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ABSTRACT  

The purpose of this degree project was to create a checklist which will ease the start-up of 

construction projects regarding houses. The checklist shall result in deeper understanding 

why the contractor must do certain moments and what law, regulation or authority 

regulation the moment fulfills. This degree project is built on two different studies; one 

literature study and one interview study. The literature study addressed the constructional 

aspects of a checklist and the demands which exist from various authorities. The interview 

study was made with staff from the construction company NCC and one building consultant. 

Ten questions were asked with the opportunity to ask supplementary question to improve a 

discussion. The intention for the respondent were to feel free to share experience and 

opinions for the construction of the checklist. The interviews resulted in a useful basis for the 

construction of the checklist in addition to basic information about how to make a useful 

checklist from the literature study. The literature study also gave the foundation for the 

content of the checklist. The results confirmed that a checklist will be useful and 

entrepreneur officials think it will help them in their future work. It also gave the checklist 

input from its future users which led to the final version of the checklist. The conclusions of 

this work are that a checklist is useful in the construction business. The checklists need to be 

simple and concrete to work effectively. The interviewed officials are positive about using the 

checklist that was created in this work and they think that the obligations a construction 

company has while staring a building project is to many to remember.  

Keywords: Checklist, production, construction, contractor, project, start up, building 

master, demands 
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SAMMANFATTNING  

Innan första spadtaget tas vid en nybyggnation, finns det vissa förpliktelser byggherren 

tvingas beakta. Beroende på placering av fastigheten finns det olika anmälningar att utföra 

och tillstånd att söka. Anmälningarna kan skilja sig om det är innanför detaljplanerat område 

eller utanför. Nybyggnationen ska följa Plan- och bygglagen, Miljöbalken och myndigheters 

föreskrifter. Det är en stor omfattning av moment som skall genomföras med anledning av 

förpliktelser byggherren har vid uppstart av byggnadsprojekt. Om något av momenten 

försummas kan hela projektet tvingas att stanna av. Att komma ihåg alla moment eller att 

veta om de är relevanta är en svårighet för byggherren. I moderna entreprenader landar fler 

och fler av byggherrens uppgifter på entreprenören och det blir därför deras ansvar.  

I samarbete med företaget NCC utformades inom detta examensarbete en checklista som 

skall underlätta uppstarten av nybyggnationsprojekt inom husproduktion. Listan skall 

resultera i förståelse om varför momentet fordras och vilken lag, förordningen eller föreskrift 

den uppfyller. Checklistan är relativt generell för husbyggnad, men den är mer direkt 

användbar för bostadshus och liknande relativt enkla byggnader. 

Arbetet grundades i två studier, en studie om checklistans innehåll och en den aktuella 

studien. Studien om checklistans innehåll analyserade de krav som finns enligt lagar, 

förordningar och myndighetsföreskrifter. Den analyserade även interna dokument från 

NCC:s interna portal. Den aktuella studien bestod av intervjuer med sex personer i branschen 

för att få åsikter om checklistans uppbyggnad. Studierna resulterade till information om 

kraven och åsikter från respondenterna. Det bidrog till innehållet och uppbyggnaden av 

checklistan som skall göra det lättare för användaren att starta upp ett projekt. Den ger en 

överskådlig bild på vad som ska genomföras, när det ska vara klart, vem som ska utföra 

uppgiften och vem som ansvarar för att det blir gjort. Den ger även ytterligare uppgifter om 

varit kraven kommer ifrån samt en kort förklaring om varför kravet ska utföras eller varför 

det förekommer. Den skall även främja kommunikation mellan medarbetarna i och med att 

den talar om vem som ska utföra vad och vem som faktiskt ansvarar för uppgiften. Den är 

simpelt uppbyggd för att öka användarvänlighet. Checklistan skall även kunna vara enkel att 

ändra av den orsaken till att alla projekt skiljer sig åt och att kraven kan komma att ändras 

med tiden. Den ska ge användaren möjlighet att lägga till egna punkter eller ta bort de som 

inte behövs. För mer komplicerade husbyggnadsprojekt kan listan behöva kompletteras med 

ytterligare punkter. 

I diskussionskapitlet diskuteras eventuella andra metoder som skulle kunna ge annorlunda 

resultat. Att förändra den aktuella studien hade gett störst inverkan på resultatet. Att utöka 

den aktuella studien och använda fler respondenter med olika yrkesroller skulle kunna 

bidragit till en annorlunda upplagd checklista. Den aktuella studien gjordes med anställda på 

NCC eftersom det är de som i första hand skall använda checklistan. Diskussionen 

behandlade även respondenternas och författarnas tankar om kraven som finns inför 

uppstart av projekt. Dessa tankar jämfördes och skillnaden mellan ålder/erfarenhet och 

åsikter analyserades.  



 

Slutsatsen av arbetet är att checklistor är en viktig och användbar del i byggbranschen. För 

att de ska fungera på bästa sätt ska de vara konkreta och okomplicerade. Olika typer av 

checklistor används flitigt i byggnadsbranschen och tjänstemännen som intervjuades ansåg 

att checklistan som genereras i arbetet kommer hjälpa dem i sitt yrke. Checklistan behöver 

efter arbetet prövas i verkligheten för att se om den fungerar på tänkt vis. 

Nyckelord: Checklista, produktion, entreprenad, uppstart, projekt, byggherre, krav
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Innan första spadtaget tas vid en nybyggnation, finns det vissa förpliktelser byggherren 

tvingas beakta. Beroende på placering av fastigheten finns det enligt myndigheter, lagar och 

författare (Boverket, 2017a; Plan- och bygglagen (2010:900) & Söderberg 2000) olika 

anmälningar att utföra och tillstånd att söka. Anmälningarna kan skilja sig om det är 

innanför detaljplanerat område eller utanför. Vid nybyggnation sökes vissa lov, det kan vara 

mark-, bygg- och i vissa fall även rivningslov. Loven sökes hos kommuner. 

Byggnadsnämnden granskar och ser över att det överensstämmer med kommunens 

detaljplan, översiktsplan eller områdesbestämmelser. Stämmer allt överens kan inte 

kommunen neka en byggnation. Nybyggnationen får heller inte strida mot Plan- och 

bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och myndigheters föreskrifter. PBL och MB är lex 

specialis1, de och föreskrifterna ligger till grund för en god bebyggd miljö som Sveriges 

riksdag stiftat.  

För att skapa en trygghet och säkerhet i vad som är tvunget att utföras är checklistor ett 

användbart hjälpmedel för att komma ihåg. I boken The Checklist Manifesto skriver 

Gawande (2010) om den amerikanska armén 1935. Armén hade köpt in ett nytt bombplan, 

Boeing B-17, som kallades ”Flying fortress”. Vid en flyguppvisning kraschade planet och två 

av de fem passagerarna ombord omkom. Efter undersökningar av planet framkom det tillslut 

att kraschen berott på ett misstag av piloten. Dåtidens tidningar skrev då att planet var ”too 

much airplane for one man to fly”. Efter kraschen fick en grupp testpiloter i uppgift att hitta 

en lösning på komplexiteten av att flyga detta nya stora flygplan, deras lösning var lättare än 

alla kunde tro. Lösningen var en checklista. Det var då den klassiska ”checklistan för piloter” 

föddes. Checklistan bestod av sådant alla piloter vetat om sedan deras utbildning, den var 

kort och fungerade endast som en minneshjälp. Denna checklista tillät piloter att flyga B-17 

strax under 3 miljoner kilometer utan en enda olycka. Gawande säger även i podcasten med 

Vedantam (2017, 31 oktober) att även om en procedur har utförts flera gånger och görs av en 

expert finns det ändå risk att något moment blir bortglömt. 

Checklistor används idag till stora delar av byggnadsproduktionen. Enligt NCC:s Projektchef 

Lindkvist, A (16 januari, 2018) finns det checklistor som hjälper vid till exempel 

kvalitetskontroller, arbetsberedningar, arbetsmiljöarbete och skyddsronder. Det är tydligt att 

checklistor fungerar i produktionsfasen i byggnadsbranschen. En checklista för planeringen 

inför produktionen känns därför användbar och relevant.  

                                                        

1 Lex specialis – innebär att lagen har företräde i lagtolkning.  
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1.2 Problemformulering 

Det är en stor omfattning av moment som skall genomföras med anledning av förpliktelser 

byggherren har vid uppstart av byggnadsprojekt. Om något av momenten försummas kan 

hela projektet tvingas att stanna av, vilket leder till ökade kostnader och förseningar. Att 

komma ihåg alla moment eller att veta om de är relevanta är en svårighet för byggherren. 

Enligt A. Lindkvist landar fler och fler av byggherrens förpliktigelser på entreprenören. Det 

innebär att entreprenören får fler moment att ansvara för. 

Arbetet utfördes i samarbete med NCC. De önskade sig en checklista med punkter för vad 

som behövs göras vid uppstart av projekt. I deras interna portal finns det stor mängd av 

information, men det är invecklat att lokalisera informationen. Det är även besvärligt att 

kolla av om det är genomfört. En checklista med kraven samlade på ett dokument skall 

komplettera det som redan finns i portalen. Checklistan visar kraven, ansvarig, varit kraven 

kommer ifrån och när det är genomfört eller påbörjat. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att utforma en checklista som skall underlätta uppstarten av 

nybyggnationsprojekt inom husproduktion. Checklistan skall resultera i förståelse om varför 

momentet fordras och vilken lag, förordningen eller föreskrift den uppfyller. Den skall ge en 

god översikt över kraven och förtydliga fördelningen av arbetsuppgifter.  

1.4 Frågeställningar 

• Vad är grunden för en fungerande checklista?  

• Vilka skyldigheter har entreprenörer innan byggnadsprojekt startas? 

• Vad har tjänstemännen i branschen för tankar angående kraven i kapitel 3.3 och 4.1?  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet omfattar en checklista som ska hjälpa entreprenörer, projektörer och byggherrar att 

starta husbyggnadsprojekt. Checklistan innehåller de krav som är grundläggande för att 

starta ett husbyggnadsprojekt. För att uppföra en byggnad måste alla lagstadgade kraven 

uppfyllas. Lagstadgade kraven är sådana som gäller vid såväl ett villabygge som en simhall. 

Däremot kan beställaren eller entreprenören ha fler krav utöver de lagstadgade, vilket 

innebär att checklistan kan behöva kompletteras.   

Alla entreprenörer, projektörer och byggherrar ska kunna använda den största delen av 

checklistan. Om något av kraven inte gäller för entreprenadformen eller projektet ska dessa 

enkelt kunna tas bort eller om de har egna krav ska de kunna lägga till dem. Checklistan är i 

huvudregel utformad för en totalentreprenad men kan användas i andra entreprenadformer. 
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Där kan den användas för att dela upp uppgifterna mellan byggherre, projektör och 

entreprenör.   

Arbetet avgränsas till perioden från påskrivit kontrakt till påbörjad produktion. Arbetet 

utfördes i samarbete med NCC och checklistan utformades primärt för deras interna krav. 

Användaren av checklistan ska veta vad som krävs för att uppfylla punkten utan att behöva 

läsa mer än den korta texten. 
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2 METOD 

Med anledning av att en checklista generades i arbetet tillämpades två olika studier. En 

studie om checklistans innehåll över hur en checklista optimalt utformades och en den 

aktuella studien för att skapa ett perspektiv hur listan blir användbar. En studie om 

checklistans innehåll applicerades för att finna de krav som skall uppfyllas innan ett 

byggprojekt startas. 

2.1 Studie om checklistans innehåll 

I studien om checklistans innehåll analyserades först uppbyggnaden av en checklista. 

Gawande(2010) beskriver 6 steg för att bygga en fungerande checklista användes. De 6 

stegen beskrivs i kapitel 3.2.  

Insamling av de krav som finns med på checklistan återfinns hos myndigheter, lagar, 

förordningar och föreskrifter. I NCC:s portal finns deras interna krav.  

Plan- och bygglagen är en lag som innehåller bestämmelser om byggande och om 

planläggning av mark och vatten, detta regleras i 1 § kap 1 PBL (2010:900). Syftet med lagen 

är att gynna en bra livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.  Lagen reglerar 

översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser, mark-, bygg- och rivningslov, krav på 

byggnader och rättsliga processer.  

