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Sammanfattning
Detta är en jämförelse av planeringsprocessen vid två ROT-projekt. Uppsatsen har som syfte
att beskriva och förklara hur planeringsprocessen kan se ut och skilja sig vid ROT-projekt. Ett
ROT-projekts problematik och möjligheter kommer även att uppmärksammas.
Bygghandlingar från ett ROT-projekt vid namn Yllefabriken har studerats. Yllefabriken är en
gammal ullfabrik byggd i början av 1900-talet. Yllefabrikens jämförelseobjekt är ett ROTprojekt vid namn R-husen som är byggt i mitten av 1900-talet och har fram tills nu varit en
industriell verksamhet.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie med fyra intervjuer och platsbesök på två
byggföretag som just nu arbetar med ROT-projekt. Planeringsprocessen för ett ROT-projekt
är unika då projektet kan genomföras på flera tänkbara sätt. Teorier har därför använts för att
beskriva ROT-projekt och dess planeringsprocess. Detta gör att insamlad data från intervjuer
analyseras tillsammans med uppsatsens teori för att se hur planeringsprocessen kan skilja sig
vid ROT-projekt.
Resultatet visar på att tid, schemaläggning och god kommunikation är grunden i ROTprojektens planering. Projektens planeringsprocesser som jämförs i uppsatsen har sett olika ut
på grund av deras omständigheter. Detta har i sin tur medfört att projektens förutsättningar har
påverkat dess planeringsprocessen. Vid Yllefabriken har geografiska läget samt bristen av
tidigare handlingar påverkat planeringsprocessen och vid R-Husen har tidspress varit ett stort
problem att planera kring.
Nyckelord: Planeringsprocess, ROT-projekt, logistikplanering, kvalitativ studie.

Abstract
This report studys the planning process for renovation projects. The purpose of the essay is to
describe and explain how the planning process may look different from different renovation
projects. A renovation project's problems and opportunities will also be addressed.
The essay is based on a qualitative study with four interviews and site visits to two
construction companies currently working on renovation projects. The planning process for a
renovation project is unique as the project can be implemented in several possible ways.
The result shows that time, scheduling and good communication are the basis of the
renovation project planning. The project planning processes compared to the paper have
looked different because of their circumstances. This has in turn meant that the project's
conditions have affected its planning process.
Keyword: Planning process, renovation project, logistics planning, qualitative study.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet sker en beskrivning om hur och varför ä mnet har valts.
Uppsatsens syfte redovisas i detta kapitlet tillsamma ns med de a vgränsningar jag valt
att göra.

1.1 Bakgrund
Det råder idag bostadsbrist i Sverige. Under 2016 visade 250 av 290 Sveriges kommuner
vilket motsvarande 86 % att de hade ett underskott på bostäder. Det finns teorier om att städer
i Sverige kommer att växa (Wendick, 2016). Beskriven bostadsbrist tros vara resultatet av en
kraftig ökning av befolkning. För att möta behovet av bostäder kommer det krävas att man
upprättar 700 000 nya bostäder under kommande år. Det är en stor utmaning då det är en
fördubbling i produktionen av ny bostäder (Wendick, 2016; Turula, 2017; SCB, 2016).
Dagens stadskärnor är i många städer redan tätbebyggda vilket gör att städer måste breddas
och utökas. Med dagens bostadsbrist är det därför inte ovanligt att man redan använder sig av
existerande, tomma fastigheter för att restaurera dem och kunna återanvända lokalerna (SCB,
2016). Att använda sig av befintliga lokaler är ett sätt att stärka städers attraktivitet samtidigt
som man kan lösa delar av bostadsbristen (Hsu & Cui, 2010). I många fall är de mest
framgångsrika ROT-projekten de som bevarar känslan av den tidigare byggnaden (Bullen &
Love, 2011). Den befintliga lokalens ursprungssyfte är avgörande för ROT-projektets
planering. Detta gör att en tydlig planeringsprocess av ett ROT-projekt är nödvändigt för att
undvika vidare problem. Problem och hinder under byggprocessen kan leda till förseningar
och kostnadsöverskridning (Bullen & Love, 2011). Ett problem vid ombyggnation av
befintliga byggnader, så kallade ROT-projekt, är att det kan tillkomma arbeten som
nödvändigtvis inte tillkommer vid mer traditionella nyproduktioner. Planeringsprocessen för
en nybyggnation sker i många fall på samma sätt då projektet börjar på en nollpunkt och når
tillslut ett färdigställande. Vid ROT-projekt sker planeringsprocessen inte i något traditionellt
mönster då det finns många utgångpunkter och varje ROT-projekt har sin unika prägel. Detta
kan skapa begränsningar för ROT-projekt då projektören måste ta hänsyn till den gamla
lokalen och dess utformning men det kan lika så skapa framgångar (Hsu & Cui, 2010).

