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ABSTRACT 

For a construction project to be carried out in the best possible manner it requires that all 

parties in the project collaborate and contribute fully. As a general contractor NCC 

Construction Sweden built a road. The problem formulation for this project work has been 

focused on what has contributed to the costs of the work, which has been higher than what 

was expected from the beginning. The study was limited to treating the causes that affect cost 

increases in road- and construction projects during the project and production stage. The 

goal of this degree project  was to develop improvements that can be utilized for future 

projects. The study considers the project Route 76 bypass Norrtälje Phase 2. The choice of 

method to collect data for this degree project on the theoretical framework has been done 

through a literature research. Furthermore interviews and visits at Trafikverket, Norrtälje 

community and NCC Construction Sweden AB was performed.  The results  show that in 

early stage it’s important to plan right. The less unnecessary work that occurs during 

construction reduces the less time; expenses and "chaos" will appear in the work. In many 

cases, work that has not been planned, dose not only cost extra money but also gives a poor 

working environment. For a better work environment workgroups should avoid stressful 
assignment by jobs splitting the jobs into smaller assignments. 

Keywords: Communication, Cooperation, Road construction, Construction process, 
Commitment. 
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SAMMANFATTNING 

För att ett väg- och anläggningsarbeten ska kunna utföras på bästa möjliga sätt så behövs det 

att alla parter i projektet samarbetar och bidrar fullt ut. Som totalentreprenör har NCC 

Construction Sverige utfört ett väg- och anläggningsarbete, rapportens syfte har varit att 

granska väg- och anläggningsarbetet med fokus på problemformuleringen till vad som har 

bidragit till att kostnaderna för arbetet blivit högre än vad det var beräknat från början. Målet 

med examensarbetet har varit att ta fram förbättringsåtgärder som kan utnyttjas för senare 

projekt. Arbetet utfördes med NCC Construction Sverige AB. Studien behandlar projektet 
Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2. 

Examensarbetets avgränsas till att behandla orsaker som påverkar kostnadsförhöjningar i ett 

väg- och anläggningsarbeten under projekterings- och produktionsskedet och bygger på  

intervjuer och besök hos Trafikverket, Norrtälje Kommun och NCC Construction Sverige 

ABB. Besök hos projektchefen till väg 76 gjordes dessutom i Norrtälje. Svaren behandlades i 

arbetet anonymt. För en bättre förståelse för hur projektets samarbete och kommunikation 

uppfattades internt i projektet mellan aktörerna utökades intervjufrågorna med ett par 

gemensamma frågor till en representant av varje delaktig aktör i projektet. 

Resultatet visar att det är bättre att i tidigt skede välja rätt metoder för att utföra rätt arbete. 

Dess mindre onödiga arbeten som förekommer under byggtiden minskar tidsbrist, 

felkostnader och ”kaos” i arbetet. 

Vidare visar resultatet att det är bättre att i tidigt skede välja rätt metoder för att minska 

förseningar i angivna tidsplanen. De arbeten som tillkom senare i projektet kallas för ÄTor 

och har bidragit med mer kostnader. Dess mindre ÄTor som förekommer under byggtiden 

minskar tidsbrist, felkostnader och ”kaos” i arbetet. Dessutom visade det sig att 

kommunikation och information mellan aktörerna inte gått bra. Intervjuerna visade att de 

olika aktörerna hade olika åsikter om var problemen kunde ha uppstått för de höjda 

kostnaderna men något flesta tyckte gemensamt var just bristerna i kommunikation och 

information. Ett bättre samarbete hade önskats mellan aktörerna på Väg 76, i 

framkommande projekt kommer detta projekts erfarenheter tas med för att minimera 
riskerna så långt det går. 

UE har inte levererat ett arbete enligt angivet anbud och maskiner har inte presterat enligt 

förväntningar vilket lett till förhöjda kostnader. Kommunikation och information som inte 

växlats mellan aktörer har bidragit till att ingen tar ställning för sina misstag vilket även 

påverkat relationer mellan parterna. Rekommendationer är att spela med öppna kort och 

inte vara ute efter att skaffa sig fördelar på någon annans bekostnad. Det kan även tänkas på 



att använda sig utav kontinuerliga möten där de betydelsefulla moment, i byggprojektet som 

är aktuella, följs upp.  

Nyckelord: Kommunikation, Samarbete, Väg- och anläggning, Byggprocessen, Engagemang.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggnadsbranschen utvecklas med jämna mellanrum och för att följa utvecklingen så 

behöver företagen hålla sig uppdaterade hela tiden. Att fånga upp nya trender så tidigt som 

möjligt gynnar företagen (Svensk byggtjänst, u.å.). Den svenska byggbranschen har likväl 

som många andra länder fått en massa kritik för bristande kvalitet, höga kostnader och 

onödigt långa byggtider som i sin tur har minskat förtroendet för branschen. NCC menar att 

många problem är strukturella och det går att hitta dessa problem i alla skeden från idé- till 

driftskeden (Alfredsson, 2014). I ett väg- och anläggningsarbete finns det många delar som 

ska utföras och även granskas. När ett projekt sätts igång så blir varje liten detalj väsentlig. 

För att få bästa slutresultat som möjligt förutsätts det att många delar i processen ska fungera 

tillsammans.  

Idag ansvarar Trafikverket över ca. 2800 vägprojekt (nyproduktion). NCC Construction 

Sverige AB är några av de entreprenörer som arbetar tillsammans med Trafikverket för att 

bygga nya, säkrare och bättre vägar. NCC är ett av de nordiskt ledande byggföretag som 

består av fyra affärsområden: NCC Construction; NCC Property Development; NCC Housing 

och NCC Roads. NCC har dessutom ett antal dotterbolag i bl.a. Hercules Grundläggnings AB 
och Anjobygg AB. (NCC, 2008)  

Ett väg- och anläggningsprojekt som påverkats med förhöjda kostnader och tidsfördröjningar 

är väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen. Denna väg har Trafikverket i samband med Norrtälje 

kommun och NCC Construction Sverige AB byggt upp. Arbetet med vägen startades 2010 och 

avslutas 2014. (Trafikverket, 2014)  Väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen, delas in i två 

etapper vilket innebär att hela projektet delas in i två delprojekt. Etappindelningen gäller 
följande:  

1. Etapp 1 av väg 276 förbi Norrtälje omfattar ombyggnad av väg 76 och omläggning av 
väg 276 i nytt läge.  
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2. Etapp 2 omfattar omläggning av väg 76 väster om Norrtälje centrum.  

(Trafikverket, 2009) 

1.2 Problemformulering 

För att ett vägprojekt ska kunna utföras på bästa möjliga sätt så behövs det att alla parter i 

projektet samarbetar och bidrar fullt ut. Som totalentreprenör har NCC Construction Sverige 

utfört ett väg- och anläggningsarbeten som i detta examensarbete granskats med avseende på 

utförandet. Problemformuleringen har varit inriktad på vad som har bidragit till att 

kostnaderna för arbetet blivit högre än vad det var beräknat från början. Examensarbetet har 
analyserat vad som orsakat de ökade kostnaderna.  

1.3 Syfte och mål  

Syftet med examensarbetet är att på uppdrag av NCC Construction Sverige utföra en 

granskning av ett vägprojekt som visar vad som påverkat kostnaderna i ett vägprojekt. Målet 
med studien är att ta fram förbättringsåtgärder som kan utnyttjas för senare projekt. 

1.4 Frågeställningar 

Frågorna som ska besvaras är följande: 

• Vilka åtgärder inom byggnadsprocessen kan minska projektrelaterade problem?  

• Stämmer projektets praktiska tillvägagångssätt med litteraturstudien?  

• Vilka möjliga orsaker kan ha påverkat de höga kostnaderna för Väg 76 förbi Norrtälje, etapp 

2? 

• Vilka är de största ekonomiska poster för väg 76? 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet utförs i samarbete med NCC Construction Sverige AB. Arbetet behandlar 

projektet Väg 76 förbi Norrtälje etapp 2 och avgränsas till enbart orsaker som påverkar 
kostnadsförhöjningar i ett byggprojekt under projekterings- och produktionsskedet.  
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1.6 Metod 

1.6.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien påbörjades med en övergriplig sökning av andra liknande examensarbeten 

och rapporter. Denna sökning blev en grund till senare forskning kring problemformu-

leringen. Alla rapporter och examensarbeten var tillgängliga på internet och i databaser. 

Information som togs ut från litteratursökningen var hur byggbranschen ser ut idag, hur ett 

byggprojekt går till (de olika skedena) och sedan vilka delar som möjligtvis kan öka 

kostnaderna i byggprojekt. Litteratur från biblioteket sökets från flera källor. Sökord som 

användes i bibliotekets sökdatabas var byggprocessen, felkostnader, produktion 
byggprojekt, skeden och anläggningsprojekt. 

1.6.2 Fallstudie 

Fallstudie har i syfte att beskriva problematiken i verkligheten och ge en djupare förståelse 

för de studerande frågorna genom en kvalitativ undersökning. Intervjufrågor i en kvalitativ 

undersökning gav de intervjuade möjligheterna att besvara fritt på frågorna som ställdes. 

Den kvalitativa studien gav en djupare analys av intervjusvaren som samtidigt gjorde att 
svaren ofta skiljde sig tydligt mellan olika svarspersoner.  

1.6.2.1 Intervjuer  

För att besvara frågeställningen till studien utfördes intervjuer och besök hos Trafikverket, 

Norrtälje Kommun och NCC Construction Sverige AB. Besök hos Projektchefen till väg 76 

gjordes dessutom i Norrtälje. Intervjuerna genomfördes för att få en fördjupad förståelse för 

respondenternas uppfattningar kring problemformuleringen som gavs utav NCC 

Construction Sverige AB. Intervjuerna skulle bidra med en övergripande uppfattning av hur 

projektets samarbete och kommunikation uppfattades internt i projektet och mellan 
aktörerna.  

Intervjuerna var semistrukturerad och intervjupersonerna fick ett antal frågor att besvara (se 

bilaga 1-5). Frågorna kunde variera (se bilaga 1-4) beroende på den intervjuades befattning 

och ansvarsområde inom projektet Förbifart Norrtälje Etapp 2, men ett antal frågor ställdes 

till samtliga respondenter (se bilaga 5). Intervjuerna genomfördes både genom e-mail samt 

möten där intervjuguiden användes (se bilaga 1). Intervjuerna spelades in och därmed 

underlättade fokusering på samtalet och följdfrågor samtidigt som risk för eventuella 
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missförstånd till följd av bristande anteckningar minskade. Alla de intervjuade informerades 

om att de kommer att behandlas anonymt i studien, t ex Beställare kallas för B (se s.38)  

 

1.6.2.2 Dokumentanalys 

Projektbeskrivning och dokument från uppdragsgivaren studerades för att få ett mer 
detaljerat underlag. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

Kapitel 2 behandlar byggprocessens olika skeden, se figur 1, med en mer utförligt beskrivning 

av de olika momenten i skedena. Med stöd av tidigare forskning redovisas dessutom 

kostnadsfel som har visats påverka många byggprojekt och avslutningsvis tas upp orsaker 

som påverkar byggprocessen. 

2.1 Byggprocessen för vägarbeten 

Byggprocessen kan delas in i en rad olika skeden. Likväl som aktörernas arbete är alla 

byggprocessens skeden lika viktiga för att projekt ska drivas framåt på bästa möjliga sätt. 

Pertola (2012) beskriver att byggprocessen är en mycket invecklad och att resultatet beror på 

aktörernas insatser och interaktion. Nordstrand (2008) delar byggprocessen in i fyra faser 

som presenteras i figur 1. 