En annan lag som tolkades var miljöbalken. Lagens syfte är att styra mot en hållbar 

utveckling. Människors hälsa och naturen skall inte skadas. Att bruka och förändra naturen 

är sammankopplat med att ansvara för naturens förvaltning.  

Boverket arbetar bland annat med att ha tillsyn över PBL samt ta fram föreskrifter och 

vägledning. Myndigheten behandlar förutom byggande även samhällsplanering och boende. 

Boverket (2017a) arbetar med hållbarhetsparametrarna ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet. Boverket ansvarar enligt Naturvårdsverket (2017) även för miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö. 

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har till uppgift att kontrollera att arbetsmiljölagen 

följs. Det görs genom platsbesök, uppföra föreskrifter och spridning av information om 

arbetsmiljölagen.  I arbetsmiljöstrategin 2016–2020 från Arbetsmiljöverket (2016) finns det 

tre prioriterade punkter: ”Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Ett 

hållbart arbetsliv. Psykosocial arbetsmiljö.” Den första punkten är väldigt uppmärksammad i 

byggbranschen. Eftersom det är ett arbete som inkluderar bland annat höga höjder, 

maskinhantering, tunga lyft och ansträngande arbetsställningar, vilket medför ökad risk för 

olyckor. I forskningsstudien Bortom noll berättar Stenberg (2016) att det sker ca 1000 

arbetsplatsolyckor per år. Ett åtgärdsförslag som belystes i studien var engagemanget från 

ledningen. Med hög kommunikationsgrad mellan ledningen och medarbetarna stärktes deras 

säkerhetsbeteende. Det är följaktligen ett väsentligt skäl till att kraven från Arbetsmiljöverket 

skall belysas i checklistan och påminna ledningen att främja medarbetarnas arbetsmiljö.  
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I entreprenader finns det standardkontrakt som används mellan beställare och entreprenör. I 

kontrakten finns det avtalsvillkor som är utav betydelse vid uppstart av projekt, därför var 

det angeläget att ta hänsyn till de vid insamling av krav till checklistan. Utformningen av 

standardkontrakten kommer ifrån Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK). 

Innehållet består av fasta bestämmelser och täckbestämmelser. Täckbestämmelser är 

markerade med en Asterix (*). En täckbestämmelse kan regleras, de andra bestämmelserna 

är enligt AB04 och ABT06 inte reglerbara. Kontrakten gäller olika entreprenadformer; AB04 

– allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 

används vid utförandeentreprenad. ABT06 används vid totalentreprenader. Största 

skillnaden mellan AB04 och ABT06 är att ABT06 innehåller bestämmelser för 

projekteringsdelen som inte ingår vid utförandeentreprenad.  

I NCC:s portal finns det information om steg som ska utföras inom produktionen. I och med 

att arbetet utfördes i samarbete med NCC har hänsyn till deras interna krav tagits.  

2.2 Den aktuella studien 

I arbetet utfördes en kvalitativ den aktuella studien. Intervjuerna var av semistrukturerad 

form som leder till diskussion och utförligare svar. Enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) 

är denna metod bra vid önskad variation i svaren av det som analyseras. Intervjuerna 

utfördes med tre frågor om den intervjuade och tio intervjufrågor, se Tabell 1 & Tabell 2. 

Den aktuella studien riktade sig primärt mot tre platschefer och två projektchefer från NCC. 

Eftersom det är de som kommer använda sig av checklistan primärt. En konsult intervjuades 

också för att få ett annat perspektiv samt input från någon utifrån NCC. De intervjuade var av 

olika kön och åldrar. De besatt även olika yrkeserfarenheter inom byggnadsbranschen. 

Anledningen till att den aktuella studien gjordes var för att få information om vad de 

intervjuade tyckte om checklistan. Även för att undersöka om de ansåg att de skulle tillämpa 

den i sitt arbete. De intervjuade gav även synpunkter på hur checklistan skulle utformas på 

det mest lämpligaste sättet.  

2.3 Studiens genomförande 

Arbetet påbörjades genom ett möte med den externa handledaren på NCC. Där diskuterades 

eventuella områden som behöver förbättring när det gäller planeringen inför en 

byggnadsproduktion. Handledaren gav då ett förslag om att skapa en checklista med alla 

ingående delar som behövs innan en byggnadsproduktion kan startas. Det förslaget gav 

grunden för detta examensarbete. Vid sökning om detta ämne hittades inga liknande 

checklistor, då blev det aktuellt att göra ett arbete angående detta.  

Efter mötet med handledaren på NCC anordnades ett möte med handledaren från högskolan, 

Lars Tallbom, för att fastslå att detta ämne var passande och hur denna rapport skulle läggas 
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upp. Under mötet diskuterades eventuella angreppsmetoder på problemet vilket lade en 

grund för framtida tankeverksamhet och planering.  

Efter studien om checklistans innehåll och den aktuella studien användes informationen som 

erhållits för att uppföra checklistan som är resultatet i detta arbete. Synpunkter om upplägg 

och information gavs genom muntlig kommunikation med tjänstemän på NCC och Lars 

Tallbom på MDH. 
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3 CHECKLISTANS INNEHÅLL  

I kapitlet nedan redovisas information angående hur en checklista tillämpas för att lösa 

problem. Kapitlet påvisar att en checklista är användbar för ändamålet. Kraven som finns 

med i checklistan är upplistade i kapitlet med bakgrundsinformation och nödvändiga fakta.  

3.1 Problemlösning med hjälp av checklista 

I inledningen av examensarbetet beskrevs checklistans roll i det amerikanska flygvapnet och 

hur det formade det moderna flygandet. Checklistan var simpel att tyda och var till för att 

säkra förberedelserna innan en flygning och eliminera den mänskliga glömskan. 

Flygproblemet är ett väldigt simpelt problem och checklistan kan användas på precis samma 

sätt inför varje flygning. Om ett problem blir mer komplext, går det då att lösa med en 

checklista? 

Enligt Brenda Zimmerman, professor vid Yorks universitetet, och Sholom Glouberman, 

professor vid Torontos universitet (2002), finns det tre olika typer av problem.  

1. Enkla problem  

Ett enkelt problem kan liknas med att baka en kaka från en färdig kakmix. Det finns ett 

recept. Ibland finns det några lättare tekniker som måste behärskas, men när det är gjort har 

du stor chans att lösa problemet så länge du följer receptet. 

2. Komplicerade problem 

Ett komplicerat problem är ett sådant som att skicka en raket till månen. Ett sådant problem 

kan ofta brytas ner till serier av enkla problem. Det finns dock inget självklart ”recept”. För 

att lyckas krävs då ofta flera människor, ibland flera team, och specialiserad kunskap. 

Oplanerade svårigheter är vanliga. Timing och samarbete är viktiga faktorer för att lyckas.  

3. Komplexa problem 

Ett komplext problem kan liknas med att uppfostra ett barn. Att skicka en raket till månen 

kan göras om och om igen med olika raketer och problemet kan bemästras. Raketer kan 

byggas likadant som en annan raket. Det är inte fallet vid uppfostring av barn, förklarar 

professorerna. Alla barn är unika. Även om du kan få erfarenhet genom att uppfostra ett 

annat barn, är det ingen säkerhet att det kommer gå samma väg med nästa barn. Det påvisar 

det speciella med komplexa problem: resultatet kommer att variera, mycket.  

Gawande (2010) hänvisar till de 3 problemformerna och förklarar att enkla problem är ett 

klockrent användningsområde för checklistan.  Problemen är lätta att lösa och med hjälp av 

en checklista kan de nästintill bli felfria. De komplicerade problemen är också lösbara med 

hjälp av en checklista, eller rättare sagt checklistor. Eftersom problemen blir mer 

komplicerade krävs fler och större checklistor för att lösa problemen. Det kan innebära att 

det krävs en övergripande checklista och mer detaljerade checklistor för att lösa problemet. 

Det är vid de komplexa problemen som det uppstår komplikationer. Om var fall är olikt de 

andra är en standardiserad checklista svår att implementera. Gawande ville, även fast det är 
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svårt, försöka hitta en lösning på om checklistan går att använda vid olika typer av problem, 

både enkla och komplexa. Svaret, hittade han på en byggarbetsplats.  

En byggarbetsplats är en blandning av lätta, komplicerade och komplexa problem. Många av 

momenten i ett byggprojekt är enkla problem. Då de problemen ser likadana ut vid varje 

projekt. Varje bygge skiljer sig mot de andra och det finns ingen mall som visar hur en 

byggnad skall uppföras. Det är alltid olika förutsättningar som ger just den byggnaden sina 

egna speciella drag. Det kan vara markförutsättningar, snölaster, stomsystem och andra 

faktorer. Det är även flera olika yrkesgrupper som skall samarbeta för att alla delar i 

byggnaden skall få plats och installeras säkert. Därför anses byggprojekt även som 

komplicerade och komplexa problem. Trots att byggandet är komplext lyckas de allra flesta 

uppföra byggnader som är säkra och lönsamma för entreprenören. Gawande (2010) funderar 

på hur projekten lyckas, gång efter gång. Han hittar lösningen i ett platskontor på en 

sjukhusbyggnation. Lösningen var checklistan.  

Gawande (2010) ger ett tydligt exempel på när checklistan fungerar i byggbranschen - Ett 

bjälklag skall gjutas i betong. För att det skall vara möjligt måste alla yrkesgrupper vara redo 

för en gjutning. I det fallet är produktionstidsplanen själva checklistan. På checklistan står 

det allt som skall vara färdigt innan gjutning. Då analyseras tidsplanen, alla moment ses över 

och ett ”okej” ges av de olika yrkesgrupperna för respektive moment. Sedan gjuts bjälklaget. 

Detta är ett enkelt problem som säkras med hjälp av checklistan. En checklista för gjutning 

kan standardiseras och användas vid i princip varje byggprojekt.  

Det här examensarbetet ger en lösning på ett annat enkelt problem på byggprojekt. Att 

komma ihåg alla lagar, krav och regler som reglerar byggnationer.  

3.2 Uppbyggnaden av en checklista 

En checklista ska enligt Gawande (2010) vara lättläst, inte ge överflödig information, ska 

påminna om kunskap som användaren redan ska ha, vara tydlig och inte vara för lång. När 

checklistan skapades var det de fem delarna som skulle uppfyllas. Checklistan som är 

resultatet av arbetet ska vara användbar och ska vara någonting tjänstemännen vill använda 

för att göra deras arbete enklare. För att checklistan ska vara lättläst och inte ge överflödig 

information är kan användaren välja om hen vill ha en expanderad version eller inte. Den 

expanderade versionen visar en beskrivande text om kravet och exempelvis hänvisar till den 

faktiska paragrafen i PBL.  

Gawande (2010) förklarar att uppförandet av en checklista kan delas upp i sex olika steg.  

1: IDENTIFIERA DE ”DUMMA” MISSTAGEN SOM LEDER TILL MISSLYCKANDEN 

Checklistans behov uppstår ofta efter att ett problem artat sig. Därför är det viktigt att 

identifiera de vanligaste orsakerna till misslyckanden. Checklistan ska reducera risken att 

göra samma misstag igen. 
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2: FRÅGA ANDRA OM INPUT  

Eftersom checklistan skall användas av medarbetare är det viktigt att de får ge input om vad 

listan skall innehålla och hur de tycker att den ska vara uppbyggd.  

3: SKAPA ENKLA ”GÖR” STEG 

”Gör” stegen handlar om att checklistan skall påminna användaren om vad som skall göras. 

Stegen ska vara enkla att förstå och ska endast ha en tolkningsmöjlighet. Av checklistan skall 

det snabbt framgå vad som skall göras. I podcasten med Vedantam (2017, 31 oktober) 

poängterade dem att det var viktigt att listan inte blev för lång. Det medförde att den blev 

oanvändbar.  

4: SKAPA ENKLA ”KOMMUNICERA” STEG 

Checklistan ska, förutom påminna om vad som ska göras, främja kommunikation och tydligt 

visa vilka som måste kommunicera med varandra. Att visa vem som är ansvarig för varje 

moment men även vem som faktiskt skall utföra det. Det ska tydligt framgå vad som är 

prioriterat på checklistan. Det resulterar till att användarna som kommer bruka checklistan 

vet varit de ska lägga fokus och bli klara med först. 