1.2 Problembeskrivning
Ett ROT-projekts planeringsprocess och utförande skiljer sig från nybyggnationer vilket gör
att andra aspekter än från den traditionella synen på planering måste hanteras och förstås.
Detta kan skapa möjligheter då utgångpunkten och byggnadens ursprungssyfte kan användas
som en fördel vid ett ROT-projekt. Det kan skapa ny unik byggnad där känslan av gamla
byggnaden finns kvar. Samtidigt kan det uppstå problem då varje ROT-projekt är unikt och
skiljer sig därför från varandra. Detta gör att det inte finns någon så kallad traditionell
planeringsprocess att följa då varje ROT-projekt kräver sin planering. Det går inte att planera
för oförutsedda händelser men detta kan leda till förseningar och ökade kostnader för
projektet.
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1.3 Syfte
Uppsatsen har som syfte att beskriva och förklara hur planeringsprocessen kan se ut och skilja
sig vid ROT-projekt samt vilka hinder och möjligheter som kan uppmärksammas.

1.4 Metodbeskrivning
Examensarbetet har sin grund i en fallstudie av ett ROT-projekt vid namn Yllefabriken. Med
detta som grund påbörjades en litteraturstudie för att finna och skapa en förståelse för tidigare
forskning inom området. Litteraturstudien har använts till att skapa intervjufrågor till
uppsatsens valda respondenter. Jag besökte även de två byggprojekten för att skaffa mig en
tydligare helhetsbild.
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2. Teoretisk referensram
I detta kapitlet presenteras teorier, begrepp och modeller som erfordras för att kunna
besvara frågeställningen. Under enskilda rubriker beskrivs och förklaras olika metoder
och modeller.

2.1 Logistikplanering
Det går att planera mycket men något som det inte går att planera för är problem från
omgivningen. Oväntade situationer kan och kommer alltid att dyka upp, vilket skapar
förseningar i byggprojektet (Ala-Risku & Kärkkäinen, 2004). Logistikplanering har som syfte
att få samman material och informationsflödet i hela processen. Desto mer planering avseende
logistiken vid projektet desto större kontroll har de medverkande parterna genom hela
processen. Detta gör att projektet kan undvika stigande kostnader, materialbortfall och
förseningar. För att ett företag ska kunna använda sig av logistikplanering måste tänket om
logistik finnas med i bolagets strategi och vara en naturlig del av företaget (Persson, 1991).
En logistikplanering bör innehålla punktera nedan för att uppnå hög effektivitet, låga
kostnader och bra service (Agapiou, Clausen, Flanagan, Norman och Notman, 1998):
1.
2.
3.
4.
5.