 

Figur 1     Byggprocessens olika skeden (Nordström, 2008) 

2.1.1 Indelning av byggprocessen  

Byggprocessens tillvägagångssätt skiljer sig åt mellan väg/järnväg och hus byggnation. Båda 

processerna har planerings-, bygg- och förvaltningssked, men redan innan byggskedet skiljer 

det sig åt. Processen för väg- och järnvägsbyggnad är omfattande och tidskrävande vilket 

betyder att tiden från en idé till en färdig väg kan dra ut över många år. För att bygga en väg 

eller järnväg består byggprocessens produktframställnings faser i följande skeden: 
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Figur 2     Byggprocessen för väg och järnväg (Trafikverket, 2014) 

För att få en färdig modell så måste alla byggprocessens faser följas där de delas upp i fyra 
grupper: idé, produktbestämning, produktframställning och produktutveckling.  

2.1.1.1 Idé 

Fler idéer uppstår när det finns behov av ett byggprojekt. Beställaren får en idé om en ny 

byggnation eller tillbyggnation och vill börja planera bygget. När beställaren klarlagt sina 

behov och fattat sina beslut påbörjas byggprojektet. Beställaren kan vara en privatperson, ett 
företag likväl som en organisation. (Nordstrand, 2008) 

Innan projekteringen påbörjas behöver beställaren kartlägga mark- och vattenområden där 

hen vill bygga; kan det användas och bebyggas. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska 

kommunen upprätta översiktsplaner och därefter detaljplaner över områdena där byggnader 
samt stora ombyggnader planeras. (Byggtjänst, 2013) 

När något nytt ska byggas krävs det alltid bygglov från kommunens byggnadsnämnd. 

Beställaren måste se efter vilka planer kommunen har för den del som projektet berör 

(Nordstrand, 2008). När ett bygglov ansöks utgår nämnden främst från översikts- och 
detaljplanen. Om beställaren inte kan få bygglov får hen inte heller starta ett bygge.  

2.1.1.2 Produktbestämning 

Produktbestämningen delas in i skedena förstudie, väg- och järnvägsutredning, arbets- och 

järnvägsplan samt bygghandling. Dessa fyra skeden ska följas innan produktionen sätter 
igång d.v.s. innan byggskedet (Trafikverket, 2014). 
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Begreppet ”produktbestämning” innefattar allt arbete som leder fram till att den blivande 

byggnaden i detalj finns redovisad på ritningar och i beskrivningar (Nordstrand, 2008).  

I förstudien identifieras och analyseras brister och möjligheter för att kunna hitta tänkbara 

lösningar. Förstudien innehåller en översiktlig beskrivning, där även de olika förslagens 

antagna miljöpåverkan beskrivs. Om ett alternativ inte kan väljas efter förstudien, och/eller 

om projektet ska tillåtlighetsprövas av regeringen, genomförs en väg- eller 
järnvägsutredning, annars följer planarbetet direkt efter förstudien. (Trafikverket, 2014) 

I arbetet med väg- och järnvägsutredning prövas, analyseras och utvärderas de återstående 

lösningarna med syfte att ta fram underlag för val av alternativ. I detta skede upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den lösning som väljs i väg- och järnvägsutredningen 

ska regeringen ha tillåtit innan arbetet kan påbörjas med nästa steg ( Trafikverket, 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

I planarbetet visas utformningen av vägen, där det noga bestämmas bl.a. hur mycket mark 

som krävs och detaljerat hur projektet ska utföras. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 

godkännas av länsstyrelsen. När arbetsplanen är godkänd följer en överklagandetid innan 
planen vinner laga kraft. Först efter detta kan vi sätta spaden i jorden. (Vägverket, 2010) 

Detta skede räknas inte med i den formella processen enligt väglagen men är en teknisk 

handling som krävs för att vägen ska kunna byggas. I bygghandlingen visas det hur 

anläggningen ska utföras och utgör underlaget till förfrågningsunderlaget av vägen som vill 

byggas. De miljöuppföljningar som beskrevs tidigare i arbetsplanen ska genomföras i 
bygghandlingen. (Vägverket, 2010) 

 2.1.1.3 Produktframställning 

Till produktframställningen tillhör startskedet och byggskedet. I byggstart upprättar 

entreprenören en produktionskalkyl; kvalitets-, personal- och inköpsplaner; maskin- och 

produktionstidsplan. Byggskedet innebär att det äntligen är dags att sätta spaden i jorden. 

Här ska entreprenören hålla reda på en hel del; inte bara ritningar, byggmaterial och 

personal utan även tidplan, inköpsplan och inhyrning av bl.a. maskiner (Révai, 2012). I 
slutskedet genomförs en slutbesiktning av projektet. 

2.1.1.4 Produktanvändning 

När det talas om produktanvändning talas det om drift-, underhålls- och förvaltningsskedet. 

Drift och underhåll kan ha olika betydelser. Nordstrand (2008) beskriver drift som åtgärder 

till en kontinuerlig bevarande funktion i ett objekt, så att den inre miljön är sund och 

brukarna kan uppleva vistelsen i fastigheten positivt. Nordstrand (2008) förklarar även att 
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underhåll syftar till att bevara byggnadens värde, funktion och skick. Det är fastighetsägaren 

som svarar för att förvaltningen sker miljövänligt. 

Förvaltning innebär att fastställa långsiktiga mål för verksamheten. Förvaltningen styrs av en 

förvaltningsplan som innehåller teknisk och ekonomisk information. Med förvaltningsplanen 

som stöd ska fastighetsägaren utveckla en underhållsstrategi för sin fastighet. (Nordstrand, 
2008) 

2.1.2 Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen är ett förhållningsätt för planering utav vägtransportsystemet vilket 

betyder att det prövas möjliga transportsystem stegvis för en förbättring. Det är en 

planeringsmetod för att hushålla resurser och minska vägtransportsystemets miljöpåverkan. 
Trafikverket använder sig utav fyrstegsprincipen till sina vägprojekt. 

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar de med en omfattande 

planeringsprocess. Där görs en åtgärdsvalsstudie och en väg- eller järnvägsplan. Efter planen 
tas det fram bygghandlingar innan projektet är redo för byggstart. 

När planeringen börjar för en väg eller järnväg menas det att brister i transportsystemet 

börjar identifieras. Trafikverket undersöker hur de kan åtgärda bristerna genom en så kallad 

åtgärdsvalsstudie. Studien ska behandla vilka typer av åtgärder som är möjliga för att lösa 

ett transportproblem. Trafikverket (2014)  arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för 
att få störst nytta av satsade resurser: 

1. Tänk om. Kan transportbehoven minskas eller kan andra transportsätt användas? Kan 

behovet av resande påverkas? Kan viss trafik som i dag går på väg flyttas över till järnväg? 
Eller kan kollektivtrafiken utvecklas? 

2. Optimera. Kan väg- eller järnvägsnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom 
hastighetsanpassning, variabla hastigheter eller trafikreglering? 

3. Bygg om. Går det att lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, till 
exempel genom att bredda, förlänga plattformar vid stationer, räta kurvor eller förstärka? 

4. Bygg nytt. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats, 
en ny mötesstation eller en helt ny väg eller järnväg? 

I åtgärdsvalsstudien utreds det hur man kan lösa brister i transportsystemet. I första hand 

vill Trafikverket lösa problemet genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om det inte är möjligt går 
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vi vidare till en konkret byggåtgärd, steg 3 och 4. Åtgärdsvalsstudien svarar på frågan varför 

ett väg- eller järnvägsprojekt behövs. (Trafikverket, 2014) 

2.1.3 Störningar i byggprocessen 

Orsaker som påverkar fel kan vara människans felaktiga agerande. De tre största 

orsaker till fel som uppstår är relaterade till bristande engagemang, kunskap eller erfarenhet 

för uppgiften samt bristande information. Stress kan även påverka människans agerande till 
felbeslut och glömska.  Skälet till engagemangsmissar är 55 % utav 100 %. (Josephson, 2013) 

Projekteringen fortgår ofta parallellt med byggandet, exempel på detta kan vara att 

bygghandlingarna inte är färdiga när det behövs eller att man blir tvungen till att använda sig 

utav ofullständiga bygghandlingar. ÄTA tilläggs även ibland som korrigerar alla 

handlingar. Detta är störningar som förekommer i projekteringen. Försenade och 

ofullständiga bygghandlingar gör det svårt att planera arbetet, det försvårar möjligheterna till 
goda kontroller över produktionen och ökar risk för tidsbrist. (Josephson, 2013) 

En väl planerad produktion medför goda kontroller på produktionen och därmed en 

acceptabel arbetsmiljö. Otillräckliga produktionsplaneringar påverkas av bl.a. 

arbetsmetoder, felaktig arbetsutrustning, otillräcklig bemanning, brister av egenkontroller, 

stress och krockar mellan olika moment. Det kan även resultera korta byggtider vilket 

bidrar med stress och tidspress. Tidsbrist är i sig en stressfaktor som dessutom påverkar 

arbetsmiljön. Arbetsmiljön påverkas t.ex. genom att planeringen inte utförs genomtänkt eller 

att arbetsmetoder och arbetsutrustning inte kommer till användning. (Josephson, 2013) 

När nya samarbeten skapas så skapas även nya förtroenden. Eftersom tidigare samarbeten 

skapar smidigare kommunikation och inarbetade rutiner kan det vara svårt i början att 

arbete med nya medarbetare. Fördel med att ha jobbat tidigare i projekt med någon är att det 
reducerar risker för fel.  (Josephson, 2013) 

Bristande information betyder att kommunikationen inte har fungerat som den bör ha gjort. 

Information kan föras mellan individer genom skriftliga och muntliga överföring. 

Felstudierna visar att en relativ liten andel av felkostnader kan klassas som bristande 

information, men kommunikations- och informationsmissar är en förklaring till 
många så kallade engagemangsmissar. (Josephson, 2013) 
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Gemensamma projektmål är en stor utmaning för projektorganisationer att planera och leda 

arbetet så att de uppfylls. Projektledningen hamnar i situationer där målen inte är 
förenliga, vilket tvingar till beslut om att förändra ett eller flera mål. (Josephson, 2013) 

Några fler exempel på störningar i produktionen är: 

• Felleverans, material är ofullständiga vid leverans. 

• Olyckor, fysiska skador på material och människor.  

• Arbetssjukdomar, allt för många sjukskrivningar av byggarbetare. 

• Inga rutiner, inge kontroll eller egenkontroll. 

2.1.4 Aktörer  

Inom bygg- och anläggningsbranschen är många olika parter inblandade i ett projekt där 

aktörerna har olika ansvarområden. Nedan förklaras de vanligaste aktörerna i 
byggprocessen. (Söderberg, 2011); (Nordstrand, 2008) 

2.1.4.1 Byggherre  

Byggherren är i flesta fall beställaren för byggprojektet. Det är byggherren som startar 

byggprocessen och lägger fram de ekonomiska ramarna. Byggherren beslutar inte bara de 

mest betydande besluten kring projektet från utseende, standard, kvalitet till miljökrav; utan 

även om hur byggprojektet genomförs, exempel på detta kan vara vilka resurser som ska 

anskaffas eller när start- och slutdatumet ska sättas (Nordstrand, 2008). Byggherren ser till 

att få bygglov och att lagstiftningen följs. Den person som är byggherre kan vara en enskild 

person eller en juridisk person som t.ex. företag; organisationer eller en offentlig förvaltning 
(Söderberg, 2011). 