5: TESTA CHECKLISTAN 

Det femte steget är viktigt för att hitta problem som uppstått under uppförandet av 

checklistan. 

6: FÖRFINA CHECKLISTAN 

Efter det femte steget, när checklistan testats, finns åsikter om vad som måste ändras i 

checklistan. Då ska checklistan uppdateras och återigen testas. De två sista stegen kan 

behöva upprepas gång på gång för att tillslut få en fulländad checklista. 

3.3 Kraven 

I det här avsnittet presenteras de krav som byggherren måste uppfylla för att få påbörja en 

byggnation. 

3.3.1 Bygglov 

Vid de flesta nybyggnationer och tillbyggnader krävs bygglov. I Plan- och Bygglagen regleras 

byggandet och reglerna för bygglov skildras. För att undersöka om ett byggnadsverk kräver 

bygglov granskas 9 kap PBL (2010:900). Där förklaras de olika begreppen, till exempel 

nybyggnad och tillbyggnad, samt hur bygglovsansökan skall gå till. Där skildras de 

handlingar och dokument som skall bifogas till byggnadsnämnden för att ett bygglov skall 

kunna godkännas samt vilka skyldigheter kommunerna har vid hantering av bygglov. 

Förutom i 9 kap står det i 1 kap PBL (2010:900) om olika begrepp och hur byggnadsverk 

delas upp i olika underkategorier. I 6 kap PBL (2010:900) står det om vid vilka speciella fall 

det kan krävas bygglov.  
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Vid ansökan av bygglov krävs det flera olika saker av byggherren, tydliggör Boverket (2017c). 

Byggherren skall: 

• Bifoga föreskrivna handlingar. Vilket innebär ritningar på fasad, plan, information om färg 

och material. Ritningarna skall vara i skala och måttsatta.  

• Bifoga en situationsplan med föreslagen plats av byggnaden på tomten.  

• Ett förslag på kvalitetsansvarig 

• Bifoga kontrollplan 

Kraven på handlingar och dokument skiljer sig beroende på projekttyp och projektstorlek 

men de kraven ovan är normkraven.  

När en komplett bygglovsansökan har skickats in har byggnadsnämnden 10 veckor på sig att 

besluta om bygglov. Om bygglovet godkänns har byggherren 2 år på sig att påbörja 

byggnationen och 5 år på sig att avsluta den. Om inte de tiderna följs slutar bygglovet att 

gälla. Vid godkännande skall byggnadsnämnden snarast bjuda in till tekniskt samråd. Efter 

tekniskt samråd ges startbesked så byggnationen kan påbörjas. Figur 1 visar sammanfattat 

hur bygglovsprocessen går till i kronologisk ordning. 

 

Figur 1 Bygglovsprocessen flödesgång. 

3.3.2 Kontrollplan 

En kontrollplan skall finnas vid en rivnings- eller byggåtgärd och det är byggherrens ansvar 

att en sådan upprättas. Enligt 6 § 10 kap PBL (2010:900) skall en kontrollplan innehålla:  

1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 

2. vem som ska göra kontrollerna, 

3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, 

4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske, 

5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och 

Ansökan
Fullständiga 
handlingar

Handläggningstid 

BygglovsbeslutTekniskt samråd Startbesked
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6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.  

Vidare i 7–8 §§ finns mer information om vad som kan behövs vara med. Exempelvis om det 

är en sakkunnig som skall kontrollera åtgärderna eller i vilken omfattning kontrollerna skall 

utföras.  

3.3.3 Teknisk Samråd 

När bygglovsansökan blivit beviljad skall byggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Ett 

tekniskt samråd skall enligt 14 § 10 kap PBL (2010:900) hållas om: 

1. det krävs en kontrollansvarig2 enligt det som följer av 9 och 10 §§,  

2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller  

3. byggherren har begärt ett sådant samråd.  

I PBL regleras även vad som skall ingå i ett tekniskt samråd. I 18 § 10 kap PBL (2010:900) 

står det att byggherren senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden skall lämna:  

1. Ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 §, samt 

2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 9 kap. 21 §, krävs för att 

byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. 

3.3.4 Förhandsanmälan Arbetsmiljöverket 

För att få påbörja ett projekt av större omfattning krävs en förhandsanmälan till 

Arbetsmiljöverket (2017). Denna krävs för att Arbetsmiljöverket skall veta på vilka ställen i 

landet det pågår projekt och för att de skall kunna göra platsbesök för att kontrollera 

arbetsmiljön. För att en förhandsanmälan skall vara ett krav måste en av dessa två punkter 

uppfyllas: 

• Arbetet beräknas pågå fler än 30 arbetsdagar där över 20 personer vid någon tidpunkt 

samtidigt sysselsätts.  

• Persondagarna på projektet beräknas överstiga 500.  

Byggherren är ansvarig att se till att en kopia av förhandsanmälan anslås på arbetsplatsen 

och att anmälan uppdateras succesivt.  

3.3.5 Anmälan till Skatteverket, personalliggare 

Till Skatteverket (2017) skall byggherren anmäla byggarbetsplatsen innan byggandet börjar. 

Byggherren har skyldighet att se till att personalliggare använts under tiden 

byggverksamheten är i bedrift och skall ha tillgång till uppgifterna. Vid besök av Skatteverket 

skall det finnas möjlighet för dem att läsa uppgifterna. Uppgifterna skall visa vem som är 

eller har varit på platsen. Vilken tid den kom och slutade. Kravet är lagstadgat och regleras i 

                                                        

2 Kontrollansvarig – infördes i PBL 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig. Ansvarar för att 
kontrollplanen följs, underrättar byggherren vid avvikelse i kontrollplanen, noterar sina platsbesök 
och närvarar vid tekniskt samråd. Mer om kontrollansvarig finns i 9-13 §§ 10 kap PBL.  
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skatteförfarandelagen. I Skatteverkets föreskrift SKVFS 2015:6 finns information om vilka 

uppgifter som skall finnas med och hur de skall anges. Personalliggare behövs inte användas 

när den sammanlagda arbets- och materialkostnaden är under fyra prisbasbelopp3. 

Entreprenörens skyldigheter är att registrera sig i personalliggaren direkt, detta skall inte 

göras i förväg eller efterhand. Byggherrens ansvarar för att sina egna verksamma registrerar 

sig och tillhandahåller rätt utrustning, för att verksamma skall kunna registrera sig.  

3.3.6 Arbetsmiljöplan & riskbedömning 

Enligt 6 § kap 3 Arbetsmiljölagen (AML) skall den som uppför ett byggnadsarbete se till att 

arbetsmiljöaspekter beaktas under alla skeden i projektet. Den skall utse en 

byggarbetssamordnare för planering och projektering (BAS-P) samt en 

byggarbetssamordnare för utförandet (BAS-U). Den som utses till BAS-P ansvarar för att 

projektet skall kunna utföras på ett arbetsmiljösäkert sätt. För att redovisa detta skall en 

arbetsmiljöplan utformas. Där skall arbetsmiljörisker och lösningar redovisas. En 

arbetsmiljöplan skall upprättas vid i princip alla byggnadsprojekt.   

På Arbetsmiljöverket (2015) redovisas arbetsmiljöplanens innehåll. En arbetsmiljöplan skall 

innehålla: 

• De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 

• En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras  

• En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas 

under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra:  

o Arbete med risk för fall 

o Schaktningsarbete med risk för ras, 

o Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen 

o Arbete som kan medför exponering av joniserande strålning 

o Arbete i närhet av högspänningsledningar 

o Arbete som medför risk för drunkning 

o Arbete i brunna och tunnlar 

o Undervattensarbete med dykarutrustning 

o Arbete i kassun med förhöjt lufttryck 

o Arbete vid vilket sprängämnen används 

o Arbete med montering av tunga byggelement 

o Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 

o Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen 

NCC (2016) har utöver dessa punkter även 9 punkter till som behöver tas till hänsyn: 

o Arbete med motorkedje-/röjsåg och motorkap. 

o Arbete som innebär risk för belastningsskador. 

o Arbete som innebär risk för psykosocial ohälsa. 

o Arbete som innebär risk för brand. 

o Arbete med entreprenadmaskiner. 

                                                        

3 Prisbasbelopp är enligt SCB (2017) ett kostnadsindex som ska justera för inflationen i samhället. 
Prisbasbeloppet för 2018 = 45 500:-.  
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o Arbete där det förekommer buller, vibrationer eller damm 

o Arbete med risk för fall på befintlig nivå 

o Risker för tredje man 

o Övrigt 

Vid arbeten som ska utföras på plats där annan verksamhet kommer att pågå parallellt ska 

även detta beaktas i arbetsmiljöplanen.  

Utöver arbetsmiljöplanen skall även en riskbedömning utformas. Där antecknas alla de risker 

som berör yrkesarbetare och underentreprenörer. I riskbedömningen skall risken beskrivas 

och följas av en beskrivning hur den kan förebyggas/förhindras. Riskbedömningen skall 

lämnas till BAS-U innan entreprenaden påbörjas. BAS-U skall då utvärdera och informera 

om dessa risker och se till att de förebyggs i praktiken (AFS 1999:3). 

3.3.7 APD-Plan 

En arbetsplatsdisposition (APD-plan) är enligt Civilis (2012) ett användbart verktyg för 

entreprenörer under produktionsstadiet och planeringsstadiet av ett byggnationsprojekt. 

APD-planen är en ritning eller modell över arbetsplatsens utformning. På APD-planen 

markeras materialupplag, etablering, byggvägar, stängsel, kranplacering, containrar och så 

vidare. Den skapas i tidigt skede av projektet, ofta i samband med byggstartmötet. Detta för 

att arbetsplatsomkostnader skall kunna beräknas och planeringen för materielleveranser 

skall vara möjliga att planera i tidigt skede.  

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) är det viktigt för arbetsmiljön att tidigt planera arbetsplatsen 

för att förhindra olyckor. Arbetsplatsen skall byggas upp på ett sätt som gör att alla 

yrkesgrupper får plats och leveranser kan ske med säkerhet.  

 

Figur 2 Exempel på hur en APD-Plan kan se ut. Källa: NCC Sverige AB, Projekt Blåsbo FSK 
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3.3.8 Kvalitetsplan (Projektplan) och miljöplan 

I standardkontrakten AB04 och ABT06 behandlar § 2* kap 2 entreprenörens skyldigheter att 

uppföra en kvalitets- och miljöplan enligt förfrågningsunderlaget, om inte annat anges i 

kontrakthandlingarna.  

Enligt AB04 och ABT06 lyder begreppsbestämningen för kvalitetsplan enligt nedan: 

Kvalitetsplan: Handling som anger särskilda kvalitetspåverkande åtgärder för att säkerställa 

entreprenadens kontraktsenliga utförande.  

Kvalitetsplanen kan exempelvis ange aktiviteter som krävs för att säkerställa och beskriva 

systematiken i kvalitetsarbetet. (AB Svensk Byggtjänst & Föreningen Byggandets 

Kontaktkommitté, BKK. 2017. s. 11.) 

Miljöplanen behandlar miljökrav istället för kvalitetskrav. Den kan exempelvis tala om hur 

entreprenören tänkt att ta hand om farligt avfall eller val av material och metod. Dessa 

åtgärder kan räcka att redovisas i exempelvis arbetsmiljöplan.  

3.3.9 Betalningsplan 

Betalningsplanen är en överenskommelse mellan parterna som anger hur betalning skall ske. 

I avtalsvillkoret § 12* kap 6 AB04 och ABT06 regleras betalningen under entreprenadtiden. 

Om ingen betalningsplan finns gäller det tredje stycket §12* kap 6. Den säger att beställaren 

skall betala för utfört arbete mot faktura som en delbetalning av kontraktssumman och har 

rätt att innehålla 10% för framtida avhjälpande men får dock inte överstiga 5% av 

kontraktssumman.  

Betalningsplanen skall vara bunden via prestation eller tid. Den skall innehålla hur 

betalningen skall ske och när betalningen ska ske. Enligt Lindkvist, A (9 maj 2018) är en av 

NCC:s förutsättningar till ett internt starttillstånd att denna plan är accepterad av beställare. 