Planering av aktiviteter
Materialflöde
Antalet förändringar av ritningar
Omarbeten under produktionen
Förhållande på byggarbetsplatsen

Två olika tankesätt att använda i sin logistikplanering kan vara genom Lean-production och
Just in time-production.
2.1.1 Lean production
Det har visats att det förekommer färre förseningar vid projekt baserade på Lean production.
Lean hjälper till att minska spill, optimera samarbeten och skapa en strukturell projektstyrning
inom byggbranschen (Eriksson, 2010). Lean production har som mål att eliminera alla
faktorer som inte skapar värde, man vill nå mer värde för mindre arbete. Syftet med Lean är
att det alltid finns något att bli bättre eller mer effektiv inom vilket gör att organisation är i
ständig utveckling och lärande (Sörqvist, 2013). För att uppnå effektivitet kan man mäta och
testa vart det finns slöseri genom en värdeflödesanalys. En värdeflödesanalys består av tre
komponenter (Sörqvist, 2013):
-

Värdeskapande
Icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter
Icke värdeskapande och onödiga aktiviteter

Värdeskapande är ett centralt begrepp för Lean organisationer och syftar till att skapa värde
för kund, ägare, medarbetare och för samhället. En icke värdeskapande och onödig aktivitet
kan vara lager tid och transporter. Genom att eliminera de icke värdeskapande aktiviteterna
frigörs resurser för att utveckla de värdeskapande aktiviteterna (Sörqvist, 2013).
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För att en organisation ska kunna lyckas med sitt Lean-arbete krävs det att medarbetarna är
engagerade och känner sig respekterade. Organisationen ska ta fram en standard så att samma
arbete utförs på samma planerade sätt, skapa kvalitet genom rutiner, använda sig av korta
ledtider och arbeta med kontinuerlig förbättring (Belhadi, Ezzahra Touriki, & El fezazi,
2016). Dagens marknad lider av hård konkurrens vilket gör att ett företags effektivitet och
kostnader blir viktigare än någonsin (Almomani, Abdelhadi, Mumani, Momani &
Aladwwmy, 2014). Trots att den positiva grundtanken med arbetssättet bidrar det till en högre
lönsamhet i organisationen, eliminerar slöseri och ger utvecklingsmöjligheter får metoden stor
kritik. Lean kan tyckas leda till en ökad stress i organisationen, ledningskontroll och
arbetstempo vilket påverkar belastningen av medarbetarna (Sörqvist, 2013).
2.1.2 Just in time-production
Just in time har sitt ursprung i Lean-production och strävar efter att producera och leverera
exakta antalet varor som behövs vid en specifik tidpunkt. Genom att leverera precis och i tid
bidrar det till en ökad kvalitet, minskat lager och därtill minskade kostnader. Det sker en
ständig förändring och utveckling i byggbranschen vilket gör att den här branschen har haft
svårast för att anpassa sig till just in time-production och Lean-production (Akintoye, 1994).
För att kunna implementera just in time-production i byggbranschen krävs det en noggrann
planering där alla projektets delar måste inkluderas. Genom att alla parter handlar för att hålla
tidsplanen kan många oförutsedda problem elimineras. Just in time-production tillåter inga
förseningar i tidsplaneringen vilket i många fall förekommer både vid nybyggnation och
ombyggnationen. I byggbranschen kan ritningar, material och inblandade parter ändras under
ett flertal tillfällen under ett och samma projekt. I många fall är kommunikationen på en
byggarbetsplats bristfällig vilket inte heller skapar ett gynnsamt förhållande rent just in time
mässigt (Baladhanayutham & Venkatesh, 2012).