2.1.4.2 Projektör 

Arkitekter, byggnadskonstruktörer, trädgårdsarkitekter och installationsprojektörer anlitas 

av byggherren för upprättning av förfrågningsunderlag och produktionshandlingar 

(Söderberg, 2011). Dessa projektörer är experter som byggherren anlitar för att få fram 
behoven på papper, ritningar och i modeller. 

2.1.4.3 Projektledare 

En projektledare ska hjälpa byggherren med att planera och leda genomförandet av 

projektet. Projektledaren bör dessutom ha goda kunskaper inom byggteknik och 

byggadministration. Beroende på val av projektledare påverkas projektets utförande eftersom 

alla jobbar olika (Nordstrand, 2008). Ansvarsområdena för en projektledare är bl.a. 
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samordning av projektering, kostnadsstyrning, upphandlingar av entreprenader m.m. Ibland 

kan projektledaren ta hjälp av kontrollanter med olika specialiteter under byggnadstiden 
(Söderberg, 2011). 

2.1.4.4 Entreprenör  

Det finns entreprenörer specialiserade inom bl.a. mark, el, byggnad, prefabricerad 

betongstomme m.m. som ser det till att uppförandet av anläggningen eller byggnaden utförs. 

Entreprenörer kan delas in i huvud-, under- samt sidoentreprenörer beroende på vilket avtal 
som slutits med byggherren (Söderberg, 2011). 

2.1.4.5 Leverantör 

I en anläggnings- och byggnadsprojekt behövs ett antal olika material som olika leverantörer 

levererar till bygget. Dessa material och komponenter kan vara bl.a. grus, betong, stål, 
skyltar, dörrar m.m. (Söderberg, 2011). 

2.2 Entreprenadform 

Det finns ett antal olika entreprenadformer som går att använda i bygg- och anläggnings-

projekt men det finns inget entydigt svar på vad som är bäst. Byggherren bestämmer vilken 

entreprenadform som anses vara bäst för projektet och sluter avtal med ett eller flera företag 

(Nordstrand, 2008; Révai, 2012). Fördelen med de olika entreprenadformerna skiljer sig 

beroende på byggherre och vad för projekt byggherren vill utföra. Entreprenadform visar på 

vilket sätt byggprojektets ansvarsmoment fördelas och organiseras mellan olika parter: 

byggherre, byggledare, projektör, under-, sido- och huvudentreprenörer och leverantörer 
(Söderberg, 2011).  

2.2.1 Utförandeentreprenad 

Utförandeentreprenad kan delas in i delad entreprenad och generalentreprenad. Delad 

entreprenad omfattar flera entreprenörer som ansvarar för var sin del och 

generalentreprenad omfattas av en entreprenör. Dessutom kan dessa två entreprenadformer 

blandas; det kallas för samordnad generalentreprenad. Vid utförandeentreprenad ser 

byggherren till att med hjälp av projektörer ta fram färdiga bygghandlingar som ingår i 
förfrågningsunderlaget (Nordstrand, 2008). 

Vid delad entreprenad sluter byggherren flera avtal med olika entreprenörer som i sin tur 

sluter avtal med underentreprenörer. De entreprenörer som sluter avtal med byggherren 
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kallas sidoentreprenörer; de anlitas för olika specialarbeten som el, ventilation, markarbeten 

m.m. (Révai, 2012). Fördelen som kan gynna byggherren i denna entreprenad är om 

byggherren själv är byggkunnig och vet vad han/hon ska göra och vem han/hon ska anlita. 

Delad entreprenad innebär större frihet och mer ansvar för byggherren (Bygge, 2012). I figur 

3 visas hur organisationen av en delad entreprenad ser ut.  
 

 

Figur 3     Exempel på delad entreprenads organisation 

 

Vid generalentreprenad anlitas inte sidoentreprenörer om inte enskilda arbeten som 

maskininstallationer förekommer (Söderberg, 2011). Här sluter byggherren avtal med en 

entreprenör som har i uppdrag att uppföra hela byggobjektet (Révai, 2012). Rastrerande 

entreprenörer faller ner som underentreprenörer till generalentreprenaden (Söderberg, 

2011). Fördelen med denna typ av entreprenad är att byggherren inte behöver anlita lika 

många olika företag som i delad entreprenad (Bygge, 2012). Figur 4 visar hur organisationen 

av en generalentreprenad ser ut. 
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Figur 4     Exempel på generalentreprenads organisation 

2.2.2 Totalentreprenad 

I en totalentreprenadform binder byggherren ett avtal med entreprenören. 

Sidoentreprenörer kan förekomma även här men bara i specialfall som när t.ex. 

maskininstallationer behövs (Söderberg, 2011). När byggherren väljer totalentreprenad som 

entreprenadsform innebär det att entreprenören svarar för både projekteringen och 

produktionen. Totalentreprenören har ett funktionskrav som innebär att anläggningen eller 

byggnaden ska uppfylla funktionskraven som byggherren ställer; dessutom utnyttjar 

byggherren och entreprenören möjligheten av att vinna tid genom att starta produktionen 
innan projekteringen är slutförd (Révai, 2012).  

Fördelen med totalentreprenad är att byggherren bara har ett kontrakt, det är enkelt och 

kräver relativt mindre arbetsinsats för byggherren. Nackdelen kan vara att om företaget som 

byggherren skriver kontrakt med går i konkurs så kan byggherren förlora allt, förutsatt med 

att byggherren inte har rätt försäkring. Som byggherre gäller det att tänka till en extra gång 

innan avtal sluts med ett företag i totalentreprenad (Bygge, 2012). Figur 5 visar hur 

organisationen av en totalentreprenad ser ut. 
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Figur 5     Exempel på totalentreprenads organisation 

2.3 Finansiering av byggprojekt 

Finansieringen spelar en stor roll i alla projekt. Enligt Leif Marcusson (2014) är det pengar 

som styr projekten. Projekten betalar alla resurser som utnyttjas vilket i sin tur betyder att 

beställaren måste bekosta dessa resurser, därför vill beställaren kunna räkna hem nyttan av 

insatsen. Det är budget och kalkyler som ger möjlighet att styra över pengarna. (Ahlin, 

Arnesson, & Marcusson, 2014).  

Enligt Ahlin (2014) är rapporteringen av upparbetad tid och övriga kostnader ett måste. 

Rapporteringen ska ske fortlöpande under projektets gång för att kontroll och styrning ska 

kunna genomföras. Om rapportering av upparbetad tid inte görs missas möjligheterna för 

uppföljning av projektet samt återkoppling och erfarenhetsuppbyggande till kommande 
kalkyler. 

Kostnader i ett projekt består inte enbart av kostnader för tid, det finns kostnader för möten; 

resor; utbildningar; licenser m.m. Det är viktigt att följa förutsättningarna och kraven i 

projektet och inte försöka anpassa kalkylarbetet efter önskemål att hålla kostnaderna lågt. 
(Ahlin et al, 2014)  

I ett väg- och anläggningsarbete utförs många moment där massa resurser behövs tillgängligt 

för att utföra arbetet; dessa resurser kan b.la. vara maskiner, material och människor 

(tjänstemän, konsulter, entreprenörer o.s.v.). I en så kallad anbudssumma visas kostnader 

som tas med till projektet. Uppbyggnaden av en anbudskalkyl delas in i två huvud områden; 
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entreprenadssumma och byggarbetsplatsens självkostnader. Även dessa kan delas in i ett par 

radade kostnader (Söderberg, 2011). I figur 6 visas uppbyggnaden av en anbudskalkyl för 
byggnadsentreprenad.  

 
Figur 6     Uppdelning av kostnader i en anbudskalkyl. (Lunds Universitet, u.å.) 

 

Entreprenörarvode: Den centrala organisationen d.v.s. den direkt upphandlade 

entreprenören måste få sina kostnader täckta under projekttiden. För att detta ska hända så 

måste varje byggarbetsplats lämna ett så kallat täckningsbidrag, entreprenörarvode, som 

bidrar till företagets kostnader för centraladministration. I  täckningsbidrag ingår b.la. hyra 

för kontor, löner till distrikt- och huvudkontorets personal, utbildning och utveckling m.m. 
(Söderberg, 2011) 

Arbetsplatskostnader (APO): Med arbetsplatskostnader menas sådana kostnader som inte 

räknas med till en viss byggnadsdel. De tyngsta posterna för APO är arbetsledningen, 
maskiner och bodar. (Söderberg, 2011) 

Direkta Kostnader: Sådana kostnader som går att bedöma direkt till en viss del i den färdiga 

byggnaden är direkta kostnader. Som exempel eget arbete, eget material och upphandling av 
underentreprenad. Byggställningar och eventuella kranar kan även räknas med. 

2.3.1 Kostnadsfel 

Den primära orsaken till felkostnader i byggprojekt är bristande engagemang. Några andra 

vanliga orsaker är bristande kunskap och information. För att rikta förbättringsåtgärderna 
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till rätt ställe behövs det kunskap om var felen uppkommer. (Josephson & Hammarlund, 

1996) 

Under 90-talet utfördes en studie om kvalitetsfelkostnader på sju olika byggprojekt. En del 

exempel på kostnadsfelen som tas med i rapporten är missar som än idag förekommer i 

byggprojekt. (Josephson, Per-Erik; Hammarlund, Yngve, 1996) I Tabell 1. Visas vilka missar/fel 
som bidrar med felkostnader i projekteringen samt produktionen.  

Tabell 1     Områden där felkostnader framträder. (Josephson, Långsiktig framgång: reducera fel och slöseri 

i byggandet, 2013) 

 

2.3.2 Reducering av fel och felkostnader.  

Från första början kan beställaren ha svårt att uttrycka sina behov. Det är viktigt att 

beställaren uttrycker sina krav och behov för att undvika fel från grunden. Fel är inget som 

uppstår av sig själv, det krävs en eller fler medarbetare som bidragit något till att felen 

uppstått. Ibland kan det vara att man gjort något som startat problemet eller så kan det vara 

att man inte gjort någonting alls men ändå orsakat att felet uppstår. För att undvika felen 
behövs kunskap om det fysiska felet, felagerande och vad som påverkat på felagerandet.  

Ofta diskuteras dessa beställarkrav: 

• Baskrav, de krav som inte uttrycks eftersom de kan verka självklara. 

• Prestandakrav, de uttalade kraven. 
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• Ytterligare behov, förekommer via nya innovationer från leverantören(entreprenören). 

De vanligaste felen i ett byggprojekt orsakas på grund av felaktigt utförande, bristande 

planering och samarbetsmissar. I tidigare år har Josephson framställt hur och varför 

felkostnader uppstår i byggprojekt under produkt-bestämning och -framställningen. Fler än 

en gång upprepar Josephson de tre förbättringsstrategier för reduktion av fel och 

felkostnader (Josephson, 2001; Josephson, 2013):  

1. Eliminera felorsaker: felorsaker måste eliminera genom att vidta förebyggande åtgärder. 

Insatser på förbättrad planering, utbildning m.m. bör göras.  
2. Upptäcka felen: spåra upp felen som inte går att eliminera så tidigt som möjligt för att 

undvika påföljd kostnadskonsekvenser. Insatser som kan göras här är bl.a. att införa ledarskap 

som motiverar och engagerar medarbetarna att reagera om något ser konstigt ut eller går på 

tok. 

3. Lära av uppkomna fel: lära sig utav tidigare fel för att kunna undvika upprepning till 

framtida projekt. Denna strategi baseras på att anta upprepning av samma fel och gå i vinst på 

att åtgärda de förhållanden som orsakat felet. Lärandet sker antingen i så kallad singel-loop 

eller double-loop, vilket innebär att individen har förmåga att förbättra utförandet av den 

specifika handlingen eller förmågan att utnyttja den vunna erfarenheten i en helt annan 

situation. 