3.3.10 Bygglov bodetablering 

Vid etableringen av en byggarbetsplats finns det oftast inte lokaler för tjänstemän att arbeta i 

eller för yrkesarbetare att äta i. Därför är en bodetablering nödvändig för att tillgodose 

produktionsorganisationens behov. En bodetablering består av byggbodar, ofta i två 

våningar. I byggbodarna finns det som regel fikarum, omklädningsrum, kontor och 

mötesrum. För att etablera bodar krävs ett tidsbegränsat bygglov enligt Boverket (2017b).  

Ett tidsbegränsat bygglov kan sökas och ges för allt bygglovspliktigt. Enligt 33 § 9 kap PBL 

kan ett tidsbegränsat lov ges om  

• Någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda, 

• Sökanden har ansökt specifikt om ett tidsbegränsat lov, 

• Åtgärden endast är avsedd att pågå under en begränsad period och 

• Tillgodose ett tillfälligt behov. 

Om alla förutsättningar uppfylls för bygglov ges ett permanent bygglov istället för ett 

tidsbegränsat.  
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3.3.11 Startbesked från myndighet 

Enligt 3 § 10 kap PBL får en byggnation eller tillhörande markarbeten inte börja innan 

byggnadsnämnden har gett startbesked. Gäller även för byggnaden som inte är 

bygglovspliktiga. Ett startbesked skall vara skriftligt och är giltigt i samma tid som ett lov. För 

att erhålla startbesked måste byggherren kunna bevisa att byggnationen uppfyller alla krav 

som finns i PBL och tillhörande föreskrifter.  

Enligt 24 § 10 kap PBL (2010:900) skall byggnadsnämnden: 

1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens förslag och det som 

kommit fram i det tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift 

om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga,  

2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,  

3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning behövs,  

4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om slutbesked, och  

5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana upplysningar behövs. 

Om uppgifter saknas i förslagen till kontrollplanen från byggherren måste de kompletteras. 

3.3.12 Startmöte med byggherre 

Enligt standardkontrakten § 2 kap 2 AB04 och ABT06 skall ett startmöte hållas innan 

byggnationen får påbörjas. Mötet är till för att beställare och entreprenör skall se över 

kontraktshandlingarna, tydliggöra vilken behörighet arbetare har, gå över formerna för 

informationsutbyte samt behandla eventuella frågor av betydelse som kan uppstå. Startmötet 

skall utföras på samma sätt enligt AB04 & ABT06 med skillnaden att i ABT06 skall även 

projekteringsskedet diskuteras. I AB04 skall endast byggskedet vara på agendan. Beställaren 

är ansvarig för att kalla till startmöte samt föra protokoll. Startmötet anses godkänt när båda 

parter skrivit under protokollet.   

3.3.13 Utstakning 

Utstakning4 skall utföras innan en nybyggnation påbörjas enligt Boverket (2016). Att göra en 

utstakning innebär att placeringen av en nybyggnad, tillbyggnad eller anläggning markeras 

på marken. Utstakning kan göras i både horisontal och vertikal riktning. Vid vertikal 

utstakning markeras färdig golvhöjd med meter över havet. Utstakningen görs för att 

kontrollera att placeringen av byggnaden stämmer med situationsplanen. Om det inte 

stämmer när byggnaden står färdig kan det bli dyrt att åtgärda. I 26 § 10 kap PBL  

(2010:900) står följande: 

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 §, ska nämnden skyndsamt och 

inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller 

                                                        

4 Utstakning – finns i två varianter. Grov- och finutstakning. Grovutstakning görs innan schaktning 
eller sprängning för att markera byggnadens hörn i grova drag. Finutstakning är noggrannare och görs 
efter schakt- och sprängarbetet är klart.  
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anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på 

platsen och omständigheterna i övrigt.  

Utstakning är alltså inget krav för alla byggnadsprojekt, det skall endast göras där funktionen 

av den verkligen uppfylls. Byggnadsnämnden avgör när och var utstakning krävs. Utstakning 

skall inte krävas utan motiv då det fördyrar byggnationen för byggherren. Enligt Boverket 

(2016) skall varje kommun upprätta riktlinjer om hur noggrann byggnadsnämnden skall vara 

vid utstakningskrav.  

Vid användande av standardkontraktet AB04 kap2 §13 skall beställaren planera och bekosta 

den utstakning som krävs av myndighet.  Vid totalentreprenad där ABT06 implementeras 

skall entreprenören bekosta utstakningen och kostnaden skall finnas i kontraktssumman.  

3.3.14 Schaktningstillstånd 

Enligt 73 § AFS 1999:3 skall det utredas om det finns hälsofarliga material, ämnen eller 

installationer/ledningar i marken där det skall schaktas. Om så är fallet skall arbetet enligt 76 

§ utföras under ledning av kompetent person. Om det skulle vara något hälsofarligt material 

eller ämne skall det tas rätt hand om, exempelvis om det är farligt avfall. 

3.3.15 Pålningstillstånd 

I naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om 

buller från byggplatser [Till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken] kan råd om riktvärden, 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått tas del av. De ger förklaringar till dels hänsynsreglerna 

som finns under kapitel 2 i MB, där det står om att den som bedriver verksamhet ska skaffa 

sig kunskap om att skydda människors hälsa och miljö med bästa möjliga teknik. I kapitel 26 

19§ MB står det om att den som bedriver verksamheten eller utför en åtgärd ska med egna 

undersökningar tillhandahålla sig om påverkan av miljön. Om tillsynsmyndigheten begär 

förslag till en kontrollplan eller förbättrade åtgärder ska det göras. I NFS 2004:15 finns det 

information om hur tillämpningen ska utföras enligt riktvärdena. Exempelvis vilka tider det 

får vara en maximal ljudnivå och hur länge.  

Tillståndet söks hos Polisen (2017) eftersom att det uppkommer buller.  

3.3.16 Inköps & leveransplan 

Olika slag av material, mesta dels inbyggnadsmaterial, utgör en stor del av 

produktionskostnaderna på en byggarbetsplats. För att eliminera felkällor och ha en effektiv 

materialhantering på arbetsplatsen är det av vikt att skapa inköpsplaner och leveransplaner. 

Att ha genomtänkt materialplanering är ett måste för att projektet skall kunna fortgå utan 

förseningar och problem. En inköps- och leveranstidsplan redovisar: 

• När förfrågningsunderlag ska skickas iväg 

• När offerter ska lämnas för granskning 

• Tiden som krävs för utvärdering, komplettering och upphandling av leverantör 
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• Leveranstider från beställning till första leverans  

• Projekteringsarbeten samt tillverkning och transport 

• Hur lång framförhållning som krävs för att kunna göra förändringar med leveranserna 

(Avropstiden) 

Att ha god materialplanering har tre övergripande syften. Planeringen ska ge säkerhet att alla 

inköp faktiskt genomförs, ge säkerhet att material anländer till byggarbetsplatsen med 

föreskriven kvalitet till rätt pris samt att planera inköpares arbete.  

3.3.17 Produktionskalkyl 

Produktionskalkylen är enligt Revai (2011) en detaljerad och ihopsamlad redovisning av 

planerade aktiviteter och de beräknade produktionskostnaderna baserat på varje aktivitet 

och vald metod. Syftet med kalkylen är att redovisa produktionskostnader på detaljnivå, 

enligt det arbetsutförande och med de metoder som projektorganisationen avser att 

genomföra produktionen. Produktionskalkylen ger också underlag för produktionsbudget, 

planering, styrning och uppföljning av produktionen. Även ge underlag för inköps- och 

leveranstidsplan samt möjliggöra detaljanalyser av avvikelser. Projektorganisationen har 

ansvar för att det görs en produktionskalkyl, som därefter utgör grunden för genomförandet 

och styrningen av projektet 
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3.3.18 Produktionstidsplan 

Enligt § 1 kap 4 AB04 och § 1 kap 4 ABT06 skall entreprenören planera utförandet av 

kontaktarbetena och bevisa att de kan färdigställas inom kontraktstiden. Entreprenören skall 

redovisa de planerade arbetena i en tidsplan. Den tidsplanen kallas för kontraktstidsplan och 

fungerar enligt Revai (2011) som underlag för produktionstidsplanen.  

Produktionsplanen avser den plan som redovisar start och sluttid för alla aktiviteter och 

åtgärder som utförs på projektet. Produktionstidsplanen delas upp i byggdelar, etapper, 

huvuddelar och baseras på produktionskalkylen och projektets strukturplan. Avsikten med 

produktionstidsplanen är att vara styrinstrument tidsmässigt för projektet, utgöra underlag 

för leveransplan, inköpsplan och andra planer samt utgöra underlag för avstämning. 

Produktionsplanen är enligt NCC (2014a) ett av de viktigaste tidsmässigt styrande 

instrumenten för projektets genomförande. På grund av det skall produktionstidsplanen vara 

väldigt detaljerad 0ch så noggrann att den faktiskt kan användas som ett styrinstrument.  

 

Figur 3 Exempel på hur en produktionstidsplan kan se ut.  
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4 DEN AKTUELLA STUDIEN 

Under kapitlet Den aktuella studien presenteras de krav som NCC har utöver de 

lagstadgade kraven som tas upp i föregående kapitel. Här presenteras även arbetets 

respondenter och intervjufrågorna.  

4.1 Interna krav  

Förutom de krav som finns enligt lagar, föreskrifter och avtal har NCC interna krav som 

måste mötas för att ett byggnadsprojekt skall få starta. Många av kraven är någonting 

som i princip alla bolag gör för att planera och styra projektering och produktion. 

4.1.1 Inköpsbudget 

Enligt NCC (2015d) är en inköpsbudget ett dokument som kontosätter inköpen och gör 

kostnaderna överskådbara. Inköpsbudgeten ska baseras på projektets produktionskalkyl. Om 

denna inte är helt färdig kan budgeten behöva baseras på den justerade anbudskalkylen5. 

Detta för att få en uppfattning om inköpsarbetets omfattning tidigt i projektet. När 

produktionskalkylen är färdig och alla metod- och materialval är valda uppdateras 

inköpsbudgeten så att alla förutsättningar stämmer med produktionskalkylen.  

 

4.1.2 Fuktsäkerhetsplan 

Fuktsäkerhetsplan är ett styrande dokument som beskriver kontroller och aktiviteter som 

skall utföras under produktionen för att uppfylla krav i fuktsäkerhetsbeskrivningen6. 

Dokumentet skall enligt NCC (2015b) upprättas av den person som är 

Fuktsäkerhetsansvarig produktion innan byggnadsstart. På NCC är Fuktsäkerhetsansvarig 

produktion den personen som är ansvarig för fuktsäkerhetsarbetet hos leverantör eller 

entreprenör på arbetsplatsen. 

Fuktsäkerhetsplanen beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder som kommer att utföras för att 

skydda byggnaden och byggmaterialen mot skadlig fukt under produktionen och skall även 

omfatta de kontrollpunkter som identifierats under projekteringen. Fuktsäkerhetsansvarig 

produktion skall se till att aktiviteter enligt fuktsäkerhetsplanen utförs under produktionen. 

Där ska även eventuella miljöklassningar som Miljöbyggnad tas till hänsyn. Då skall 

projektet exempelvis följa ByggaF. Det är en branschstandardiserad metod som skall 

säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerheten. Metoden innehåller hjälpmedel 

                                                        

5 Anbudskalkylen upprättas vid beräkning av entreprenadkostnaden i anbudsskedet av projekt.  
6 Fuktsäkerhetsbeskrivningen är ett dokument som ska gå igenom och dokumentera projekts 
förutsättningar ur fuktsynpunkt samt vilka åtgärder som krävs av alla aktörer för att säkerställa att 
oönskade konsekvenser av fukt inte uppstår. 
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och rutiner för alla inblandade i projektet. Den är framtagen av Fuktcentrum (2015) på 

Lunds Universitet.   