2.2 Att planera ett byggprojekt från början
Byggindustrins produktion skiljer sig från andra industrier då man inom byggindustrin skapar
en tillfällig fabrik för varje enskilt projekt. Detta för att varje projekt är unika och skiljer sig i
plats för utförandet, budget, resurser, omfattning med mera. Vilket gör att en tillfällig fabrik
blir nödvändig då det sällan sker massproduktion inom byggindustrin. Detta gör att man inte
alltid kan använda sig av tidigare projekts resurs- och materialåtgång. Exempel på delar som
går att återanvända från tidigare byggprojekt är processer, mål, riskhantering och
resursfördelning.
Vid ett byggprojekts uppstart samlas platschef, arbetsledare, entreprenadsingenjörer,
kalkylatorer, KMA-samordnare (Kvalitét, Miljö och Arbetsmiljösamordnare) med flera för att
gå igenom projektets omfattning. Det för att kunna dela ut arbetsuppgifter för att få en snabb
start och bestämma datum när uppgifterna ska vara klara. Vidare sker ett möte tillsammans
med kund/beställare/byggherre för att klargöra omfattning, arbetsfördelning och tider. Med
detta mötet stämmer man av så att byggherrens förväntningar möts i slutändan (Persson,
2012).
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Vid planeringsskedet framställs en rad tid- och resursplaner, exempelvis produktionstidplan,
arbetskraftdiagram, APD-plan och inköps- och leveransplan. Planerna finns till för att
undvika oklarheter längs byggprojektets gång (Persson, 2009; Nordstrand, 2008).
När man pratar om mål vid ett projekt finns det tre huvudsakliga punkter att ha i åtanke:
kostnad, tid och kvalité. Man vill bygga med en så hög kvalité som möjligt, till ett så lågt pris
som möjligt och allt på kortast möjligast tid (Nordstrand, 2008). Tidsmålen benämns i de
administrativa föreskrifterna och omfattar avtalstider samt beräknad projekttid men även hur
lång tid varje delmoment beräknas ta. Kostnadsmålet är kontraktssumman man kommit
överens om, denna är ytterst viktigt att man stävar efter att hålla eller hamna under. Genom att
sätta upp ekonomiska mål kan man minska kostnaderna för bland annat städning av bodar.
Kvalitéts målen hittar man i entreprenadshandlingarna som omfattar ritningar, beskrivningar
och de administrativa föreskrifterna (Persson, 2012).
För att får en god överblick om projektets och dess potentiella svårigheter bör man besöka
byggarbetsplatsen tillsammans med personer som redan känner till projektet och varit med vid
planeringen. Vilket kan vara en konstruktör, inköpare eller en arbetsledare (Persson, 2012 och
Nordstrand, 2008). Ytterligare ett sätt att skapa en god överblick är att följa en tydlig struktur
och dela in arbetsmoment i mindre delar. Några steg att beakta vid en projektstruktur är
(Persson, 2012):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ta fram preliminära byggmetoder och moment
Förtydliga momentens ordning via en strukturplan
Beräkna mängder för strukturplanens aktiviteter
Välj en inledning för att ta fram offerter
Bedöm gemensamma arbeten
Bestämma en indelning för att ha möjlighet att sortera information för olika behov

Ett framgångsrikt byggprojekt brukar kännetecknas av hur väl projektet genom sin planering
uppnått sina fasta mål såsom ekonomiska, tidsmässiga samt tekniska och hur avvikelser samt
konflikter hanterats under projektets gång (Hansson, Olander, Landin, Aulin & Persson,
2015).

2.3 Förseningar i planeringsprocessen
Förseningar i byggbranschen är ett globalt problem som är svårt att förhindra oberoende om
det gället nybyggnation eller ombyggnation. Oavsett om det är planering av ett
renoveringsprojekt, förändringsarbete eller nybyggnation finns det både likheter och olikheter
som spelar en stor roll för att undvika förseningar. Tre viktiga faktorer att beakta är att ha
tillräckligt med tid, planera och schemalägga väl men även att kommunicera tydligt och
kontinuerligt (Manley, 2012). Trots detta är projektförseningar, missnöjda kunder och
budgetöverstigningar tre faktorer som byggbranschen är kända för (Eriksson, 2010).
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Ett exempel hämtat från Saudiarabien visade att endast 30 % av byggprojekten blev
färdigställda inom den planerade tidsramen. Analysen resulterade i att entreprenörens
felaktiga planer, dålig platsledare, entreprenörens erfarenhet var fyra av de vanligaste
orsakerna till försening inom byggbranschen (Sambasivan & Wen Soon, 2007).
Förseningar är ett allmänt begrepp som förekommer inom såväl stora som små byggföretag.
Det som skiljer företagen åt är, i många fall, under vilken tid i projektet som förseningen sker.
Tillskillnad från större entreprenören sker många förseningar för mindre byggföretag i början
av planeringsskedet. Beskriva förseningar beror på otillräckliga entreprenörer och bristande
erfarenhet. Inom byggbranschen som så många andra branscher leder en försening till
ytterligare förseningar i senare skede (Sambasivan & Wen Soon, 2007).