 

Figur 7     Tre grundläggande strategier för att minska felkostnader. (Josephson, 2013) 

2.4 Påverkande faktorer i byggprocessen  

Vissa faktorer påverkar byggprocessen mer och vissa mindre. För att förstå vad som är viktigt 

i byggprocessen att följa och varför så förklaras det vilka områden man bör ta mer hänsyn 
under byggprocessens gång. 
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2.4.1 Regler och lagar 

För en fungerande organisation krävs det regler (lagar, föreskrifter, avtal, allmänna råd). Alla 

sysselsatta i verksamheten måste följa lagarna som finns med anledning till att reglerna finns 

för att förbättra arbetsmiljöer och förebygga risker. Några av lagar och allmänna råd som 
gäller byggbranschen är: 

• Plan- och bygglagen (PLB) 

• Plan- och byggförlagen (PLF) 

• Boverkets Byggregler (BBR) 

• Arbetsmiljölagen (AML)  

• Miljöbalken (MB) 

• Anläggning AMA 13 

• Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT 06) 

• Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)  

2.4.2 Partnering  

Allt oftare framförs det att partnering kan vara en lösning till många av byggbranschens 

problem (Söderberg, 2011). Partnering är en samarbetsform i byggbranschen där alla aktörer 

i projekten gemensamt löser en bygguppgift (NCC, NCC Partnering, 2013). Fördelen med 

denna samarbetsform är att redan i tidigt skede i byggprocessen kan olika aktörers 

yrkeskunskaper utnyttjas (Söderberg, 2011). Ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas 

kunskaper ska komplettera varandra igenom byggprocessen gynnar många projekt. Inte bara 

en aktör bör dra nytta utav partnering utan alla aktörer ska dra nytta av denna 
samarbetsform (NCC, NCC Partnering, 2013). 

Redan i grunden kan problem uppstå. I många fall upphandlas entreprenörer i sena skeden 

efter att stora delar av projekteringen redan är klara. Detta gör att andras kunskap om 

tekniska lösningar, produktionsmetoder och materialval inte tas till vara. (NCC, NCC 
Partnering, 2013) 

Tilliten är centralt i partnering eftersom när människor litar på varandra så kan de även 

lägga mindre resurser på att kontrollera varandra i arbeten. För att skapa tillit så måste 

organisationens vars medlemmar utgå från gemensamma värderingar och mål. När resultat 

visas så ökar även förtroende eftersom resultaten visar vad varje medlem har utfört. Om tillit 
uppfylls så har man en stabil grund. 
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I projekt utan partnering brukar man köra ”stafettloppet”. I stafettloppet ska varje 

lagmedlem ha hand om sin sträcka, en pinne måste föras fram under tävlingen. I 

byggbranschen kan det tänkas sig att pinnen är informationen, de som löper är aktörerna och 

loppet är byggprocessen som ska genomföras. Det betyder att informationen måste ges från 

aktör1 till aktör2 och så vidare. Om någon aktör missar att ge ut all information som behövs 

till nästa skede då tar det längre tid för slutprodukteten att bli klar samt levereras med bästa 
möjliga kvalitet. (Josephson, Långsiktig framgång: reducera fel och slöseri i byggandet, 2013) 

 

2.4.3 Kommunikation 

Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna på en arbetsplats. Brist på kommunikation 

kan leda till att information som är nödvändig utesluts. (Josephson, 2013) Enligt  

kommunikationsmodellen  en sändare kodar och vidarebefordrar information eller ett 

budskap till en mottagare via ett medium. Den respons som sändaren får av mottgaren beror 

på hur mottagaren tolkar eller avkodar informationen. Det är inte självklart att sändarens 

budskap tolkas på rätt sätt av mottagaren, vilket delvis beror på att den mänskliga faktorn 
bidrar med ett brus som stör tolkningen av budskapet. 

 

Figur 8     Kommunikationsmodellen (Shannon & Weaver, 1949). 

För att kommunikation ska bli lyckosam förutsätts det att ett utbyte av information sker som 

i sin tur erfordrar att sändaren besitter god kunskap om vad som mottagaren betraktar som 

väsentligt och motiverande. Vidare är det även essentiellt att budskapet förmedlas på ett sätt 

som ökar intresset för det som ska förmedlas. Det som kan försvåra förmedlingen är om 

budskapet eller informationen är ämnad för många personer eller samarbetspartners, vilket 
ofta är fallet för de flesta företag (Mårtenson, 2009). 

Enligt Skerfving (1998) händer det ofta att projektörerna elimineras från projekten i ett tidigt 

skede, vilket medför att uppföljningar minimeras betydligt mer. Under den senaste tiden har 

det även bevisats att projektledare har svårigheter att sprida uppnådda resultat på ett 
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effektivt sätt. Genom att samarbeta och skapa en gemensam målbild kombinerat med ett 

välfungerande kommunikationssystem kan både förseningar och förluster minimeras 

väsentligt. Nyckelord inom en väl fungerande kommunikation är – motivation, engagemang, 
kontroll, feedback, möten och samarbete. 

2.4.4 Engagemang 

Engagemang är en viktig faktor för framgång i byggprojekt. De som är delaktiga måste göra 

rätt från början och engagerar sig i sitt arbete för att få en effektiv arbetsgång. Engagemang 

och ansvar för eget arbete är inte alltid en självklarhet i branschen. Ett verktyg för ökning 

utav engagemang och delaktigheten i projekten är ökad förståelse för arbete och 

konsekvenser. Bristande engagemang orsakar inte bara förståelsen mellan parterna utan 

även tidsmässigt och kostnadsmässigt kan det påverka arbetet. Brist på engagemang beror på 

tre faktorer: motivation, förväntan och åtagande. Ju högre dessa tre faktorer är ju färre fel 
förekommer. (Josephson, 2013) 

Redan i planeringsskedet kan en god grund skapas för engagemang och ansvarskänsla till 

byggskedet. Något som yrkesarbetare eller montörer tycker är motivationshöjande och 

värdefullt är att få delta i planeringsarbetet och att få bidra med sina egna kunskaper, 

erfarenheter och önskemål. ”Engagemang kan skapas genom att alla känner sig delaktiga”. 

(Friblick & Nordlund, o.å) Delaktighet och samverkan i planeringsarbetet bidrar till ett 

förbättrat arbetsklimat, eftersom alla parter är insatta i varandras svårigheter och 

utmaningar. På så vis kan de olika yrkesgrupperna hjälpa och förstå varandra istället för att 
bara tänka på sitt eget bästa. 

Känslan utav arbetsglädje i form av engagemang och trivsel är viktigt för hälsan. 
Engagemang och trivsel är svårt att ”ta på” men är ändå de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna. 

2.4.5 Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö 

2.4.5.1 Arbetsmiljö 

För att minska risker för ohälsa och olyckor samt att förbättra arbetsmiljön i arbetslivet så 

har arbetsmiljöverket infört lagar för detta. Deras främsta arbeten är att se till att 

arbetsmiljö- och arbetslagstiftningen iakttas samt att ge råd och sprida information 

(Nordstrand, 2008). Under byggskedet har arbetsgivaren skyldighet att handskas med 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta medför att alla risker i arbetet ska beaktas. 
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2.4.5.1 Kvalitet och miljö 

International Organisation for Standardiztion, kallat för ISO, är en organisation som 

ansvarar för de globala standardiseringsarbetena. Det är viktigt att företag som är ISO 

certifierade följer reglerna för ett mer strukturerat och säkert miljö- och kvalitetsarbete. 

Enligt Nordstand (2008) är syftet med standardisering att förenkla och effektivisera arbeten; 

säkerställa funktion, miljö, säkerhet och hälsa; spara kostnader både i tillverkning och handel 

samt underlätta utbytbarhet och kommunikation. Det finns två olika standarder som 

byggföretag väljer att certifiera sig med, ISO 9001 (Kvalitetsledning) och ISO 4001 

(Miljöledningssystem). (SCAB, 2013) 

Kvalitet har alltid och kommer alltid att spela en betydande roll i människans liv. Konkurrens 

om bästa kvalitet av varor har alltid funnits, sen hundra år tillbaka. Om kunder inte ansåg att 

kvaliteten på materialen var bra i marknadsstånd så gick de vidare till nästa. Samma gäller 

även idag, om kunden inte gillar materialet som ska köpas då går han/hon vidare till nästa 
företag. Detta har bidragit med att företagen strävar efter bäst kvalité.  

Inom byggbranschen, för att kunna effektivisera kvalitetsarbetet, infördes statistisk 

kvalitetsstyrning. Metoden kom till på 1920-talet i Amerika, däremot utvecklades och 

användes metoden inte sig först än på 1940-talet i större omfattningar. Metoden gick ut på 

att ta stickprov på en del material av produktionen och kontrollera dessa material. Resultaten 

av stickproven gav underlag åt funna fel på produkten. (Arvidsson & Bennwid, 2003)  

Standarden ISO 9000 är viktig i kvalitetssammanhang. Flertal företag har genom ISO 9000 

fått impulser till utveckling och fört in rutiner för arbetet med kvalitet, i första hand gällande 

produktkvalitet. (Sandholm, 2008) ISO 9000 publicerade tre serier i slutet av år 2000 för 
ledningssystem av kvalitet:  

• SS-EN ISO 9000:2000 – Principer och terminologi 

• SS-EN ISO 9001:2000 - Krav  

• SS-EN ISO 9004:2000 – Vägledning till verksamhetsförbättring 

 

Miljön spelar även en stor roll idag där människan vill bevara miljön till framtida 

generationer. Minskad klimatpåverkan är något som många företag strävar efter, därför ser 

företagen till att certifiera sig inom serien ISO 14000 som hanterar miljöarbeten. 

(Nordstrand, 2008) Kravstandarden ISO 14001 berör miljöledningssystemet i ett företag och 

är accepterad av marknaden över hela världen. Målet med att certifiera sig med ISO 14001 är 

att kontinuerligt kunna förbättra och utveckla företagets miljösystem. Dessutom visar det att 
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företaget tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. 

Resultat som skall visas genom att certifiera sig är möjligheter till att öka affärsmässiga och 

ekonomiska värden i företaget. Styrkor och brister ska dessutom förbättras. (SCAB, 2013) 

2.4.6 Tid 

Tiden är väldigt viktig för att arbeten ska utföras på bästa sätt. Tiden påverkar människans 

prestanda i arbetet då tid alltid kopplas med stress. Stressen bidrar till ökad risk för 

oavsiktliga fel handlingar och i arbeten bjuder tidsbristen in risktagande och ökar risken för 
olycksfall. (Josephson, 2013) 

Byggtiden läggs fast i tidigt skede där byggherren fastställer en tid då slutprodukten ska vara 

färdig. I projekteringsskedet utförs en tidplan som visar alla de viktiga momenten från 

startdatum till slutdatum i milstolpar. Det är platschefen som ser till att momenten utförs i 
tid.  

Något vanligt förekommande problem är att projekteringen tar längre tid än beräknat, 

samma sak gällande upphandlingen. Tidsfördröjningarna bidrar med tidsbrist för 

produktionsplaneringen som i sin tur resulterar att själva byggandet kommer igång för sent. 
Byggtiden blir på så vis kortare än vad den var planerad vid projekteringen. 