 

4.1.3 Byggstartmöte  

Byggstartmötet är enligt NCC (2015a) ett möte där projektorganisationen ska få information 

om projektet från försäljningsorganisationen. NCC (2015a) menar att ändamålet med 

byggstartmötet är att överföra information från försäljningsskedet till projektorganisationen, 

förankra mål för projektet samt fastställa detaljeringsgraden och omfattning för teknisk och 

ekonomisk planering. Även fördela arbetsuppgifter, klargöra hur uppföljningar och 

avstämningar ska ske samt utgöra underlag för fortsatt arbete. Ansvarig chef kallar de 

personer och yrkesgrupper som deltagit i anbudsarbetet, den utsedda projektorganisationen 

och en representant för yrkesarbetarna. Andra nyckelpersoner ska också kallas till mötet, 

exempelvis byggledare, projektledare och/eller ombud. På mötet ger ansvarig chef en 

detaljerad beskrivning om projektet och förutsättningarna, valda metoder och eventuella 

förändringar som skett eller kommer ske. Innan mötet är det viktigt att alla inblandande har 

tillräcklig information för att kunna ha ett fungerande möte.  

Vid byggstartmötet fastställs den övergripande styrningen av projektet. NCC (2015a) 

förklarar att styrningen väljs med hänsyn till projektets entreprenadform, kontraktskrav, 

ersättningsform, produkttyp, storlek samt komplexitet. Hänsyn måste tas till kvalitets-, 

miljö- och arbetsmiljökrav. Vid byggstartmötet identifieras behov av särskilda 

arbetsinstruktioner och arbetsberedningar för riskfyllda samt miljö- och kvalitetskritiska 

aktiviteter. När den övergripande styrningen av projektet fastställts, fördelas ansvar och 

befogenheter för de olika arbetsuppgifterna och tidplanen regleras för när åtgärderna skall 

vara klara. Allt ska antecknas i protokoll. 

4.1.4 Risk- och möjlighetsanalys 

Ändamålet med risk- och möjlighetsanalys (R/M-analys) är enligt NCC (2014b) att minska 

sannolikheten att oönskade händelser inträffar och maximera sannolikheten att positiva 

händelser uppstår. R/M-analys är till för att få överblick och kontroll över projekts risker och 

möjligheter för att minimera andelen förlustprojekt. R/M-analysen skall hjälpa till att göra 

rätt prioriteringar, genomtänkta val och ge olika angreppsvinklar på problem. R/M-analysen 

byggs fördelaktigt upp enligt ISO 31 000, Riskhantering – Principer och riktlinjer.  

4.1.5 Skyddsorganisation  

Vid personlig kommunikation förklarade Lindkvist, A att varje NCC projekt måste upprätta 

en skyddsorganisation. En skyddsorganisation är ett dokument som skall sitta anslaget i 

etableringen och det skall innehålla bland annat: 

• Vem som är platschef 
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• Vem som är skyddsombud 

• Vem som är Bas-U 

• Vem som är tillståndsanvarig för heta arbeten 

• Hur ofta och när skyddsrond utförs 

Syftet med dokumentet är att alla lätt ska kunna se informationen om vem som är ansvarig. 

4.1.6 Starttillstånd 

Lindkvist, A förklarade att för att det interna starttillståndet skall kunna ges skall alla 

dokument, anmälningar och så vidare vara korrekta. Starttillståndet är ett internt krav och 

ska inte blandas ihop med startbesked från myndighet. Starttillståndet ges av behörig chef. 

Vem som är behörig skiljer sig beroende på vilken entreprenadsumma projektet har. 

4.2 Intervjuer 

Ändamålet med den aktuella studien är att undersöka vad de tänkta användarna har för 

åsikter om checklistan. Inför intervjuerna visades utkastet av checklistan för 

intervjusubjekten och en förklaring om hur checklistan var tänkt att se ut gavs. Det gjordes 

för att ge den intervjuade inblick i hur checklistan kan hjälpa dem i kommande uppstarter av 

projekt. De fick ge synpunkter om checklistan med fria ord och ge exempel på ytterligare 

punkter som krävs inför uppstarten av husbyggnadsprojekt. Förutom att ge exempel om 

checklistans uppbyggnad svarade de på tre frågor om sig själv och tio intervjufrågor om 

checklistan. Frågorna som ställdes visas nedan i Tabell 1 & Tabell 2.  

Tabell 1 Frågor om den intervjuade 

1. Vad har du för ålder? 

2. Vad har du för tidigare yrkeserfarenheter? 

3. Hur många projekt har du varit med och startat 

 

När intervjun påbörjats frågades den intervjuade några korta frågor om vem hen är och vilka 

erfarenheter hen har i yrkeslivet samt av uppstarter av husbyggnadsprojekt. Frågorna om 

erfarenhet ställdes för att undersöka om det skiljde sig mellan mer erfarna och mindre 

erfarna tjänstemän.  

Vid framtagandet av intervjufrågorna valdes frågor som skulle bereda för svar om vad de 

olika tjänstemän tyckte om checklistan. Svaren skulle belysa om det fanns skillnader på vilka 

som avser använda checklistan och vad de har för synpunkter om den. En fråga som ställdes 

var ”Hur skulle du vilja att denna lista ska vara uppbyggd? Vilka delar är viktiga för dig?”. 

Den frågan ställdes för att se till att användargränssnittet i checklistan skulle uppfylla deras 

önskemål.  Den näst sista frågan handlade om misstag som de intervjuade hade gjort eller 

varit med om. De svaren gav viktig information om saker som glömts bort i verkligheten och 

därmed saker som är viktiga för checklistan att ta upp. 
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Tabell 2 Intervjufrågor 

 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att samma frågor användes i varje intervju 

men anpassade följdfrågor ställdes beroende på vad intervjusubjektet svarade. Det gav 

intervjuerna en lättsam kommunikation och utförliga förklaringar. Intervjusvaren 

antecknades under tiden av intervjun.  

Intervjuerna riktas mot sex olika aktörer som jobbar inom produktions skedet i 

byggnadsbranschen. De som intervjuades var fem NCC anställda och en konsult på 

Kafjärdens Projekt AB.  

Resultatet av den aktuella studien skildras i kapitel 5.1.  

4.2.1 Respondenter 

Nedan i Tabell 3 skildras de personer som intervjuats i studien. De har strategiskt blivit 

utvalda för att kunna ge bra input till hur de själva vill att checklistan ska se ut då de i senare 

skede ska vara användbar för dem. Intervjuerna hölls till största del med NCC anställda då 

examensarbetet skrivs mot NCC. Under namnen på de intervjuade besvaras frågorna från 

Tabell 1. 

 

 

 

 

1. Har du mycket erfarenhet av att vara med i uppstart av projekt?  

2. Har du koll på allt som ska upprättas, anmälas och sökas tillstånd för? 

3. Vet du vad du är ansvarig för?  

4. Vet du vilken yrkesroll som ansvarar för vad vid uppstart? 

5. Kommer checklistan att förenkla detta?  

6. Hur skulle du vilja att denna lista ska vara uppbyggd? Vilka delar är viktiga för dig? 

7. Vill du veta varför du måste göra dessa saker? 

8. Är du intresserad av att veta vilka krav som är lagstadgade och vilka som är interna 
NCC-krav?  

9. Har du några misstag som du vill dela med dig av? Vad ramlar ofta mellan stolarna? 

10. Övriga synpunkter.   
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Tabell 3  

Respondent 1. Intervju 2 maj, 2018 

Namn: Karin Bagge 
Ålder: 37 år 
Yrke: Platschef, NCC 

Tidigare erfarenheter: Arbetsledare 2005–2011,  
Platschef 2011– 

Erfarenheter av uppstarter:  Ca 10 projekt, Totalentreprenader & 
Generalentreprenader  

Respondent 2. Intervju 8 maj, 2018 

Namn: Jonas Lundh 
Ålder: 54 år  
Yrke: Projektchef, NCC 

Tidigare erfarenheter: Arbetsledare 1984–1990,  
Platschef 1990–1994,  
Entreprenadingenjör 1994–2000,  
Projektledare 2000–2002,  
Projektchef 2002– 

Erfarenheter av uppstarter: Ca 50 projekt. Totalentreprenader & 
Generalentreprenader 

Respondent 3. Intervju 8 maj, 2018 

Namn: Andreas Lind 
Ålder: 44 år 
Yrke: Platschef, NCC 

Tidigare erfarenheter: Snickare 1992–2006, Arbetsledare 2006–2007, 
Platschef 2007–2013, Projektchef 2013–2015, Konsult 
2015–2017, Platschef 2017– 

Erfarenheter av uppstarter: Ca 5 projekt, Totalentreprenader. 

Respondent 4. Intervju 8 maj, 2018 

Namn: Lina Carlsson 
Ålder: 31 år 
Yrke: Platschef, NCC 

Tidigare erfarenheter: Arbetsledare 2013–2016, Platschef 2016– 
Erfarenheter av uppstarter: 3 projekt, 
totalentreprenader. 

Erfarenheter av uppstarter: 3 projekt, Totalentreprenader. 

Respondent 5. Intervju 9 maj, 2018 

Namn: Anders Lindkvist 
Ålder: 33 år 
Yrke: Projektchef, NCC 

Tidigare erfarenheter: Arbetsledare 2010–2011, Entreprenadingenjör 2011–
2013, Platschef, 2013–2016, Projektchef 2016– 

Erfarenheter av uppstarter: 5–6 projekt, Totalentreprenader & 
Generalentreprenader 

Respondent 6. Intervju 21 maj, 2018  

Namn: Anders Karlsson 
Ålder: 54 år 
Yrke: Konsult, Kafjärdens projekt AB 

Tidigare erfarenheter: Platschef och Projektledande roller 1989- 
Erfarenheter av uppstarter: Ca 50 stora projekt och ca 200 små projekt, 

totalentreprenader & Generalentreprenader 
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5 RESULTAT 

I nedanstående rubrik Resultat av intervjuer presenteras informationen som kom till efter 

empirin från Den aktuella studien. Under rubriken Checklistan presenteras checklistans 

uppbyggnad och utseende. 

5.1 Resultat av intervjuer 

5.1.1 Trender i byggbranschen 

Respondenterna upplevde att de var säkra på allt som skall upprättas, anmälas och sökas 

tillstånd för. Projektchefen Jonas Lundh förklarade i intervjun (personlig kontakt, 8 maj, 

2018) att det var svårt att veta precis allt som skall in beroende på projektet, men att 

grunderna kan han. Det kan vara komplicerat när beställaren köpt ett helt paket från 

entreprenören. Exempelvis säljer NCC (2018) bostäder som är färdigprojekterade, det leder 

till att mer ansvar hamnar hos entreprenören. Till skillnad från de traditionella 

entreprenaderna, då har beställaren mer ansvar eftersom denne då är byggherre.  

Något som både Lindkvist, A och Lundh, J upplevde var att det var lätt att glömma anmälan 

och tillstånd angående markarbeten. Exempelvis pålningstillstånd och schaktningstillstånd. 

Det var lätt att de tillstånden hamnade mellan byggentreprenören och markentreprenören. 

På grund av att markentreprenören sedan tidigare är vana med att byggherren brukar skicka 

in alla tillstånd som har med dem att göra. Vilket resulterar till att markentreprenören inte 

reflekterar över att det då är byggentreprenören som ska söka tillstånd. Det blir en miss i 

kommunikationen. 

5.1.2 Ansvar 

Platscheferna på NCC Carlsson, L (personlig kontakt, 8 maj, 2018) och Bagge, K (personlig 

kontakt, 2 maj, 2018) förklarade att de var säkra på anmälningarna, tillstånden och 

dokument som ska upprättas. De kollade i NCC:s portal där de hittade alla dokument som 

behövdes för att uppfylla de kraven som de har som platschefer. Däremot är portalen 

omgjord och vid intervjutillfället ansåg de att det var väldigt spretigt. Det gjorde det svårt att 

hitta på allting varje gång, eftersom portalen är baserat på ett ”klicka sig vidare” system. 

Andreas Lind (personlig kontakt, 8 maj, 2018) som är före detta projektchef, men nuvarande 

platschef, sa att han hade de flesta dokumenten sparade på sin dator och hittade enkelt där. 