”Only a project that is well planned can be well executed” (Sambasivan &
Wen Soon, 2007) Sida. 524

Vid större projekt där många underleverantörer är inblandade sker oftast en försening efter
hand. Vilket beror på oförutsedda problem som underleverantörer stöter på under
byggprocessens gång som i sin tur kan skapa en dominoeffekt för samtliga inblandade
(Sambasivan & Wen Soon, 2007).
Det som är viktigt att komma ihåg är att orsaker och effekter till en försening kan vara unika i
ett land eller för en viss entreprenör. Förseningar gör att projekt kan bli lidande av tid- och
kostnadsöverskridande effekter på byggarbetsplatsen. Det finns ingen som vill betala för
förseningarna men i slutändan är det alltid någon part som blir drabbad (Sambasivan & Wen
Soon, 2007).
2.3.1 Tillräckligt med tid
Innan ett projekt startar måste det ske en tydlig planering över den tid som kommer gå åt till
att slutföra projektet. Allt detta för att undvika förseningar i byggprocessen. Tiden ska
behandla uppgifter som att utföra grundarbetet, installera nödvändigheter likt ventilation och
luftkonditionering samt värme. Tidsschemat ska även innehålla tid för myndighetens
inspektion och besiktning (Manley, 2012).
2.3.2 Planera och schemalägg väl
Det krävs inte bara planering av den arbetstid som kommer att gå åt. Ett byggprojekt kräver
även planering för bland annat utrustning. Blir utrustningen i ett projekt försenat kan det
resultera i kostnadsöverskridanden. Ett schema kan äventyras även om allt går rätt till.
Anledningen till detta är för att byggprojekt kan liknas vid en kedja av aktiviteter där alla är
beroende av varandra. För att företaget ska lyckas hålla sitt tidschema krävs det att andra
parter likt företaget håller sitt tidsschema (Manley, 2012).
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2.3.3 Kommunicera tydligt och kontinuerligt
Alla byggprojekt oberoende av avtalsform behöver samarbeta och kommunikation mellan alla
inblandade parter. Det kan därför vara till stor hjälp att använda sig av mål utveckling för att
på så vis sträva efter att klargöra en viss del inför nästkommande möte. Den här metoden gör
även att eventuella problem kan hittas tidigt i byggprocessen (Manley, 2012).

2.4 Olika variationer av byggprojekt
Byggprocessen skiljer sig mellan nybyggnation och ROT-projekt då processerna består av
olika moment och val (Andersson, 1995).
2.4.1 Nybyggnation
Ett byggprojekt beskrivs i många fall som komplex då projektet består av en rad sammansatta
processer som tillsammans skapar ett arbetsflöde (Mills, 2001). Byggprocessen beskrivs
därför som just komplex, riskfylld och osäker (Mulholland & Christian, 1999). Detta gör att
förståelse av projektet, hantering av exempelvis material och bedömning av byggbranschens
komplexitet är av väsentlig betydelse (Mills, 2001). Det finns två perspektiv av den
komplexitet som finns inom byggbranschen. Perspektiven är planering för att sammanfoga
alla projektets delar för att tillsammans skapa ett tydligt arbetsflöde samt perspektivet om ny
teknik (Gidado, 1996).
Ett byggprojekt delas in i tre delar: program, projektering och produktion. Program innefattar
utvärderingar och programarbete som i sin tur leder till projekteringen. Vid projekteringen
bestäms den slutgiltiga utformningen av byggnaden eller anläggningen och vid produktion
startar arbetet (Persson, 2012)
För att nå ett så bra resultat som möjligt är det ytterst viktigt att man styr projektet i rätt
riktning. Styrning utav ett byggprojekt görs via ett antal punkter (Persson, 2012):
-

Sätta upp mål för kvalité, tid, kostnad
Planera hur målen skall nås
Genomföra planeringen
Följa upp systematiskt under projektets gång
Kontrollera den verkliga data mot den förutspådda
Analysera eventuella fel
Korrigera de fel som kan uppstå