I figur 9 förklaras hur tidsbrist påverkar byggprocessen negativt. Om byggtiden inte hålls då 

är det svårt att hålla sig ifrån ökande kostnader. När tiden börjar ticka för snabbt blir det ont 

om tid för arbetstagaren att utföra sitt jobb. Detta leder till att arbetstagaren stressar i arbetet 

som i sin tur bidrar till fel handlingar. Om det utförs fel handlingar är risken väldigt hög att 

kvaliteten på arbetet och produkten minskar. För att åtgärda fel handlingar behövs det tid 

och på så sätt börjar processen om på nytt. Förekommande tidsbrist i byggprocessen är inget 
ovanligt men att kunna undvika att bli utsatt för den är en konst. 
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Figur 9     Negativ påverkan av brister.(Rafighi, 2014) 

3 NCC 

I kapitel 3 framställs företagets, NCC, tankar och mål i de punkter som togs fram i kapitel 2.4 

Påverkande faktorer i byggprocessen. Sedan görs en objektbeskrivning på väg 76 som 

beskriver varför det ville byggas en ny väg, hur vägen byggdes och hur vägen ser ut idag. En 

kort beskrivning om väg 76 etapp 2 görs dessutom med bilder som illustrerar var den nya 
vägen kommer placeras. 

3.1 Påverkande faktorer i byggprocessen 

3.1.1 Partnering 

NCC införde partnering med fokus på nöjda kunder och långsiktig lönsamhet. Då NCC 

beslutade att införa partnering minskades tvister som tidsbrist, höga kostnader och en 

negativ arbetsklimat. Idag finns det många unga anställda som mer än gärna jobbar med 
partnering, enligt NCC är de lagspelare och inte intresserade av att arbeta i konflikter.  

”Projekt AB” 

Tidsbrist	  

Fel	  
handlingar	  Kvalitetsbrist	  
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Modellen som visas nedan beskriver nyckelfaktorerna och värderingarna som är grunden i 

att bygga upp ”Projektet AB”. För att Projekt AB ska fungera behöver involverade parter i 

Projekt AB enas gällande mål och ekonomi samt arbeta som en gemensam organisation. För 

att gemenskapen ska hålla behövs dessa tre grundvärderingar: ärlighet, öppenhet och 
respekt. (NCC, NCC Partnering, 2013) 

 
Figur 10     Modell för NCC Partnering (NCC, NCC Partnering, 2013) 

I partnering vill man inte använda sig utav det traditionella stafettloppet där varje part 

arbetar ensam i sin del av loppet. Syftet med partnering är att alla aktörer deltar och arbetar 

tillsammans hela vägen till sitt gemensamma mål. Ett traditionellt ”stafettlopp” saknas, där 

entreprenörer skyller på varandra och där gränsdragningar skapar konflikter. NCC har en 

checklista (se bilaga 6) som måste följas inom partnering, listan minimera risker för fel då 
kontroller görs kontinuerligt. (NCC, NCC Partnering, 2013) 

Tillit är viktigt för partnering. För att partnering ska fungera så måste det finnas tillit till att 

de medverkande engagera sig i att få det att fungera. NCC har en tillitsmodell, se figur 11, som 
visar vad de har tillit till. 
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Figur 11     NCC:s Tillitsmodell (NCC, NCC Partnering, 2013) 

 

Brister i ett projekt påverkar människan på olika sätt. Stress är en faktor som bidrar till 

glömska samt frustrationer som i värsta fall kan förstöra förtroendet mellan parterna. 

Attityder och inlärda beteenden som inte riktigt hör hemma i partnering kan förekomma 

med anledning till att dessa personer inte är tillräckligt mogna eller passar in i arbetssättet. 

(NCC, NCC Partnering, 2013) ”Vi måste välja rätt människor från start, de sparar mycket tid 
och energi under resans gång.”(NCC, 2013) 

3.1.2 Kommunikation 

Likväl som alla andra organisationer försöker NCC ständigt att förbättra kvaliteten på 

kommunikationen. Kommunikationen är viktig och går ständigt att förbättra och därför 

tycker NCC att medarbetarna medvetet och aktivt måste jobba för att bli bättre på området 
kommunikation. (NCC, NCC Partnering, 2013) 

Vid stora och komplexa partneringsprojekt som påverkar många människor är det förstås av 

särskilt stor betydelse att kommunikationen utåt fungerar bra. Med en väl integrerad 

kommunikationsgrupp kan den externa och den interna kommunikationen runt projektet 

skräddarsys efter skiftande behov och göras likadan på ett effektivt sätt. (NCC, NCC 
Partnering, 2013) 

För att NCC ska kunna bygga upp en bra kommunikationsstrategi ställs det upp specifika 

kommunikationsmål redan vid projektets start. I tidigt skede ska det stå tydligt hur 

informationen till, och mellan, de olika grupperna och personerna ska kommuniceras (NCC, 
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NCC Partnering, 2013). För att kommunikationen ska fungera krävs det att alla aktörer 

engagerar sig i arbetet de utför. 

3.1.3 Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö 

3.1.4.1 Arbetsmiljö 

Trygga, hälsosamma och säkra arbetsplatser är något som NCC prioriterar högt. Inom bygg- 

och anläggningsbranschen arbetar flera människor på höga höjder, med tunga kranlyft och i 

trafikerade områden. NCC har en nollvision de strävar efter gällande dödsfall och skador på 

arbetsplatsen. Med friska medarbetare ger det en ökad arbetsglädje, lägre kostnader och 

högre produktivitet för företaget. Då 80 procent utav deras olyckor sker på grund av felaktiga 

och riskfyllda beteenden så ger NCC deras arbetare grundläggande kunskaper om hälsa och 
arbetsmiljö. (NCC, 2013) 

Arbetsmiljön påverkas inte bara ute i produktioner. Inne på kontoren vill inte unga 

medarbetare arbeta i konflikter. Eftersom det tidigare funnits projekt fullt med konflikter 

ställer nu de unga högre krav på att hitta kreativa och flexibla lösningar till en bättre 
arbetsmiljö. (NCC, 2013) 

3.1.4.2 Kvalitet och miljö 

NCC Construction Sverige, NCC Property Development, NCC Housing och NCC Roads är alla 
miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.  

3.2 Väg 76 förbi Norrtälje 

Idag går väg 76 fortfarande rakt igenom centrala Norrtälje där närmre 20 000 fordon 

trafikerar sträckan varje dag. Vägen har inte tillräckligt med kapacitet för dagens behov 

samtidigt som det brister på vägstandarden och framkomligheten. Trafikanter (bussar, bilar 

och tunga transporter) som trängs på vägen i Norrtälje påverkar även säkerheten och miljön. 

I Norrtälje inträffade totalt 104 st polisrapporterade olyckor på väg 76 och Baldersgatan 

under åren 1991-1996. Av dessa ledde 14 st till lätta personskador och 2 st till svåra 

personskador. (Vägverket & Norrtälje kommun, 2002)  
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Redan från 1940-talet har det diskuterats om en väg runt Norrtälje. Trafikverket har i 

samband med Norrtälje kommun kommit på en lösning efter en del utredningar till att bygga 
väg 76 förbi Norrtälje som görs väster om Norrtälje centrum. (Trafikverket, 2012) 

3.2.1 Motiv och syfte med projektet 

Bristande standard på väg 76 är en av orsakerna till varför man behövde bygga om och nytt. 

Det strävades efter att inte ha tung trafik passerandes i centrala Norrtälje kommun då 

trafiken bidrog med miljöfarligt utsläpp in till staden. Hälsoriskerna vid eventuella olyckor 

med miljöfarlig transport var stora. För att minska hälsoriskerna hittades en lösning på att 

bygga en ny väg som passerar förbi staden och inte igenom. (Vägverket & Norrtälje kommun, 
2002) 

Syftet med väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen, var att ge Norrtälje förutsättningar till att 

växa och utvecklas på ett smidigt, grönt och tryggt sätt, att förbättra tillgängligheten på 
vägarna i centrala Norrtälje och att få en ökad trafiksäkerhet. 

Vägen väster om Norrtälje byggdes för att: 

• Avlasta centrala Norrtälje 

• Minska på köer och öka framkomligheten 

• Luftföroreningar och buller i centrala staden ska sänkas 

• Gång- och cykeltrafikanter ska få en säkrare miljö 

• Förbättra förutsättningarna för pendlare och bussresenärer 

• Staden ska kunna växa och utvecklas 

 

3.2.2 Omfattning av Väg 76, etapp 2. 

Entreprenadform: Totalentreprenad 

 

Tid: 2012 - 2014 

 

Kontraktssumma: 218 Mkr 

 

Samarbetsform: Samverkansavtal mellan Trafikverket, 

Norrtälje Kommun och NCC Construction 
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Sverige AB. 

 

Omfattning: 
• 2,6 km tvåfältsväg, 8 meter bred 

• 2 cirkulationsplatser 

• 1,8 km kommunal väg som fördelar sig på 

Regementsgatan, Esplanaden, 

Lommarvägen, Vätövägen och Vingelebacke. 

• 1 st bergtunnel om 99 meter 

• 7 st nya broar varav en sociodukt 

 

Aktörer  

Kund: Trafikverket/Norrtälje Kommun 

 

Huvudentreprenör: NCC Construction Sverige AB 

 

Underentreprenörer: 
• NCC Infra  

• NCC Anläggning Stockholm   

• NCC Mark Stockholm  

• NCC Teknik  

• Roads Asfalt  

• Roads Berg  

• Roads Ballast  

• Binab givtasfalt 

• Byggs Sprutbetong AB 

• Hercules Grundläggning AB 

 

Samarbetsform: Samverkansarvtal 

 

Vägkarta: 	  
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Figur 12     Översiktsplan av väg 76, etapp 2. 
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Figur 13     Profil- och planritning av väg 76, etapp 2. 
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4 RESULTAT 

4.1 Åtgärder inom byggnadsprocessen  

 

Alla åtgärder under byggprocessen har utförts på väg 76 men inte alltid i rätt tid. Det finns 

tydliga skeden i byggprocessen, först projektering sen produktion och sist driftskede. Till 

skillnad från teorin så kan verkligheten se ut på så sett att uppdragstagaren börjar bygga även 

om handlingarna inte är klara från projekteringen. För väg 76 hände detta. Planeringen görs 

parallellt med produktionen, då första momenten i planeringen är färdiga så kan man börja 

bygga och samtidigt planera följande moment. Detta kan bero på att det är för mycket 

arbeten som behövs planeras med en tidsbegränsning eller att beställaren lägger till arbeten 

som inte framgick i förfrågningen från början. B1 noterar att som beställare ska man ha tänkt 
klart allt från början och ha med allt i sin förfrågan för att undvika störningar i projektet. 

 

 

 

Figur 14     Åtgärder under byggprocessen. 

Under arbetets gång kan flera moment utföras parallellt, KMA-ansvarig tycker att det borde 

kunna gå att komma överens, efter att ett avtal sluts, att byggstart är samma sak som 

projektstart och att beställaren är beredd att betala för projekterings- och planeringstiden 

utan att det produceras något ute på arbetsplatsen. Det tror man kunna tjänas in i slutändan, 

eftersom man troligen skulle behöva göra om mycket färre saker om det skulle finnas 
ordentlig tid för granskning av handlingar före byggstarten.  

Låt inte en dålig 

planering påverka 
produktionen! 
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I produktframställningen ingår även upphandlingen och där spelar avtalet en stor roll. 

Eftersom de är regleringarna som styr och ställer är det viktigt att innehållet är mätbar, d.v.s. 

att det inte är omöjligt att uppfylla det som står. Ett förslag från B2 var att använda sig av en 

riktig samverkansentreprenad, partnering, för att kunna minimera tilläggskostnaderna. På så 

vis uppstår inte förvirring efter upphandlingen när det gäller samarbeten, mål och ekonomi. 
Inte alla från väg 76 är riktigt överens om att partnering är en bra lösning.  