Anders Karlsson (personlig kontakt, 21 maj, 2018) berättade att som projektledare var det 

ofta oklart vad byggherren förväntade sig av honom. Det kunde skilja sig mycket beroende på 

vem byggherren var och han behövde därför oftast fråga byggherren om vad de ansåg att han 

skulle göra.  

Alla parter ansåg att de var säkra på vad de själva ansvarade för. De var däremot lite 

tveksamma angående vad andra yrkesroller ansvarade för, men om de inte visste kunde de 
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kontakta projektchefen eller projektledaren förklarade platscheferna. Karlsson, A menade att 

han hade bra koll på vad andra skulle göra då det ofta var han som delegerade ut uppgifter till 

andra. Carlsson berättade att vid byggstartmöte delades uppgifter ut, men att ibland blev det 

grovt utdelat och att hon då istället tog på sig mer ansvar för att se till att det blev gjort. På 

grund av det tyckte Carlsson att det skulle underlätta och bli tydligare om en checklista 

implementerades. Lundh berättade att han ansvarade för att se till att klargöra vem som gör 

vad. Via NCC:s system delas uppgifter automatiskt ut och hamnar hos den ansvariges mail.  

Det systemet fungerar bra vid utdelning men ger ingen chans till avstämning mellan de olika 

yrkesrollerna förutom genom personlig kontakt.  

5.1.3 Tankar om checklistan 

Alla som blev intervjuade var positivt inställda till att checklistan skulle upprättas. Större 

delen av respondenterna hoppades att få se den i NCC:s portal. Platscheferna menade att det 

skulle underlätta de flesta av uppgifterna. Lundh ansåg att checklistan skulle underlätta i de 

tidiga skedena som inte traditionellt är med i totalentreprenader och för att komma ihåg alla 

myndighetskrav. Bagge berättade att hon tror checklistan kommer resultera i bättre 

överblick. Carlsson och Lind beskrev att de tror det kommer bli lättare att ha koll på vem som 

är ansvarig och lättare att bocka av alla moment. Lindkvist ansåg att checklistan skulle 

underlätta kommunikationen då den kan skickas till platschefer och entreprenadingenjörer 

och tydligt visa vem som ska göra vad. Karlsson trodde att många företag och byggherrar 

skulle uppskatta checklistan och att de då skulle kunna redigera de så den passar deras 

system. 

Viktigast i checklistan för respondenterna var: 

• Att se kraven och vilken tid de skulle vara avklarade  
• Att de var sorterade i kronologisk ordning  
• Att kunna se vem som ansvarar för vad och vem som ska utföra det 

• Att checklistan är överskådlig och konkret  

Ingen tyckte det var av intresse att se varför de skulle göra kraven, det räckte att de stod med 

på listan och förstod att de behövs göras. Att veta varför skulle inte påverka deras arbete. 

Lind, Karlsson och Lindkvist påstod dock att som ny platschef skulle det vara till stor hjälp 

att se en beskrivning om punkten. Karlsson ansåg att det kan ge de anställda en klarare 

målbild om vad det är som ska göras och varför det ska göras. Lundh menade på att det är 

upp till varje individ att själv engagera sig och ta reda på fakta.  

Att kunna skilja på om kraven är interna eller inte skulle alla uppskatta. Det skulle hjälpa i de 

fallen där det blir tidsbrist och alla arbetsuppgifter inte hinns med. De kan då avvakta med de 

interna kraven och se till att de krav som är lagstadgade eller från myndigheter prioriteras. 

Alla NCC anställda kommenterade att de ansåg NCC kraven som viktiga, men om de skulle 

behöva prioritera en del är det lagkraven som är viktigast. Karlsson ansåg att de lagstadgade 

kraven var viktigast och att det ska vara tydligt vilka som är de interna kraven.  
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5.1.4 Vanliga misstag 

I intervjuerna frågades respondenterna om de vill dela med sig med misstag de själva gjort. 

Det var genomgående i intervjuerna att myndighetskraven är många och därför 

problematiska att komma ihåg. Lundh gav ett konkret exempel om detta gällande 

startbeskedet av ett projekt i Enköping. Där var bygglovet godkänt och allt i sin ordning 

innan sommaren. Efter semesteruppehållet startade produktionen av husen. Två månader 

senare gjorde kommunen platsbesök och frågade om de hade fått startbesked. Startbeskedet 

hade i det här fallet glömts bort även fast bygglovsansökan var godkänd. Produktionen 

påbörjades utan att kontrollera om startbesked fanns och kommunen krävde på grund av det 

ett vite på 1,2 miljoner. Som tur var löstes tvisten utan någon betalning. Karlsson berättade 

om några fall där han kommit in i projekt i sena skeden och behövt styra upp. Projekt där 

byggherren inte haft koll och chansat att en personalliggare inte behövs eller till och med att 

bygglov inte behövde sökas.  

Lind betonade att leveransplanen var viktig, särskilt i projekt som sjukhus eller skolor. 

Eftersom att det ofta beställs produkter som är specialbeställda och inte lagerförda. Att 

glömma beställa någon av produkterna kan medföra stora förseningar. En leveranstid på 8-

12 veckor är inte ovanligt och kan medföra att entreprenadens färdigställande blir uppskjutet.  

5.2 Checklistan 

I kapitel 3.2 beskrevs de sex steg som Gawande (2010) ansåg var essentiella för att skapa en 

fungerande checklista. I kapitlet nedan förklaras det hur de sex punkterna har tagits till 

hänsyn vid uppförandet av checklistan.  

 

1. Förstå misstagen 

I examensarbetet gällde det att se till att hitta alla de krav som finns för att få starta ett 

nybyggnationsprojekt. Att alla delar av checklistan var korrekta och alla moment som ska 

utföras vid uppstart av projekt var med. Det bidrar till att ingenting skall hamna i skymundan 

eller att de glöms bort. Det leder till mindre risk till att samma problem uppstår igen.  

2. Input från användare 

För att få input från användare användes en den aktuella studien där erfarenheten av 

uppstarter överfördes till checklistan. De framtida användarna, respondenterna, hade alla 

någon form av erfarenhet av att driva ett byggprojekt från start. Användarna gav information 

om deras vanligaste misstag och övriga synpunkter om vad de önskar ha med i checklistan. 

De berättade vad som var viktigt eller oviktigt för dem.   

3. Skapa enkla ”göra” steg 

Checklistan ska bli enkel att använda genom att ge användarna en tydlig bild av vad som ska 

göras och vad som har gjorts. Dessa blir ”gör” stegen i checklistan. Användaren ska göra en 

kontrollplan, göra en arbetsmiljöplan, göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och så vidare. 

4. Skapa ”kommunicera” steg 
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För att det ska bli lättare att kommunicera och ha koll på vem som skall göra vad, ska 

användaren i checklistan kunna tyda vem som är ansvarig för punkten och vem som ska 

utföra punkten. Genom att tydligt se vem som ska göra vad kan hen lätt höra av sig till rätt 

person på en gång.  

5. Testa checklistan & förfina checklistan 

De två sista stegen har inte granskats i det här examensarbetet på grund av avgränsningarna.  

6. Checklistans uppbyggnad  

I Figur 4 visas checklistan. Hela checklistan kan ses i Bilaga 1.  

Checklistans första kolumn ”Färdigställd senast” anger det datum kravet måste vara klart.  I 

kolumnen ”Moment” rubriksätter kravet. Under ”Information” finns det en beskrivande text 

som förklarar varför momentet ska genomföras. Här kan användaren välja om hen vill läsa 

hela texten eller checklistan ska vara kort och endast ge översikt av kraven. ”Källa krav” 

beskriver varit kravet härstammar ifrån.  De fyra sista kolumnerna är till för att fylla i med 

sin signatur med vem som är ansvarig för att kravet genomförs, vem som genomför det, när 

kravet är påbörjat och när det faktiskt är klart. 

Över självaste checklistan kan information om projektet fyllas i. 
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Figur 4 Checklistan 

Checklista för uppstart av byggnadsprojekt

Checklista nr. 

En kontrollplan ska finnas vid en rivnings- eller byggåtgärd och det är Plan- och bygglagen

Enligt 6 § kap 3 Arbetsmiljölagen (AML) skall den som uppför ett Arbetsmiljölagen

Handlingar och dokument skall skall skickas till Byggnadsnämnden: Plan- och bygglagen

Enligt 3§ 10 kap PBL får en byggnation eller tillhörande markarbeten inte Plan- och bygglagen

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked ska nämnden skyndsamt Plan- och bygglagen

För att en förhandsanmälan skall vara ett krav måste en av dessa två Arbetsmiljöverket

När bygglovsansökan blivit beviljad skall byggnadsnämnden kalla till Plan- och bygglagen

För att etablera bodar krävs ett tidsbegränsat bygglov Plan- och bygglagen

Enligt 73 § AFS 1999:3 skall det utredas om det finns hälsofarliga material, AFS 1999:3

Tillståndet söks hos Polisen. I naturvårdsverkets författningssamling NFS Miljöbalken

Till skatteverket skall byggherren anmäla byggarbetsplatsen innan Skatteverket

Enligt standardkontrakten §2 kap 2 AB04 och ABT06 skall ett startmöte AB04 & ABT06

I standardkontrakten AB04 och ABT06 behandlar § 2 kap 2 entreprenörens AB04 & ABT06

Betalningsplanen är en överenskommelse mellan parterna som anger hur AB04 & ABT06

Fuktsäkerhetsplan är ett styrande dokument som beskriver kontroller och Internt krav

Byggstartmötet är ett möte där projektorganisationen ska få information Internt krav

Enligt kap 4 §1 AB04 och kap 4 §1 ABT06 skall entreprenören planera Internt krav

Ändamålet med risk- och möjlighetsanalys är att minska sannolikheten att Internt krav

En arbetsplatsdispositionär ett användbart verktyg för entreprenörer Internt krav

För att eliminera felkällor och ha en effektiv materialhantering på Internt krav

Produktionskalkylen är en detaljerad och ihopsamlad redovisning av Internt krav

Inköpsbudget ett dokument som kontosätter inköpen och gör Internt krav

För att det interna starttillståndet skall kunna ges skall alla dokument, Internt krav

Projektnummer

Moment

Projektnamn

Utförs av Påbörjad Genomförd

Kontrollplan

Utstakning

Information Källa krav Ansvarig 

Pålningstillstånd

APD-Plan

Inköpsbudget

Bygglov

Senast ändrad

Anmälan till skatteverket, personalliggare

Startmöte med byggherre

Kvalitetsplan (projektplan) & miljöplan

Betalningsplan

Byggstartmöte

Fuktsäkerhetsplan

Schaktningstillstånd

Bygglov bodetablering

Tekniskt samråd

Produktionstidsplan

Risk- och Möjlighetsanalys

Inköps och leveranstidsplan

Produktionskalkyl

Starttillstånd byggnad

Förhandsanmälan Arbetsmiljöverket

Startbesked från myndighet

Arbetsmiljöplan & riskbedömning

Ansvarig för checklista

Här kan kontaktuppgifter ti l l  ansvariga eller kort information om projektet skrivas. 

Färdigställd 

senast
Mer information Mindre information
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6 DISKUSSION  

Diskussionen behandlar tankar de intervjuade hade, men även författarnas åsikter. 

Reflektioner kring metoden förs och idéer bakom checklistans uppbyggnad presenteras.  

6.1 Tankar om kraven 

I den aktuella studien i examensarbetet har respondenterna berättat om deras åsikter om alla 

de krav som finns i byggbranschen idag. Det har varit tydligt att de tycker att det börjar gå till 

överdrift. Varje år utvecklas krav och regler som gör det mer komplicerat att bygga. I 

intervjuerna ställdes en fråga om respondenterna var intresserade att veta varför de olika 

punkterna måste göras. Ingen av dem var intresserade av att veta varför de skulle göra 

kraven, men ansåg att det kunde vara vettigt för nya att ta del av den informationen i 

checklistan. De förklarade att det inte finns någon anledning att veta varför, det måste ändå 

göras. Däremot skildrades tankarna kring den här frågan beroende på vilken yrkesroll de 

hade. Platscheferna hade tydliga svar om att de inte behövde informationen. De som var mer 

insatta i projekteringsdelen tyckte det var lite mer intressant. 