I starten utav ett byggprojekt är det viktigt att ha kunskap om var man får bygga samt vad
man ska bygga. Det skiljer sig om man vill bygga t.ex. ett fritidshus eller om det ska upprättas
en industrilokal. En del områden vill man skydda såsom jordbruk, naturvård eller friluftsliv
vilket gör att byggnader inte får förekomma. De här bestämmelserna tas via kommunens
planläggning och bygglov baserade på PBL (Plan och bygg-lagen). I varje kommun ska det,
enligt PBL, finnas en översiktsplan som täcker hela kommunens yta och förändring utav
befintlig byggnad regleras genom en detaljplan. Genom en detaljplan testas marken om den är
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i tillräckligt bra skick för en bebyggelse. Det är även viktigt att det tydligt framkommer var
gränserna går för närliggande gator, kvarter och vattenområden m.m. Storlek på byggnaden
skall även den ingå i detaljplanen och omfattar mått såsom höjder och placeringar. En
detaljplan skall alltid innehålla en genomförandetid som omfattar minst 5 år eller max 15 år
från det att planen vunnit laga kraft. En detaljplan ska innehålla en plankarta, bestämmelser,
planbeskrivning samt tidigare nämnd genomförandebeskrivning. Det är vanligt att en
detaljplan upprättas utav en kommun eller konsult till en byggherre men innehaver
byggherren kunskapen, kan denne upprätta en detaljplan själv (Persson, 2012).
En byggherre kan antingen vara en fysisk person, ett företag, en myndighet eller en
organisation med ett behov att upprätta ett byggprojekt i någon form. Det är denna som
initierar projektet i grunden och medparterna tillkommer under projektets gång. Det är vanligt
att byggherren får hjälp utav en projektledare redan från start. Det är byggherren/beställaren
som fattar de avgörande besluten för projektet som presenteras utav projektledaren.
Byggherren får sedan välja entreprenadform och hur utförandet av projektet ska ske (Persson,
2012).
2.4.1.1 Process vid nybyggnation
Behovsutredning

Projektering

Upphandling

Byggstart

Figur 1. Process vid nybyggnation.