4.2 Påverkande orsaker 

En sammanställning över vad som orsakade ökade kostnader för Väg 76, etapp 2, visas i figur 

15 nedan. Produktionshinder som att momenten har varit tvungna att utföras parallellt och 

ÄTOR som behövts ta hänsyn till har lett till tidsbrist i flera moment. Tidsbristen har i sig 

betytt att det behövts lägga ner mer tid för ett arbete att slutföras vilket bidragit till extra 
kostnader för maskiner och arbetarna. 

  

Figur 15     Orsaker som påverkat de ökade kostnaderna på väg 76 förbi Norrtälje, etapp 2. 

4.2.1 Kommunikationen mellan aktörerna 

En UE strävar alltid efter att genom kommunikation och samarbete bevara en god relation 

med sin arbetsgivare. Detta görs dels för att bevara ett gott rykte och dels för att kunna få 

möjlighet att upphandlas igen. Kommunikationen och samarbetet på väg 76 med UE har 

varit av varierande kvalitet. Resultat angående kommunikationen och samarbetet från 
intervjuerna var varierande och redovisas i tabell 2 & tabell 3. 

Bristande	  
samarbete	  	  

och	  kommunikaEon	  

Fördröjda	  Eder	  i	  
produkEonen	  

ProdukEonshinder	  och	  ÄTA	  

Ökad	  kostnader	  
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Kommunikationen mellan B1;B2 och PC har KMA-ansvarige upplevt att det har fungerat 

väldigt smidigt då de ofta varit tillgängliga och tyckts haft en inställning i stil med att ”Är det 

en bra lösning för entreprenören/B2 samtidigt som det är bra för den andra parten ska det 
försöka genomföras”.  

Rörande B1 har det varit väldigt många funderingar och åsikter. Dessa åsikter medför att 

kommunikationen kan studsa väldigt länge innan beslut kan fattas (produktionsfasen har 

alltid haft ont om tid). Enligt Vägverkets dokument har förstudien för väg 76 pågått i drygt 60 

år, detta innebär att de som sitter med en allt mer närmande deadline i knät blir ganska 
frustrerade när det kommer väldigt sena åsikter säger KMA-ansvarig.  

KMA-ansvarig beskriver att byggledningen ha varit ”vingklippt”. Kommunikationen har varit 

tvungen att gå via B1 som dessutom var projektledaren för väg 76. Överenskommelser med 

byggledarna på väg 76 har varit lite svårare att slutföra eftersom B1 kanske inte alltid har 

samma uppfattning om besluten som tas av byggledningen. Svårigheter med detta var att B1 

inte alltid fanns på plats.  PC framför även att det hade önskats lite mer frihet i vissa moment 
som totalentreprenör på väg 76. 

4.2.2 Tid  

Planeringen sker mellan representanter från de olika aktörgrupperna i byggmöten. Det är vid 

dessa möten B och PC sätter sig och går igenom projektets ekonomiska beslut, bl.a. klargörs 

det om uppkomna oklarheter klassas som ÄTA (ändring- och tilläggsarbeten) eller som 

ingående i kontraktet. I intervjuerna uppkom det synpunkter om att byggmötena alltid varit 

långdragna, flera extra timmar än vad ett byggmöte bör ta. I sammanställning av 

intervjuerna framkom det att det är en självklarhet att andra tankar flyger förbi och öppnar 

nya diskussioner vid ett möte, dock det är inget som bör fördröja mötena i flera timmar. Det 

sades även i intervjuerna att det inte har varit ekonomiprat hela den tiden heller. Trots att 

tiden har funnits till att planera och framställa behov för projektet så har det fortfarande 

uppstått, under produktionsfasen, funderingar och diskussioner som inte tänkts igenom 

innan utav beställaren. Dessa funderingar har tagit sin tid på byggmötena att diskuteras och 
många gånger pratades det annat än huvudämnet till mötet.  

4.2.2.1 Tilläggsarbete och kostnader 

ÄTA är inget ovanligt i större byggprojekt. Många gånger ändrar och tillägger beställaren 

något som inte fanns med i förfrågningsunderlaget. I intervjuerna har det talats om 

tilläggskostnader, både stora som små. Många beställare är inte riktigt beredda på att tiden 
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påverkas av dessa Ätor. KMA-ansvarige förklarar att när beställaren väljer att ändra eller 

lägga till något bör de vara beredd på att det kommer kosta mer och att det i flesta fall behövs 
mer tid för att hinna utföra arbetet.  

Till väg 76 förklarar B1 att de har två riktigt stora tilläggskostnader. Den ena är bergtunneln 

som ligger på knappa 19 miljoner. Den andra är en brobreddning på Trafikverkets broar som 
breddades till 10 meter på knappa 8 -8,5 miljoner.  

Tilläggsarbeten som i sent skede valts att läggas till har bidragit med att tiden störts på väg 

76. PC berättar att ett större moment som orsakat tiden var att UE1 inte fick loss den 

bergmängd i tid som det var planerat enligt produktionstidplanen, momentet fördröjdes med 
5 månader. 

Arbetet som skulle utföras av UE1 gjorde att de upplevde tidsbristen. UE1 påpekar att om 

projektet hade drivits enligt planeringen hade tidsbristen inte varit något problem. Men 

verkligheten visade sig bidra med en fördröjd uppstart, många små etableringar och stressigt 
uppskjut för att få fram södra tunnelpåslaget.  

4.2.3 Samarbete 

Alla parter kan inte vara med i tidiga skeden, detta är ett problem eftersom 

förstahandsinformation från planeringen inte alltid nås fram till de aktörer som kommer in 

senare i skedena. Ibland kan prioritering också vara ett problem där UE1 berättar att fast 

möten mellan PC och UE1 hölls lagom ofta kände UE1 tidigt första veckorna att mötena inte 

var prioriterade, trots att de måste utföra borrning och sprängning som är ett av de första 

momenten som utförs. Bergplaneringsmöten infördes som ett måste bara för att fokusera på 
dessa moment.  

Gällande effektivisering utav arbetet känner PC att det hade varit enklare att komma på 

sunda idéer och utnyttja sin kreativitet till en bättre och mer prisvärd produkt om 

entreprenören upphandlades som en ”fri totalentreprenad”. På väg 76 har det varit en lång 

driven förprojektering som styr upp och styr bort från möjligheter för entreprenörerna att 

vara kreativa. Svårigheter som påverkade entreprenörens kreativitet var att det fanns en OTB 

(Objektspecifik Teknisk Beskrivning) på 106 sidor given från B som beskrev allt i minsta 
detalj.  

Missar i form av bristande kommunikation och pålitlighet samt sämre arbetsplanering 

förekommer i många väg- och anläggningsarbeten och de har även visats påverkat väg 76. 
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För ett bättre samarbete önskas det till framtida byggprojekt mer tillit för varandra, säger B2 

och PC, se tabell 2 och tabell 3. Att arbete med samma UE som man tidigare samarbetat med 

har varit en bra lösning till att minska risker då man stött på problem i tidigare projekt 
tillsammans och undviker i nya projekt. (PC, 2014)  

4.3 Litteraturens jämförelse med praktiken 

Enligt teorin bör planeringen gå före byggandet. För väg 76 har dessa två moment gått 

parallellt i många tillfällen. T.ex. om första momenten är planerade och klargjorda så börjar 

bygget medan det nästföljande moment planeras, parallellt ihop med bygget. Anledning till 

varför parallellt arbete på väg 76 inträffade var att ändring- och tilläggsarbeten förekom 

under projektets gång, det vill säga att det valdes att ändra på första förslaget i 
projekteringen. 

Information om förutsättningar och arbetsuppgifter tas emot via skriftligt eller muntlig 

kommunikation. Med skriftlig kommunikation innebär det att varje person vid ett skede får 

all information som behövs för att kunna utföra nästa skede via e-mail eller i pappersformat. 

T.ex. om underentreprenaden ska påbörja ett arbete med att bygga upp en bro överlämnas 

det bygghandlingar och/eller instruktioner och arbetsberedningar från uppdragsgivaren. Det 

händer tyvärr ibland att informationen inte förs fram i god tid eller fullständigt så att 

parterna kan planera arbeten för att undvika störningar. Trots att det strävats efter ett gott 

informationsflöde och god kommunikation mellan delaktiga aktörer så har det funnits brister 

i samband med byggande av väg 76.  

Enligt alla intervjuade aktörer är kommunikationen en viktig ingrediens för ett gott 

samarbete. Dock har inte alla upplevt att samarbetet fungerat som de önskat. En förbättring 

på goda dialoger var något som de kunde hjälpas åt för att förbättra kommunikationen, AL1 

noterade att små möten som samordnas kan öka en förbättrad kommunikation. I Tabell 2 

och Tabell 3 visas sammanställda svar från intervjuerna om hur aktörerna upplevt 
kommunikationen för projektet väg 76. 
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Tabell 2 Sammanställning av intervjusvar från beställare, projektchef och inköpare 

 B1 B2 PC IK 

Hur ser du på 
samarbetet mellan 
aktörgrupperna? 
 

En förutsättning för 

att genomföra ett 

framgångsrikt projekt 

Väl fungerande, men 

man skulle vilja önska 

sig RIKTIG 
SAMVERKAN, utan 

misstänk-samhet och 

viskande bakom 

stängda dörrar. 

- Inte så bra. 

Hur upplever du 
att 
kommunikationen 
(samarbete och 
dialog) mellan de 
delaktiga 
aktörerna varit?  
 

Det har fungerat bra. 

Möjlighet för att dis-
kutera allt har funnits. 

Den kunde ha varit 

betydligt bättre. 

En hel del skulle 

kunna skrivas om hur 
dålig den varit med 

vissa aktörer men 

samtidigt har det 

fungerat väldigt, 

ovanligt, bra mellan 

andra aktörer. 

Varierande. Inte så bra med 

konsulter men bra med 
beställ-arens arbetsledning 

som funnits på plats. 

Tror du att 
kommunikationen 
kan ha varit en 
orkas till att 
kostnaderna stigit i 
projektet? 
 

Nej. JA, delvis.  Det är jag övertygad 
om. 

Absolut! 

Vad betyder 
kommunikation 
för ert samarbete?  
 

Jag anser att det är en 

av de mest framgångs-

kritiska frågorna. 

Den är hela grund-

bulten för mitt arbete. 

Utan kommunikation 

är jag ingenting! 

Projektet ska fungera 

och arbetas i den takt 

som är planerat. 

I princip allt betyder det. 

Kan du påverka så 
att 
kommunikationen 
blir bättre?  
 

Ja. Det är viktigt att 

hela tiden att vara 
affärsmässig i kombi-

nation med att på ett 

ärligt sätt lyfta alla 

frågor. Ingen dold 

agenda. 

Ja, jag hoppas det! Det kan jag säkert och 

har försökt ha öppna 
dialoger med samtliga 

inblandade. 

Ja det kan jag. 
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Tabell 3 Sammanställning av intervjusvar från underentreprenörer och arbetsledare 

 UE1 UE2 UE3 AL1 AL2 AL 

Hur ser du på 
samarbetet 
mellan 
aktörgrupperna? 
 

Inte helt smärtfritt. Det har varit 
ett nära 

samarbete. 

Ett gott 
samarbete 

med alla 

inblandade 

i projektet. 

Kunde ha varit bättre Normal, inget 
ovanligt. 

Anser 
att det 

varit 

bra. 

Hur upplever du 
att 
kommunikationen 
(samarbete och 
dialog) mellan de 
delaktiga 
aktörerna varit?  
 