I intervjun med Lundh, J hade han en fundering över att byggandet inte förändrats på ca 50 

år. Däremot har tekniken ändrats och hanteringen av handlingar ändrats. Det är mer styrt 

med krav, anmälningar och tillstånd. Hur kan det förändras men det byggs fortfarande på 

samma sätt? Kan det vara för att politikerna blir mer medvetna om farorna bakom 

byggnationen och slutprodukten som står kvar? Eller är det en juridisk fråga där alla papper 

ska finnas för att få en säkerhet över att det som gjort är utfört ”rätt”? I en podcast med 

reportern Landelius Anna (2018, 4 mars) berättar hon om eternitfabriken i Lomma, där 

ledingen visste om farorna men gjorde ingenting åt saken. Det var ett faktum att ledningen 

gömde farorna som fanns med att jobba i fabriken för att det var enorma pengar i 

produktionen. I intervjun med Karlsson berättade han om varför han tror många av 

skyldigheterna hamnar i skymundan. Han ansåg att många byggherrar inte vill, orkar eller 

kan tillräckligt för att driva produktioner men att de gör de ändå. De tycker att det enda som 

är viktigt är att tjäna pengar. Han sa att det dock oftast brukar bli det motsatta. Att om 

planeringen, arbetsmiljöarbetet och dylikt är genomarbetat så resulterar det i större vinst i 

slutändan.   

En faktor som är förståelig att den har förändrats är arbetsmiljökraven. Arbetsmiljöverket 

(2016) har en strategi där en av de prioriterade punkterna är för människors fysiska och 

psykiska hälsa. Även om kraven för säkert arbete kan gå till överdrift är det viktigt att komma 

ihåg att det faktiskt handlar om medarbetarnas liv. Möjligtvis att användarna av checklistan 

får en påminnelse i informationen som är med i checklistan, som anger varför kravet finns 

med och vad ändamålet är kravet. Att det faktiskt inte bara är ett moment som ska göras för 
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att någon bara säger det. Krav som härstammade ifrån Arbetsmiljöverket ansåg 

respondenterna var svåra att få med allt som krävdes. Karlsson berättade att motivationen 

inte var den största hos byggherrar som ibland ville prioritera annat än att se till att det fanns 

ansvariga som såg till att det ansvariga för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbeten.     

Byggverket (2016) har till uppdrag att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Det 

var i början av år 1999 som miljökvalitetsmålen enligt Miljömål (2018) fastställdes av 

Sveriges riksdag. Kanske att det har ett samband med att alla krav, anmälningar och tillstånd 

ökade?  

6.2 Metoddiskussion  

I examensarbetet användes som bekant två studier för att samla information och ge 

examensarbetet trovärdighet och relevans. De två metoderna, studien om checklistans 

innehåll och den aktuella studien, har gett olika typ av information till arbetet. I denna del 

analyseras båda studierna och författarnas reflektioner kring dem. 

Examensarbetets största del är uppbyggd av studien om checklistans innehåll. Studien om 

checklistans innehåll hanterade både ”hur man skriver en checklista” och kraven som finns 

inför uppstarten av husbyggnadsproduktion. Kraven och dess bakgrund är vad den är och 

därför är det svårt att förändra den.  För att resultatet av examensarbetet ska förändras skulle 

en mindre studie om checklistans innehåll vara ett förslag. Att skriva mindre omfattande om 

varje krav och istället lägga vikten på varför kraven existerar. Studien om checklistans 

innehåll gav omfattande bakgrund och lärdom samt ger en läsare som inte är insatt i 

byggnadsbranschen en chans att förstå ämnet.  

Den aktuella studien är den del i examensarbetet som skulle kunna ge störst skillnader av 

resultatet. Att ändra eller utöka den aktuella studien fanns det dock ingen tid för. Då arbetet 

endast är 15 högskolepoäng och går över en period på ca 3 månader var det svårt att efter en 

utförlig studie om checklistans innehåll ha nog med tid för en bred den aktuella studien. Vid 

mer tid eller bättre planering hade det varit en självklarhet att utöka den. För att göra den 

aktuella studien annorlunda skulle några saker gjorts annorlunda.  

Det första skulle vara att intervjua fler respondenter. Med fler respondenter skulle den 

aktuella studien resultera i ett tydligare och mer generellt resultat.  

Det andra skulle vara att ha större spridning av yrkesroller och befattningar på 

respondenterna. Då arbetet skrevs i samarbete med NCC var det i första hand dess anställda 

som författarna ville intervjua. Deras åsikter var viktiga för att NCC skulle bli nöjda med 

examensarbetet. Det var även lätt att få intervjuer med NCC anställda eftersom att arbetet 

skrev i samarbete med deras egna företag. Om spridningen hade varit större hade möjligtvis 

andra delar av checklistan blivit mer belysta och uppmärksammade vilket hade lett till ett 

annat resultat. En intressant aspekt hade varit att intervjua någon som arbetar med att 

upprätta och utveckla checklistor utanför produktionen. Till exempel en anställd på en 
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myndighet eller en forskare. Det hade varit intressant att få höra hens åsikter om checklistan 

som skapats och om eventuella lärdomar hen fått vid uppförandet av andra checklistor    

Det tredje som hade kunnat gjorts är att försöka vara med på möten som hanterar frågorna 

som tas upp i arbetet. Till exempel byggstartmöten eller tekniskt samråd. Där hade 

ytterligare erfarenhet kunnat samlas upp och fler problem hade kunnat upptäckas.  

I Fel! Hittar inte referenskälla. syns de sex steg som används för att bygga upp c

hecklistan. I examensarbetet fanns inte tiden för att göra de två sista stegen. De stegen kan 

vara de viktigaste för att få en fungerande och användbar slutprodukt. Eftersom författarna 

inte har den erfarenhet som användarna skall ha så uppstår troligen problem som 

användarna kan lösa när de börjar använda den. Då kommer checklistan med största 

sannolikhet att förändras till det bättre. Att ha analyserat även de två stegen hade gett arbetet 

ett större djup och ett mer fulländat slutresultat.   

6.3 Förslag till checklistan 

Checklistan som skapats är simpel och lättförståelig. Den är gjord så för att alla skall kunna 

använda den och för att ingenting ska vara otydligt. Gawande (2010) skriver i sin bok att det 

är viktigt att skapa en checklista som folk vill använda, inte en checklista som de blir tvingade 

att använda. Då raserar hela idén. Checklistor har använts under examensarbetets gång flitigt 

av oss författare och arbetet har gynnats av det. Under intervjuerna har det generella 

intrycket varit positivt av respondenterna och att de har som avsikt att använda checklistan i 

deras arbete.  

Checklistan är även enkel för att det ska vara möjligt att utveckla den till det man själv anser 

vara det viktigaste. Den är i examensarbetet gjord för att passa NCC:s verksamhet och krav 

men alla skall kunna använda den efter kort modifiering. I och med att det går att ändra 

kraven är det även lätt att lägga till krav och utveckla den till exempelvis hela produktions 

skedet från uppstart till avslut.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att skapa en checklista. Avsikten med checklistan var att 

underlätta projekt som startas upp i produktion och för att få en översikt över krav som 

ska uppfyllas. Med stöd av en studie om checklistans innehåll och en den aktuella studien 

fick checklistan sitt innehåll och designades med hänsyn till vad respondenterna ansåg 

vara viktigt att ha med. Uppbyggnaden av checklistan konstruerades även efter Gawandes 

(2010) 4 av 6 steg, de två sista stegen hann arbetet inte utreda.  

Grunden för en fungerade checklista är att den är kort, konkret och lätt att använda.  

Entreprenörer har många skyldigheter att ställa sig inför under en entreprenad. De flesta 

kraven härstammar från PBL och MB. Standardavtalen är också viktiga att beakta. 

Myndigheterna Boverket, Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och kommuner samt 

landsting har även de krav som entreprenören ska rätta sig efter. Det blir ytterligare mer 

när entreprenören säljer en tjänst där de även ska ansvara för skyldigheter som 

byggherren överlåtit till dem. Skyldigheterna som sammanställts i arbetet redovisas i 

checklistan.  

Respondenterna ansåg att det är många krav och de vet att det är viktigt att de uppfylls. 

De finner inget intresse av att veta grunden till kraven eller en beskrivning till det. 

Däremot kunde de tänka sig att det är vettigt för någon som är ny i sin yrkesroll.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För att göra checklistan mer fullständig skulle ett fortsatt arbete ta hänsyn till moment som 

skall göras till slutet av projektet. Även utreda varför kraven ökar istället för att göra en 

studie om checklistans innehåll om varit kraven finns och vilka lagar de uppfyller.  

Ett till förslag är att göra den aktuella studien större och intervjua de personer som arbetar 

med att ha tillsyn över att kraven följs. Ett alternativ kan vara att intervjua fler 

entreprenadfirmor och se vad de har för system.  

Eftersom arbetet inte hann genomföra de två sista stegen på hur en checklista skapas skulle 

det också vara ett förslag till fortsatt arbete. Att tillämpa checklista och se över vad som skulle 

behöva ändras. Det är förmodligen något som kommer göras om någon av respondenterna 

börjar använda checklistan och för in förbättringar.  
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BILAGA 1: CHECKLISTAN  

         

Checklista för uppstart av byggnadsprojekt      

        
 

Projektnummer Projektnamn   Checklista nr.  

        
Ansvarig för checklista Senast ändrad 

    
Här kan kontaktuppgifter till ansvariga eller kort information om projektet skrivas.  

     

Färdigställd 
senast 

Moment 

 

Information 

 

Källa krav Ansvarig  
Utförs 
av 

Påbörjad  Genomförd 

  Kontrollplan En kontrollplan ska finnas vid en rivnings- eller byggåtgärd och det är 
byggherrens ansvar att en sådan upprättas.  
Kontrollplan skall innehålla:  
 - vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 
 - vem som ska göra kontrollerna, 
 - vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, 
 - vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken 
bör ske, 
 - vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och 
 - hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.  

Plan- och bygglagen         
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  Arbetsmiljöplan & riskbedömning Enligt 6 § kap 3 Arbetsmiljölagen (AML) skall den som uppför ett 
byggnadsarbete se till att arbetsmiljöaspekter beaktas under alla skeden i 
projektet. 
   - De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
   - En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras  
   - En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande 
arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra:  
    - Arbete med risk för fall 
    - Schaktningsarbete med risk för ras, 
    - Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen 
    - Arbete som kan medför exponering av joniserande strålning 
    - Arbete i närhet av högspänningsledningar 
    - Arbete som medför risk för drunkning 
    - Arbete i brunna och tunnlar 
    - Undervattensarbete med dykarutrustning 
    - Arbete i kassun med förhöjt lufttryck 
    - Arbete vid vilket sprängämnen används 
    - Arbete med montering av tunga byggelement 
    - Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 
    - Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen 
NCC har utöver dessa punkter även 9 punkter till som behöver tas till hänsyn: 
    - Arbete med motorkedje-/röjsåg och motorkap. 
    - Arbete som innebär risk för belastningsskador. 
    - Arbete som innebär risk för psykosocial ohälsa. 
    - Arbete som innebär risk för brand. 
    - Arbete med entreprenadmaskiner. 
    - Arbete där det förekommer buller, vibrationer eller damm 
    - Arbete med risk för fall på befintlig nivå 
    - Risker för tredje man 
    - Övrigt 

Arbetsmiljölagen         

  Bygglov Handlingar och dokument skall skall skickas till Byggnadsnämnden: 
- Bifoga föreskrivna handlingar. Vilket innebär ritningar på fasad, plan, 
information om färg och material. Ritningarna skall vara i skala och måttsatta. 
- Bifoga en situationsplan med föreslagen plats av byggnaden på tomten. 
- Ett förslag på kvalitetsansvarig 
- Bifoga kontrollplan 

Plan- och bygglagen         
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  Startbesked från myndighet Enligt 3§ 10 kap PBL får en byggnation eller tillhörande markarbeten inte 
börja innan byggnadsnämnden har gett startbesked. Gäller även för 
byggnaden som inte är bygglovspliktiga. Ett startbesked skall vara skriftligt 
och är giltigt i samma tid som ett lov. För att erhålla startbesked måste 
byggherren kunna bevisa att byggnationen uppfyller alla krav som finns i PBL 
och tillhörande föreskrifter.  
Byggnadsnämnden ska: 
   1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt 
byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller 
annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är 
sakkunniga eller kontrollansvariga,  
   2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor behövs,  
   3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstakning 
behövs,  
   4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut om 
slutbesked, och  
   5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 
upplysningar behövs. 