Förslag till nybyggnation kommer från en beställare. Det är då beställaren som avgör var och
hur byggnation ska uppföras. Därefter sker det en analys, så kallad förstudie, med kunnig
personal inom området. Projektet måste uppfylla grunderna för att vara genomförbart
samtidigt som det ska uppfylla beställarens krav (Fredriksson och Höglund, 2012). Syftet med
en förstudie är att undvika överraskningar senare i ett projekt (Nordstrand, 2008).
Projektering ska utföras noggrant och har sin grund i att bygglov blivit beviljat (Byggahus.se).
När bygglov har blivit godkänt av stadsbyggnadskontoret börjar arbetet med att ta fram
ritningar. Ritningarna delas in i arkitekturritningar, markbyggnadsritningar,
konstruktionsritningar, VVS-ritningar och El-ritningar (Söderberg, 2005). Det är byggherren
som är ansvarig för byggarbetsplatsen och därför ska det finnas en arbetsmiljöplan som
uppfyller regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen, beskrivningar av hur
arbetsmiljöarbetet skall organiseras och beskrivning av åtgärder som skall vidtas för arbeten
för särskild risk. En byggledare är en person som är med från start i projektet och kan därför
hantera och samordna rid och kostnad (Samuelsson och Åberg, 2003).
Det är beställaren som bestämmer hur mycket personen själv vill vara med och utforma.
Utefter det bestäms entreprenadform. Beroende på val av entreprenad är det olika personer
som håller i olika delmoment och har olika ansvar (Eriksson & Hane, 2014). Alla ovan
nämnda processer leder till en byggstart där alla inblandade parter infinner sig i sitt arbete.
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2.4.2 ROT-projekt
Ett ROT-projekt skiljer sig mycket från ett mer traditionellt projekt. ROT står för renovering,
ombyggnad och tillbyggnad och det är den största skillnaden från en traditionell
nybyggnation. Detta gör att både tillvägagångsättet vid planering och utförande skiljer sig
mellan ROT-projekt och nybyggnationer. Vid ROT-projekt måste man ta hänsyn till den
kvarvarande byggnaden. Detta gör att planering och förundersökning är viktigt för att undvika
extra kostnad i form av tid och material. Tiden för utförandet av ett ROT-projekt kan skilja
sig mycket från varandra då planeringsskedet tar olika lång tid (Andersson, 1995).
Riskhantering är ett centralt begrepp vid ROT-projekt vilket gör att projektledaren måste
prioritera detta. Genom att projektledaren gör en tidig riskhantering kan eventuella faror
hanteras fortare och risken för utdragna projekt och extra kostnader minskar. Riskhantering
består av tre olika steg. Stegen är riskanalys, riskvärdering och riskreduktion (Ingvarson och
Roos, 2003).
Riskanalysen går ut på att klarlägga vilka risker som finns i det unika projektet. Syftet med en
riskanalys är att identifiera risker och vilka konsekvenser risken kan leda till. Utifrån
riskanalysen skapas en handlingsplan för att motverka riskerna (Hansson, Olander, Landin,
Aulin och Persson, 2015). Projektledare tar i många fall hjälp av tidigare projekts utfall för att
undersöka vad som gick bra i projekt och vad som gick mindre bra. Målet med riskanalysen
är att minska oförutsedda händelser i projektet. Riskvärdering är tillsammans med
riskanalysen den så kallade bedömningsfasen. Det sker en värdering av ovissheten för att på
så sätt kunna sätta en kostnad på risken. Projektledaren får sedan jämföra kostnaden för risken
och kostnaden för att reducera risken för att se vilket som är mest lönsamt för projektet.
Riskreduktion går ut på att undvika den risk som identifierats i riskanalysen (Ingvarson och
Roos, 2003).
Att planera ett renoveringsprojekt är både komplext och medför stora risker. Det krävs god
planering av den befintliga platsen för att lyckas. Kvalitén och skicket på den existerande
byggnaden kan ofta vara okänt innan man påbörjar ett större renoveringsobjekt. Arbetet med
försyn och inspektion kan förbättras via en metod som kallas för ”Front End Planning”.
Denna metod beskrivs i artikeln ”A decision model for Technology Selection in Renovation
Project Planning” av Shu-Chien Hsu och Qingbin Cui. Ägaren av en byggnad kan i förväg
adressera risker med den byggnad som ska användas. På så sätt är det möjligt för projektören
att fokusera arbetet annorlunda för att få ett så framgångsrikt projekt som möjligt. Studier
indikerar på att välplanerat ”Front End Planning” kan reducera kostnader men även minska
variabiliteten vid kostnaderna, schema- och driftegenskaperna. I slutändan kan detta medföra
att slutmålen inom miljöpåverkan och tillvägagångsätt uppfylls. (Hsu & Cui, 2010).

”The process of developing sufficient strategic information with which
owners can address risk and decide to commit resources to maximize the
chance for a successful project” (Hsu & Cui, 2010) Sida. 1235
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2.4.2.1 Återanvändning av äldre byggnader
Genom att använda sig av byggnader med ett historiskt värde för staden kan det medför en
positiv påverkan på ekonomi, sociala- och kulturella aspekter. Det är vid återanvändning av
historisk byggnad viktigt att tänka på vart byggnaden är placerad, arv, värde ur ett arkitektssynvinkel men även hur marknaden ser ut. Den historiska byggnaden kan via en
återanvändning hjälpa till att skapa en stadsförnyelse (Bullen & Love, 2011).
Vid en återanvändning av gamla byggnader kan det krävas att en renovering eller tillbyggnad
sker. Byggnadens planlösning eller tidigare användning kan vara orsaker till den här
förändringen. När en byggnad inte kan fungera enligt dess tidigare syfte är anpassning till
nutiden det mest passande alternativet om man vill bevara dess charm och design. De mest
framgångsrika projekten är de som behåller känslan från den tidigare byggnaden men gör att
den även är anpassad för framtiden (Bullen & Love, 2011).
Innan ett byggprojekt som involverar återanvändningen av en äldre byggnad bör man tänka på
vad projektet kommer ha för påverkan ur en hållbarhetssynvinkel. En annan viktigt aspekt är
vad det faktiska syftet med projektet är och hur det kommer ha en påverkan på den socialaoch naturmiljön (Bullen & Love, 2011).
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2.4.2.2 Process vid ROT-projekt

Vad kan
man
ändra?