På arbetsledningsnivå 

helt ok och fungerande 
men frågan är om 

beställarens arbets-

ledning fått ut infor- 

mation och i vilken 

ordning delmoment 
måste utföras. 

Den har 

varit bra. 

- Väldigt dåligt. Det 

önskas fler möten i 
veckan och mer dia-

loger. Alla tänker bara 

på sitt och vill fram 

istället för att hjälpa 

och underlätta för 
varandra. Glöms att vi 

har samma mål med 

projektet. 

Normala, ge 

och ta. 

Bra. 

Tror du att 
kommunikationen 
kan ha varit en 
orkas till att 
kostnaderna stigit 
i projektet? 
 

Ja och beställaren 

skulle med facit i 

hand haft en block-

chef mark vars hög-
sta prioritering var 

att se till att alla 

förberedande 

arbeten utfördes. 

Nej, det tror 

jag inte. 

- Absolut. Självklart, det 

går alltid att 

förbättra. 

- 

Vad betyder 
kommunikation 
för ert samarbete?  

Kommunikation är 

allt, men någon 

måste peka med hela 

handen och säga/se 

till att det som 
planeras också blir 

utfört som planerat. 

Det är 

viktigt. 

- Kommunikation är 

absolut det viktigaste. 

En viktig 

ingrediens. 

- 

Kan du påverka så 
att 
kommunikationen 
blir bättre?  
 

- Ja det går 

alltid att bli 

bättre. 

- Ja, har försökt 

sammankalla små 

möten där alla 
intressenter kan vara 

med och svara på 

frågor.  

Visst. Försöker 

dela med mig 

information 
som ges. 

- 
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4.4 De tre största ekonomiska poster för väg 76 

Enligt kostnadskalkylerna för Väg 76, etapp 2, var de tre största ekonomiska poster för 
grävmaskiner, bergsprängning/losshållning och betongentreprenader.   

4.4.1 Grävmaskiner 

Kostnaderna här beror på att det valdes att göra andra metodval än i anbudet vilket fördröjde 

tiden. Det är en direkt följd av att losshållningen inte levererade de mängder som behövdes 

för att ha en kross som står i linjen och krossa det som losshölls. Därför behövdes berget 

schaktas, lastas och transporteras till mellanupplag för att krossa och sälja krossmaterial 
vidare till externa kunder.  

4.4.2 Bergsprängning/losshållning 

När NCC Roads skulle spränga bergen så kunde de inte uppnå sprängkapaciteten. Roads 

hade i stort sett obegränsade ytor att arbeta på. Det var beräknat ett snitt på ca 800 m3/dag 

och enhet. Men Roads kom bara upp i snitt till 350 m3/dag totalt.  Det fanns överskott på 

berg men överskottet är inget som påverkar den låga kapaciteten på losshållningen. Däremot 
låg borrkapacitet och dålig tidhållning är sådant som påverkade kapaciteten. 

4.4.3 Betongentreprenader 

Det förekom tilläggsarbete vid norra delen och reparation av en befintlig bro som var vid 
sämre skick än man trott, där NCC Anläggning skötte detta arbete.  
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5 DISKUSSION 

”I slutändan handlar allt om människor. Vi är människor som beställer, ritar och bygger. 

Med en öppen och bra dialog, i kombination med bra värderingar och god kunskap, så borde 

det vara möjligt att göra magiskt bra saker!”.(B2, 2014) B2 förklarar i citatet väldigt tydligt 

att i slutändan är det ju människan som handskas med problemen han ställt till med och det 

är mänskligt att göra fel ibland, precis som Josephson (2013) sa. Men om alla enas så kan en 

grupp nå magiska resultat. B2 har rätt eftersom ett bra lagarbete handlar om att alla ska vara 

ärliga och engagerade i arbetet, på så vis kan en grupp tillsammans leda projektet till slutmål 

på bästa möjliga sätt. Resultatet i detta arbete skulle framföra anledningen till varför 
projektet väg 76 inte har lyckats uppnå målen som sattes i projekteringen. 

5.1 Kommunikation 

Målet med väg 76 var att kunna producera en bra slutprodukt inom angiven tidsram. För att 

detta skulle fungera krävdes en god kommunikation mellan involverade aktörer, där 

gynnsamt kunskapsbyte skulle skett både formellt och informellt. Kommunikationen på en 

arbetsplats kan vara otillräcklig på grund av olika orsaker. En anledning kan vara att 

informationen är otydlig, men även att det sällan ges feedback till de anställda. En annan 

orsak kan också vara att både platschef och anställda inte är ärliga och rättvisa mot de andra 
på bygget.  

Enligt  B2  ett  drömprojekt ”har öppna kalkyler och ömsesidigt förtroende i alla led”. 

Självklart ska det kännas tryggt att arbeta med nya parter, att ha öppna dialoger och inte 

dölja något som gått eller kan gå fel. Om förtroende finns för varandra så blir det även 

betydligt enklare att hjälpa varandra, tillsammans hjälps alla åt att undvika de stora 

problemen som kommer att kosta extra i projektet. För att alla ska bli vinnare krävs öppna 

dialoger och ömsesidigt förtroende mellan parterna för att lyckas. En faktor som kan påverka 

detta är att alla måste samarbeta och se målet, inte enbart priset. Det får inte glömmas att 
alla aktörer måste ha gjort ett jobb de lovat att utföra. 
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5.1.1 Brist  

Arbeten som har lovats av UE har inte alltid framförts vilket har ställt till med medföljande 

konsekvenser. I projekteringen hade det utlovats att maskiner för bergsprängning skulle 

uppnå en viss sprängningskapacitet, se 4.4.2, men när de kom ut i produktionen visade det 

sig att det skulle behövas mer tid än lovat vilket påverka tidsramen för momenten. En av de 

största posterna var bergsprängningen på väg 76. Gällande bergsprängningen har det varit 

många diskussioner kring vem som bidrog med vad, och varför gör den andra parten fel? 

Förklaringen är dels att kommunikationen har brustit, dels att frustration har byggts på från 

båda parterna då planeringen inte följts och dels att aktörerna beskyllt varandra istället för 

att ta ställning till deras egna fel handlingar. Eftersom maskinerna var taskiga och 

berglossningen var jobbig så behövdes det läggas ner mer pengar på maskiner och arbetskraft 

för de extradagarna som inte hade räknats in. När tiden dröjts ut har det kostat mer än 

förväntat eftersom maskiner som används måste användas i en längre period och det är en 

hög kostnad i sig, det får inte glömmas att arbetskraften dessutom kostar, se kapitel 2.3. När 

entreprenörer inte varit säker på sitt arbete bör dem ha kommunicerat med PC, i detta fall 

även B1/B2, om bättringsförslag för att komma på bästa lösningsförslag som alla är nöjda 
med.  

Något förvånande i resultat var att det fanns stora brister i kommunikationen. Att ge och ta 

information ska inte vara ett problem, men resultatet visar att i så stora projekt som väg 76 är 

det svårt att kommunicera som önskat. Enligt kapitel 3.1.2 är kommunikationen mycket 

viktig och måste ske mellan båda parterna. Kommunikationen var en väldigt intressant del av 

undersökningen eftersom något som kan låta vara så enkelt, enligt fler parter, visade sig vara 

så svårt att utföra. Enligt svaren i intervjuerna hade kommunikationen varit svår att hantera 

med en annan part men att de själva bidragit med en god kommunikation, vilket visar att 

ingen ville ta ställning till att den själv kan ha gjort fel. Att beskylla någon annan part för ett 

fel och inte kunna se sina egna misstag är första steget till dåliga relationer och dåligt 
samarbete. 

5.2 Samarbete och ÄTA 

 

ÄTor medför ofta tidsbrist vilket kostar som tidigare nämnt. När beställaren väljer att ändra i 

projektet sätter det press på det planerade arbetet. Mesta dels ÄTor kommer för sent i 
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projekten. Det är svårt att handskas med ÄTor utan risk för extrakostnader eftersom PC 

redan planerat och börjat med produktionen.  

Exempel på problem med ÄTor kan vara att en stor väggkonstruktion gjutits och dagen efter 

kommer den slutliga bygghandlingsrevideringen. För att försöka undvika dessa problem bör 

alla handlingar vara klara innan själva arbetet utförs annars uppstår problem som orsakar 

fördröjda tider, höga kostnader och oklarheter. När tiden dröjs ut så kostar det mer än 

förväntat eftersom maskiner som används måste användas i en längre period och det är en 
hög kostnad i sig, vi får inte glömma att arbetskraften dessutom kostar, se kapitel 2.3. 

Det eftersträvas alltid efter ett förbättrande arbete i byggprojekten. Oklarhet i vem som ska 

göra vad kan i många fall vara förvirrande. Att ta till sig sina misstag och lära sig utav dem så 

att felen inte upprepas förebygger att projekt går dåligt. Erfarenheten är det bästa 

hjälpmedlet. Det är även viktigt att som anställd kunna känna att de kan ta del utav ett 

projekt, detta bygger upp en bra arbetsmiljö. De anställda får både motivation till arbetet och 

engagerar sig mer om de känner att deras erfarenheter och kunskaper tas till vara i 

byggprojekten. Allas kompetenser tas inte alltid till vara, inte alltid lyssnar man på varandra 

och lär av varandra. Att ignorera varandra på arbetsplatsen bidrar till dåliga relationer 

mellan individer vilket i sin tur leder till dåligt samarbete.  

5.2.1 Brist 

När arbetet gått dåligt och inte flutit på enligt planeringen påverkades engagemangen och 

motivationen. Det är människan som agerar och tar besluten, inte organisationen. Men 

beroende på vad situationen pressat till har agerandet och besluten varit olika. Inte alla har 

hanterat stressen och konflikter på bästa sätt. Alla aktörer hanterar pressande situationer 

olika beroende på vad varje person klarat av.  För väg 76 har inte alla aktörer kunnat hantera 

situationer lika väl som andra och det medföljde ett resultat på dålig kommunikation vilket i 
sin tur medföljt ÄTor och höga kostnader. 

För att ett projekt ska fungera behöver kommunikation vara prioriterad och ingå som 

gemensamt mål. Då inget samarbetsavtal användes har kommunikationen brustit och ÄTor 

har tillagts. Det som måste ha gjorts var att sättas mål som är mätbara för att minska risk 

under processens gång. Klara mål och visioner gör att ett team kan framföra en klar 

planering på hur deras projekt ska gå till, d.v.s. de finns ett enhetligt mål som alla aktörer är 

medvetna om och strävar mot att uppnå. Det beskrevs i kapitel 2.3.1 att om målen inte är 

förenliga hamnar PC i situationer där han måste förändra ett eller flera mål. Det kan vara 
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svårt för en PC att ändra något som redan tidigare planerats som bästa lösning. Som det 

tidigare nämndes i kapitel 3.1.1 är partnering en bra lösning för små som stora projekt 

eftersom det minimera risker för fel. ”Stafettloppet” är en mindre bra lösning där 

informationen kan minska efter varje delmål, se kapitel 2.4.2. Till skillnad från 

”staffetloppet” så minskar man brister i kommunikationen, arbeten och tiden med 

partnering. För väg 76 hade partnering varit mycket mer effektivt än ett samarbetsavtal då 

arbeten hade följts upp betydligt oftare och tydliga krav hade satts. De samarbetsavtal som 

väg 76 använde sig utav var några sammansatta punkter som hade kommits överens bland 

aktörerna i projekteringen innan produktionsstart.   Information har följts som ett 

”staffetlopp” vilket bidragit med fel information till aktörerna i slutmål. För en förbättring 

bör all kommunikation gå via en PC så att PC:n vet hur problemen ska handskas i sitt projekt, 
annars blir informationen och handlingarna otydliga vilket anses vara mindre pålitligt. 
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6 SLUTSATSER  

Resultatet visade bland annat att UE för bergsprängningen inte blev klara enligt tidplanen 

vilket medförde att nästa UE inte kunde komma och lägga asfalt innan sprängningen var klar. 