Plan- och bygglagen         

  Utstakning När byggnadsnämnden har gett ett startbesked ska nämnden skyndsamt och 
inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden 
eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn 
till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt. 
 
Vid användande av standardkontraktet AB04 kap 2 §13 skall beställaren 
planera och bekosta den utstakning som krävs av myndighet.  Vid 
totalentreprenad där ABT06 implementeras skall entreprenören bekosta 
utstakningen och kostnaden skall finnas i kontraktssumman.  

Plan- och bygglagen         

  Förhandsanmälan Arbetsmiljöverket För att en förhandsanmälan skall vara ett krav måste en av dessa två punkter 
uppfyllas: 
 
 - Arbetet beräknas pågå fler än 30 arbetsdagar där över 20 personer vid 
någon tidpunkt samtidigt sysselsätts. 
 - Persondagarna på projektet beräknas överstiga 500. 
  
Byggherren är ansvarig att se till att en kopia av förhandsanmälan anslås på 
arbetsplatsen och att anmälan uppdateras succesivt. 

Arbetsmiljöverket         
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  Tekniskt samråd När bygglovsansökan blivit beviljad skall byggnadsnämnden kalla till tekniskt 
samråd. Ett tekniskt samråd skall enligt hållas om: 
1. det krävs en kontrollansvarig, 
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller 
3. byggherren har begärt ett sådant samråd. 
 
I PBL regleras även vad som skall ingå i ett tekniskt samråd. I 10kap 18§ PBL 
står det att byggherren senast vid det tekniska samrådet till 
byggnadsnämnden skall lämna: 
 
1. Ett förslag till en kontrollplan samt 
2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 9 kap. 
21 §, krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. 

Plan- och bygglagen         

  Bygglov bodetablering För att etablera bodar krävs ett tidsbegränsat bygglov 
Ett tidsbegränsat bygglov kan sökas och ges för allt bygglovspliktigt. Enligt 33 
§ 9 kap PBL kan ett tidsbegränsat lov ges om 
 
- Någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda, 
- Sökanden har ansökt specifikt om ett tidsbegränsat lov, 
- Åtgärden endast är avsedd att pågå under en begränsad period och 
- Tillgodose ett tillfälligt behov. 

Plan- och bygglagen         

  Schaktningstillstånd Enligt 73 § AFS 1999:3 skall det utredas om det finns hälsofarliga material, 
ämnen eller installationer/ledningar i marken där det skall schaktas. Om så är 
fallet skall arbetet enligt 76 § utföras under ledning av kompetent person. 
Om det skulle vara något hälsofarligt material eller ämne skall det tas rätt 
hand om, exempelvis om det är farligt avfall. 

AFS 1999:3         

  Pålningstillstånd Tillståndet söks hos Polisen. I naturvårdsverkets författningssamling NFS 
2004:15 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser [Till 2 
kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken] kan råd om riktvärden, skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått tas del av. De ger förklaringar till dels hänsynsreglerna som 
finns under kapitel 2 i MB, där det står om att den som bedriver verksamhet 
ska skaffa sig kunskap om att skydda människors hälsa och miljö med bästa 
möjliga teknik.  

Miljöbalken         
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  Anmälan till skatteverket, 
personalliggare 

Till skatteverket skall byggherren anmäla byggarbetsplatsen innan byggandet 
börjar. Byggherren har skyldighet att se till att personalliggare använts under 
tiden byggverksamheten är i bedrift och skall ha tillgång till uppgifterna.  
Vid besök av skatteverket skall det finnas möjlighet för dem att läsa 
uppgifterna. Uppgifterna skall visa vem som är eller har varit på platsen. 
Detta är lagstadgade krav och regleras i skatteförfarandelagen. I 
skatteverkets föreskrift SKVFS 2015:6 finns information om vilka uppgifter 
som skall finnas med och hur de skall anges.  
 
Entreprenörens skyldigheter är att registrera sig i personalliggaren direkt, 
detta skall inte göras i förväg eller efterhand. Byggherrens ansvarar för att 
sina egna verksamma registrerar sig och tillhandahåller rätt utrustning, för att 
verksamma skall kunna registrera sig. 

Skatteverket         

  Startmöte med byggherre Enligt standardkontrakten §2 kap 2 AB04 och ABT06 skall ett startmöte hållas 
innan byggnationen får påbörjas.  
Mötet är till för att beställare och entreprenör skall se över 
kontraktshandlingarna, tydliggöra vilken behörighet arbetare har, gå över 
formerna för informationsutbyte samt behandla eventuella frågor av 
betydelse som kan uppstå.  
 
Beställaren är ansvarig för att kalla till startmöte samt föra protokoll. 
Startmötet anses godkänt när båda parter skrivit under protokollet. 

AB04 & ABT06         

  Kvalitetsplan (projektplan) & miljöplan I standardkontrakten AB04 och ABT06 behandlar § 2 kap 2 entreprenörens 
skyldigheter att uppföra en kvalitets- och miljöplan enligt 
förfrågningsunderlaget, om inte annat anges i kontrakthandlingarna. 

AB04 & ABT06         

  Betalningsplan Betalningsplanen är en överenskommelse mellan parterna som anger hur 
betalning skall ske. I avtalsvillkoret § 12* kap 6 AB04 och ABT06 regleras 
betalningen under entreprenadtiden. Om ingen betalningsplan finns gäller 
att beställaren skall betala för utfört arbete mot faktura som en delbetalning 
av kontraktssumman och har rätt att innehålla 10% för framtida avhjälpande 
men får dock inte överstiga 5% av kontraktssumman.  
Betalningsplanen kan vara bunden via prestation eller tid. Den skall innehålla 
hur betalningen skall ske och när.  
 
En av NCC’s förutsättningar till ett starttillstånd är att denna plan är 
accepterad av beställare. 

AB04 & ABT06         
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  Fuktsäkerhetsplan Fuktsäkerhetsplan är ett styrande dokument som beskriver kontroller och 
aktiviteter som skall utföras under produktionen för att uppfylla krav i 
fuktsäkerhetsbeskrivningen . Dokumentet skall uppföras av  
"Fuktsäkerhetsansvarig produktion" innan byggnadsstart.  
Fuktsäkerhetsplanen beskriver vilka fuktsäkerhetsåtgärder som kommer att 
utföras för att skydda byggnaden och byggmaterialen mot skadlig fukt under 
produktionen och skall även omfatta de kontrollpunkter som identifierats 
under projekteringen. "Fuktsäkerhetsansvarig produktion" skall se till att 
aktiviteter enligt fuktsäkerhetsplanen utförs under produktionen. Även 
eventuella miljöklassningar som Miljöbyggnad ska tas till hänsyn. Då skall 
projektet exempelvis följa ByggaF. Det är en branschstandardiserad metod 
som skall säkerställa, dokumentera och kommunicera fuktsäkerheten. 
Metoden innehåller hjälpmedel och rutiner för alla inblandade i projektet.  

Internt krav         

  Byggstartmöte Byggstartmötet är ett möte där projektorganisationen ska få information om 
projektet från försäljningsorganisationen. Ändamålet med byggstartmötet är 
att överföra information från försäljningsskedet till projektorganisationen, 
förankra mål för projektet samt fastställa detaljeringsgraden och omfattning 
för teknisk och ekonomisk planering. Även fördela arbetsuppgifter, klargöra 
hur uppföljningar och avstämningar ska ske samt utgöra underlag för fortsatt 
arbete.  

Internt krav         

  Produktionstidsplan Enligt kap 4 §1 AB04 och kap 4 §1 ABT06 skall entreprenören planera 
utförandet av kontaktarbetena och bevisa att de kan färdigställas inom 
kontraktstiden. Entreprenören skall redovisa de planerade arbetena i en 
tidsplan. 

Internt krav         

  Risk- och Möjlighetsanalys Ändamålet med risk- och möjlighetsanalys är att minska sannolikheten att 
oönskade händelser inträffar och maximera sannolikheten att positiva 
händelser uppstår. R/M-analys är till för att få överblick och kontroll över 
projekts risker och möjligheter för att minimera andelen förlustprojekt. R/M-
analysen skall hjälpa till att göra rätt prioriteringar, genomtänkta val och ge 
olika angreppsvinklar på problem. R/M-analysen byggs fördelaktigt upp enligt 
ISO 31 000, Riskhantering – Principer och riktlinjer.  

Internt krav         

  APD-Plan En arbetsplatsdispositionär ett användbart verktyg för entreprenörer under 
produktionsstadiet och planeringsstadiet av ett byggnationsprojekt. APD-
planen är en ritning eller modell över arbetsplatsens utformning. På APD-
planen markeras materialupplag, etablering, byggvägar, stängsel, 
kranplacering, containrar och så vidare. Den skapas i tidigt skede av 
projektet, ofta i samband med byggstartmötet. Detta för att 
arbetsplatsomkostnader skall kunna beräknas och planeringen för 
materielleveranser skall vara möjliga att planera i tidigt skede.  
Det är viktigt för arbetsmiljön att tidigt planera arbetsplatsen för att 
förhindra olyckor. 

Internt krav         
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  Inköps och leveranstidsplan För att eliminera felkällor och ha en effektiv materialhantering på 
arbetsplatsen är det av vikt att skapa inköpsplaner och leveransplaner. Att ha 
genomtänkt materialplanering är ett måste för att projektet skall kunna 
fortgå utan förseningar och problem. En inköps- och leveranstidsplan 
redovisar: 
- När förfrågningsunderlag ska skickas iväg 
- När offerter ska lämnas för granskning.  
- Tiden som krävs för utvärdering, komplettering och upphandling av 
leverantör. 
- Leveranstider från beställning till första leverans  
- Projekteringsarbeten samt tillverkning och transport 
- Hur lång framförhållning som krävs för att kunna göra förändringar med 
leveranserna (Avropstiden) 
Att ha god materialplanering har tre övergripande syften. Planeringen ska ge 
säkerhet att alla inköp faktiskt genomförs, ge säkerhet att material anländer 
till byggarbetsplatsen med föreskriven kvalitet till rätt pris samt att planera 
inköpares arbete.  

Internt krav         

  Produktionskalkyl Produktionskalkylen är en detaljerad och ihopsamlad redovisning av 
planerade aktiviteter och de beräknade produktionskostnaderna baserat på 
varje aktivitet och vald metod. Syftet med kalkylen är att redovisa 
produktionskostnader på detaljnivå, enligt det arbetsutförande och med de 
metoder som projektorganisationen avser att genomföra produktionen. 
Produktionskalkylen ger också underlag för produktionsbudget, planering, 
styrning och uppföljning av produktionen. Även ge underlag för inköps- och 
leveranstidsplan samt möjliggöra detaljanalyser av avvikelser. 
Projektorganisationen har ansvar för att det görs en produktionskalkyl, som 
därefter utgör grunden för genomförandet och styrningen av projektet 

Internt krav         

  Inköpsbudget Inköpsbudget ett dokument som kontosätter inköpen och gör kostnaderna 
överskådbara. Inköpsbudgeten ska baseras på projektets produktionskalkyl. 
Om denna inte är helt färdig kan budgeten behöva baseras på den justerade 
anbudskalkylen . Detta för att få en uppfattning om inköpsarbetets 
omfattning tidigt i projektet. När produktionskalkylen är färdig och alla 
metod- och materialval är valda uppdateras inköpsbudgeten så att alla 
förutsättningar stämmer med produktionskalkylen.  

Internt krav         

  Starttillstånd byggnad För att det interna starttillståndet skall kunna ges skall alla dokument, 
anmälningar och så vidare vara korrekta. Starttillståndet är ett internt krav 
och ska inte blandas ihop med startbesked från myndighet. Starttillståndet 
ges av behörig chef. Vem som är behörig skiljer sig beroende på vilken 
entreprenadsumma projektet har.  

Internt krav         
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