju rätt så stora 

möjligheter till och hitta lite synergier i projekt. Vi kan ha ett projekt där schakt pågår och 

ett annat där det ska fyllas på, då kanske man inte behöver köra till tipp.  
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Bilaga 5: Telefonintervju 

 

Namn: Leif Nordvall 

Befattning: Platschef 

Företag: NCC 

Datum: 2016-05-07 

Intervjulängd: 16 minuter 

 

● Berätta lite om dig själv 

Leif, 25år yrkesarbetare, 5 år som platschef och arbetsledare på NCC 

 

● Berätta lite om projektet/projekten du sitter med just nu (fel och störningar). 

Jag jobbar just nu med ett större projekt och några små projekt vid sidan om. 

Det stora projektet: vi bygger infrastruktur. 

 

● Vad har fungerat bra under projektets gång och vad har gått mindre bra 

Det har gått bra. Det var en totalentreprenad, och de som var inblandade var väldigt 

engagerade i projektet och hade kunskap. 

 

● Hur har markarbetena gått? 

Det har gått bra 

 

● Har det tillkommit något nytt moment som inte har gjorts förut?   

Nej 

 

● Hur ser kunskapen om tidplaner ut bland yrkesarbetarna? 

 Bra. Jag brukar sitta med yrkesarbetarna varje månad och gå genom tidplanen och 

stämma av. Jag går genom vilka moment som ska göras osv. 

 

● Hur följs tidplanerna upp? 

-  

● När förseningar uppstår, hur ser problemhanteringen ut ?(bara ändring i tiden , 

finns möjlighet till extra bemanning mm) 

Om det är nödvändigt så tar vi in extra resurser. 

 

● Har du några exempel på ändringar/tillägg som gjorts som har fått tydliga 

konsekvenser ? Ändringarna kan vara i både ditt och andras arbete. 

Inget jag kommer på just nu. 

 

● Hur följer ni upp konsekvenserna av olika störningar i era projekt? Hur 

dokumenteras det? 

- 

 

● Hur har vädret(vinter) påverkat projekten? 

 Vädret påverkar jättemycket, blir det tillexempel för mycket regn så kan man inte 
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utföra vissa aktiviteter. 

 

● Har det varit några problem med leveransen? Vad har de haft för konsekvenser i 

så fall? 

Ja det har varit problem med leveransen. Har man tillexempel bokat en tid med 

leverantören klockan 7 på en måndag och leverantören kommer inte då så måste vi göra 

om lite och kanske börja med en annan aktivitet om det är möjligt och då får materialet 

ligga där tills vi kan ta hand om det. 

● Finns det något särskilt moment som vanligen kräver mer arbete än vad man 

tror?   

Nej 

 

● Hur är kommunikationen mellan arbetsgrupperna? 

Bra det har fungerat bra. 

 

● Finns det andra faktorer som kan leda till förseningar i byggproduktionen 

Engagemang är väldigt viktigt för ett lyckat projekt, är man inte engagerad och inte gör 

sitt jobb så bidrar man inte med någon nytta, utan tvärtom. Ska man beställa material en 

fredag eftermiddag så ska man inte skjuta upp det till måndag, för det kan leda till 

förseningar. 

 

Okunskap kan också vara ett problem, jobbar man med någon som inte kan något så 

måste man sitta och lära upp personen vilket tar tid. 

 

Bilaga 6: Mailintervju 

 

Namn: Mathias Engvall 

Befattning: Arbetsledare 

Företag: Tranab 

Datum: 2016-05-09 

 

● Berätta lite om dig själv 

Jag heter Mathias Engvall snart fyllda 30 och har studerat vid Örebro Universitet, har 

jobbat inom bygg och mark men är nu på marksidan. 

  

● Berätta lite om projektet/projekten du sitter med just nu . 

Vi har många projekt igång nu men lägger den mesta tiden på Volvos nya lastbils 

verkstad. 

  

● Vad har fungerat bra under projektets gång och vad har gått mindre bra 

Vi har haft mycket bra samarbete med alla UE samt beställare men fått lite bekymmer 

med mycket berg i marken vilket resulterar till att tiden är svår att hålla 

 

● Hur har markarbetena gått? 

Enligt ovan men annars fungerar de helt okej trots allt berg. 
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● Har det tillkommit något nytt moment som inte har gjorts förut? 

Lite nya saker i huset som aldrig gjorts förr 

  

● Hur ser kunskapen om tidplaner ut bland yrkesarbetarna? 

Förstår inte denna fråga tyvärr, det är oftast vi tjänstemän som gör och styr arbetet efter en 

tidplan 

  

● Hur följs tidplanerna upp? 

Tidsplanerna följs upp under varje byggmöte (14:e dag). En tidsplan för oss är aldrig lätt 

att göra. Svårt att veta vad som finns i marken. 