Med avseende på detta ökades en mängd av kostnaderna för väg 76. När ett arbete skjuts 

fram så bidrar det till att andra kopplade arbeten också skjuts fram, vilket i sin tur även leder 

till andra ökade kostnader. Därmed är det viktigt att i ett tidigt skede kunna förebygga brister 
som leder till skador.  

De intervjuer som utförde visar och klargör att det fanns olika uppfattningar bland UE 

angående samarbetet och kommunikationen. En del av de intervjuade ansåg att samarbetet 

och kommunikationen inte har gått som önskat.  Dessa åtaganden beror främst på att de 

arbeten som dessa intervjupersoner utför har av olika anledningar inte kunnat följa tidplanen 

och projekteringen.   Å andra sidan ansåg vissa av de intervjuade att kommunikationen och 

samarbetet fungerar bra och var därmed nöjda med detta. Deras arbeten följde tidplanen och 

kalkylen till skillnad från de som var mindre nöjda.  Bland de UE som var mindre nöjda, hade 

problem och hinder uppkommit under projektets gång. Det är inte ovanligt att problem och 

hinder uppkommer inom byggprojekt som bidrar till störningar. Därmed finns det ett starkt 

behov av att utföra goda och välutarbetade planeringar som i stor utsträckning förebygger 
oplanerade kostnader, risker, tidsåtgångar m.m.  

I Väg 76 har inte planeringen brustit för hela produktionen, utan som i de flesta projekt har 

en del av produktionen planerats bristfälligt. Närmare bestämt handlar det om anbud som 

givits av UE, som i sin tur inte tagit hänsyn till alla moment och på så vis skapat hinder i 

produktionen. Oavsett om arbetet i produktionen görs rätt eller fel är det planeringen som 

styr hur produktionen ska gå till väga. Det kan handla om små fel i början, men felen 

utvecklas till större problem om de inte kan åtgärdas tidigt. Detta mönster bidrar till att det 

först och främst är betydelsefullt att förebygga brister och fel under planeringen och 

projekteringen av byggnadsobjektet. Därutöver är innehållet i planeringen och 

projekteringen så pass avgörande för ett projekts utfall att det inte går att överskatta dess 

avgörande innebörd. 

Enligt litteraturen ska partnering vara en stor hjälp till vägprojekten. Speciellt vid större 

projekt som väg 76. Till väg 76 skulle det kunna ha varit en bättre lösning för att minimera 

kostnader om det fanns en samarbetsform som partnering istället för endast gemensamma 

mål, då mål inte alltid uppfattats som gemensamma av samtliga aktörer. NCCs checklista, för 

partnering, bör följas där fler kontroller utförs kontinuerligt. Något annat som kan minimera 
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risker för fel är att arbeta med UE som man redan har samarbetat med i tidigare projekt. 

Detta är en bra lösning eftersom erfarenheten av fel och hinder har upplevts av båda parterna 
och det blir enklare att undvika dem till följande projekt.   
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7 REKOMMENDATIONER 

• Studien visar att det är bra att i tidigt skede välja rätt för att utföra rätt. Desto mindre onödiga 

arbeten som förekommer under byggtiden minskar tidsbrist, felkostnader och ”kaos” i arbetet. 

•  

• I många fall görs arbeten som inte varit planerade, arbeten som inte bara kostar pengar utan 

ger också en dålig arbetsmiljö. För en förbättrad arbetsmiljö bör det undvikas belastande 

arbeten, arbeten bör delas upp i mindre arbeten.  

 

• Alla bör spela med öppna kort och ingen ska vara ute efter att skaffa sig fördelar på någon 

annans bekostnad.  

•  

• Flest antal poster som kostar i väg- och anläggningsarbeten uppkommer i projekteringsfasen 

och produktionsfasen. Därför är det extra viktigt att vara försiktig och mer uppmärksam när 

dessa faser närmar sig och utförs. Extra kontroller och bättre planering kring arbetet som ska 

utföras bör göras. 

 

• Fler möten i början av projektet och kontinuerliga veckomöten senare i projektet 

rekommenderas för att kunna upprätthålla den goda kommunikationen och samtidigt få 

engagerade och motiverade medarbetare. 
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8 FORTSATT ARBETE 

Detta arbete bygger på intervjuer med personer på ledande poster som deltar i byggmötena. 
En underökning av byggarbetarnas syn på kommunikation och samarbetet skulle kunna 
tillföra andra insikter avseende anledningar till att kostnader ökar. Vidare kan en fördjupad 
studie av planeringsfasen belysa viktiga punkter som bidrar till ökade kostnader.  
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Bilaga 1- INTERVJUFRÅGOR (BESTÄLLAREN) 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Entreprenadval   

1. Beskriv hur beställaren uppfattar en idealisk entreprenör? I detta fall är ni beställaren. 
•  
2. Är totalentreprenaden mer effektiv ur beställarens synpunkt jämförande mot traditionell 

utförandeentreprenad?   Utgå från Väg 76 när du besvarar denna fråga.   
Om svaret är ja. I vilka avseenden är totalentreprenaden effektivare?  
 

3. I många fall kan beställare vara kritiska mot totalentreprenader med förklaring att beställaren 
dels inte vet vad den får, dels att totalentreprenader ger den billigaste lösningen men kanske 
inte alltid den bästa, vilka är dina kommentarer till detta?   

•  
4. Vilken typ av problem brukar uppstå under genomförandet av projekt med anledning att 

entreprenören inte haft de kompetenser eller inte kunnat genomföra de åtaganden som följde 
med upphandlingen?  

•  
5. Då det är entreprenören som är ansvarig för bygglovhandlingar i totalentreprenader, har ni på 

Trafikverket haft några problem med byggstart på grund av förseningar om vi tar väg 76 som 
exempel?   

Kostnader  

1. Blir det dyrare eller billigare för beställaren att utföra totalentreprenader? Svara med avseende 

på väg 76 som exempel?  

• Om det blir dyrare. Varför och i vilka avseenden?  

• Om det blir billigare. Varför och i vilka avseenden? 

 

2. Har det förekommit större tilläggskostnader på väg 76? Om ja, i vilka sammanhang och för 

hur mycket?  

3. Har du några förslag eller lösningar på hur man kan undvika eller minimera tilläggskostnader 

i senare projekt?    

4. Vilka resurser(arbetare, kontrollanter, material etc.) har beställaren bidragit med till väg 76? 

5. Tror du att kommunikationen kan ha varit en orkas till att kostnaderna stigit i projektet?  

•  

Slutprodukt 

1. Vad har ni för förväntningar av slutprodukten av Väg 76? 

2. Vilken/vilka utmaningar har du stött på för väg 76? Hur hantera du dessa utmaningar?  
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Bilaga 2- INTERVJUFRÅGOR (PROJEKTCHEF OCH 
INKÖPARE) 
 

Vilka är dina arbetsuppgifter?  

Förfrågningsunderlag  

1. Vilka var svårigheterna med att lämna anbud på förfrågningsunderlaget som 

totalentreprenad? Om det var några svårigheter, hur löste du dessa svårigheter när det gäller 

Väg 76?  

2. En del beställare är kritiska mot totalentreprenader med motivering att beställaren dels inte 

vet vad han/hon får, att totalentreprenader ger den billigaste lösningen men kanske inte alltid 

den bästa. Vilka är dina kommentarer till detta?  

3. Har NCC anlitat någon underentreprenör på Väg 76? Om ja, i vilka sammanhang och för hur 

mycket?  

 

Olika entreprenadformer 

1. Vilka synpunkter har du på olika entreprenadformer?  

2. Är totalentreprenaden effektivare ur entreprenörens synpunkt jämfört med traditionella 

utförandeentreprenad? Utgå från Väg 76 när du besvarar denna fråga. 

3. Om svaret är ja. I vilka avseenden är totalentreprenaden mer effektiv?  

4. Uppfattar du jobbet som totalentreprenad vara en vinst för NCC? Utgå från Väg 76 när du 

besvarar denna fråga. 

5. Vad är en projektchefs mål i ett projekt? 

6. Känner du att du uppnått dina mål? Utgå från Väg 76 när du besvarar denna fråga. 

•  

Kostnader  

1. Blir det dyrare eller billigare för entreprenören att utföra totalentreprenader, om vi tar väg 76 

som exempel? 

• Om det blir dyrare. Varför och i vilka avseenden?  

• Om det blir billigare. Varför och i vilka avseenden? 

2. Något viktigt att hålla i byggprojekt är tidplanen, fördröjning av tidplanen påverkar faktorer 

som bl.a. kostnader. Har ni upplevt tidsbrist i något moment? Utgå från Väg 76 när du 

besvarar frågan.  

• Om ja. Vilket moment? 

3. Har det varit nå större ÄTA-arbeten (ändring- och tilläggsarbeten) på Väg 76? Om ja, i vilka 

sammanhang och hur mycket?  
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4. Har det varit nå större tilläggskostnader på Väg 76? Om ja, i vilka sammanhang och hur 

mycket?  

5. Är det några kostnader som upprepas på Väg 76? 

6. Har du några förslag eller lösningar på hur man kan undvika eller minimera tilläggskostnader 

i framtida projekt?  

7. Vilken/vilka utmaningar har du stött på för väg 76? Hur hantera du dessa utmaningar? 
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Bilaga 3 - INTERVJUFRÅGOR (UNDERENTREPRENÖRER) 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

2. Vad är underentreprenörens mål i ett projekt? 

3. Känner du att du uppnått dina mål som entreprenör? Utgå från Väg 76 när du besvarar denna 

fråga. 

4. Vilka typer av arbeten brukar (er avdelning) utföra? 

5. Vad är skillnaden med NCC som uppdragsgivare eller något annat företag? 

6. Något viktigt att hålla i byggprojekt är tidplanen, fördröjning av tidplanen påverkar faktorer 

som bl.a. kostnader. Har ni upplevt tidsbrist i något moment? Utgå från Väg 76 när du 

besvarar frågan.  

• Om ja. Vilket moment? 

7. Har du några förslag eller lösningar på hur man kan undvika eller minimera tilläggskostnader 

i framtida projekt?  

8. Hur ofta hålls möten mellan projektchefen och UE? Finner du det vara lagom ofta? Utgå från 

Väg 76 när du besvarar frågan. 

9. Har du fått den utbildning och information du behöver för ditt arbete på Väg 76? Om ja. 

Vilken utbildning? 
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Bilaga 4 - INTERVJUFRÅGOR (ARBETSLEDARE) 

1. Har du fått någon utbildning relaterat till ditt arbete på Väg 76 från NCC? Om ja. Vilken 

utbildning?  

2. Vilken/vilka utmaningar har du stött på för väg 76? Hur hantera du dessa utmaningar? 
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Bilaga 5 – GEMENSAMMA INTERVJUFRÅGOR  

 

Utgå från Väg 76 när du besvarar följande frågor: 

1. Hur ser du på samarbetet mellan aktörgrupperna? 

2. Hur upplever du att kommunikationen (samarbete och dialog) mellan de delaktiga aktörerna 

varit?  

3. Tror du att kommunikationen kan ha varit en orkas till att kostnaderna stigit i projektet? 

4. Vad betyder kommunikation för ert samarbete?  

5. Kan du påverka så att kommunikationen blir bättre?  
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Bilaga 6 – PARTNERING CHECKLISTA 
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