  

● När förseningar uppstår, hur ser problemhanteringen ut ?(bara ändring i tiden , 

finns möjlighet till extra bemanning mm) 

Det blir en ändring i tiden samt diskussion om vad som gick fel och lösningen till detta. 

  

● Har du några exempel på ändringar/tillägg som gjorts som har fått tydliga 

konsekvenser ? Ändringarna kan vara i både ditt och andras arbete. 

- 

  

● Hur följer ni upp konsekvenserna av olika störningar i era projekt? Hur dokumenteras 

det? 

Vi har flera dokument gällande detta. Vi har dagböcker samt egenkontroller som fylls i 

fortlöpande under projektet. Även anmälan om ÄTAor görs 

  

● Hur har vädret(vinter) påverkat projekten? 

Som alltid är vädret ett bekymmer. I detta fall så har marken varit mycket blöt 

  

● Har det varit några problem med leveransen? Vad har de haft för konsekvenser i så 

fall? 

Nej 

 

  

● Finns det något särskilt moment som vanligen kräver mer arbete än vad man tror? 

Jag ler när jag läser denna fråga, det är klart att vissa av momenten man gör vill man att 

det skall gå snabbare, kan tom. gå snabbare vissa dagar. Allt beror på dagsformen på 

yrkesarbetaren ;) För våran del så beror det mycket på hur bra maskinföraren är, en bra 

maskinförare = snabbare jobb  

  

● Hur är kommunikationen mellan arbetsgrupperna? 

Funkar utmärkt, klart att det kan vara lite surt ibland men det är ett stressigt jobb så alla 

kan inte vara på bra humör för jämnan. 

 

 

Bilaga 7: Mailintervju 

 

Namn: Magnus Wiklund 
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Befattning: Platschef 

Företag: NCC 

Datum: 2016-05-02 

 

●   Berätta lite om dig själv 
Magnus Wiklund, Platschef 

26 år och arbetat 1 år som platschef på NCC 

 

● Berätta lite om projektet/projekten du sitter med just nu. 
Objektet avser utförande av entreprenad Väg 545 Kila-Ökne på sträckan Kila -Marieberg. 

Arbetet omfattar bl.a. ny vägsträckning på del av sträckan inklusive en ny bro och rivning 

av be-fintlig bro, förstärkningsåtgärder genom infräsning av nytt material, breddning av 

befintlig väg samt kurvrätningar i ny sträckning. Det förekommer också arbete med 

trumförlängningar och omläggning av kablar. Entreprenaden är en av tre entreprenader på 

sträckan Kila-Ökne och denna sträcka är ca 1,5 km. 

 

● Vad har fungerat bra under projektets gång och vad har gått mindre bra? 
Bra: Vägbyggnation, bergsprängning och schaktarbeten. 

Mindre bra: Styrning av konstruktör och hantering av byggledning för bro. 

 

● Hur har markarbetena gått? 
Bra 

 

● Har det tillkommit något nytt moment som inte har gjorts förut?   
Nej 

 

● Hur ser kunskapen om tidplaner ut bland yrkesarbetarna? 
God 

 

● Hur följs tidplanerna upp? 
Ibland dagligen, ofta veckovis (vid behov) och redovisning månadsvis till beställarombud. 

 

● När förseningar uppstår, hur ser problemhanteringen ut ?(bara ändring i tiden , 

finns möjlighet till extra bemanning mm) 

Omplanering och eventuellt extra resurser. Möjlighet till extra bemanning finns oftast. 

 

● Har du några exempel på ändringar/tillägg som gjorts som har fått tydliga 

konsekvenser ? Ändringarna kan vara i både ditt och andras arbete. 

Ändring från betong pålar till stålrörspålar i båda bro-stöden. Inköp av 

bankfyllnadsmaterial ca 8000 ton, där beställarens projekterare har kalkylerat fel mängd i 

MF. Tillkommande vägrör, vägmärken, sprängning, mm. Tot ca 30  

 

● Hur följer ni upp konsekvenserna av olika störningar i era projekt? Hur 

dokumenteras det? 
UR-liggare 
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● Hur har vädret(vinter) påverkat projekten? 

Uppvärmning av armering vid btg-gjutningar. Hantering av frusna massor. 

 

● Har det varit några problem med leveransen? Vad har de haft för konsekvenser i så 

fall? 

Stora mängder cellplast, har varit svårt att räkna fram rätt kubik. Även beställningar av 

betong. (Blir fort beställt lite för mycket.) 

 

● Finns det något särskilt moment som vanligen kräver mer arbete än vad man tror?   

Resultat redovisning, hantering av arbetsmiljö mm 

● Hur är kommunikationen mellan arbetsgrupperna? 

Varierande beroende av personal 
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Bilaga 8: Tidplaner Karlslund 

    
         Revidering 1 
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Revidering 2 
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Bilaga 9: Tidplaner Skogslängtan 
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Bilaga 10: Tidplaner Södra Grev Rosen 
 
 
Bilaga 11: Tidplaner Project Green 
 
 