Önskemål
från
beställare
n?
Kmärkning
?

1. Behov

2. Förarbete

3. Projektering

4. Budgetering

6. Byggstart

5. Angripningspunkt

6. Samling av
angripningspunkter

7. Byggstart

A) Saneringsarbeten

B) Bygglovsutformning

Riskhantering

C) Handlingskompletterande
arbete

D) Riskbedömninig

E) Skanningarbete

F) Miljöinventering

Figur 2. Processkarta vid ROT-projekt.

Detta är ett förslag på en modell jag tagit fram med avseende på litteraturer och empiri.
Tillvägagångssätten kan variera från projekt till projekt, men det visar i huvudsak
komplexiteten med ett ROT-projekt mot en nybyggnation.
1. Likt vid en nybyggnation kommer ett förslag till ett ROT-projekt från beställaren. Det
kan vara ett renoverings-, ombyggnads och/eller tillbyggnadsprojekt av en redan
befintlig byggnad. Det är först vid det kommande steget som nybyggnation och ROTprojekt skiljer sig åt markant (Fredriksson och Höglund, 2012).
2. Det krävs förarbete vid ROT-projekt likt vid nybyggnation. Det som skiljer arbetet åt
är att vid ROT-projekt finns det en befintlig byggnad vilket gör att man har flertalet
processer att ta hänsyn till. Processerna kan variera från projekt till projekt men har i
många fall likheter såsom punkter:
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A) Saneringsarbeten är framför allt viktigt att utföra när det ska ske ett renoveringsarbete
vilket resulterar i att byggnadens verksamhet ändras. Exempelvis vid projektet
Yllefabriken där en äldre industrilokal byggs om till lägenheter vilket gjorde att
saneringsarbetet var ytterst viktigt (Ramböll, 2015).
B) Bygglovsutformning sker utifrån hur pass mycket som ska ändras i den befintliga
byggnaden. Utformning sker främst med tillbyggnad eller renovering. Utifrån
bygglovsutformningen måste man ta hänsyn till ett antal aspekter: Vad kan man
ändra? Önskemål från beställaren? Och vad får man ändra? Allt detta är även relevant
vid budgeteringen (Bullen & Love, 2011).
C) Handlingskompletterade arbete kan vara nödvändigt då fastigheter som ska renoveras
vid ROT-projekt kan var byggda för flertalet decennier sedan. Detta kan göra att
fastigheten saknar handlingar och/eller planlösningar. I det fallet kan det krävas att
man mäter eller skannar in byggnader för att komplettera de handlingar som finns
(Ramböll, 2015).
D) Riskbedömning av balkar och bärande strukturer är något man måste ta hänsyn till.
Det kan vara så att de behöver förstärkas eller ersättas helt och hållet. När en
riskbedömning är utförd bör man utföra en riskhantering över de eventuella risker som
dykt upp (Ingvarson och Roos, 2003).
E) Skanningsarbete och handlingskompletterade arbete kan gå hand i hand (Hsu & Cui,
2010).
F) Miljöinventering är mycket viktigt då fastigheterna kan använts till ett helt annat syfte
än det planerade. Det krävs i många fall sanering av farliga ämnen (Ramböll, 2015).
3. Projekteringsarbetet sker utifrån de handlingar man kommit fram till via förstudien
(Fredriksson och Höglund, 2012).
4. Till skillnad mot budgetering vid nybyggnation så finns det vissa hållhakar med ROTprojekt. Det är inte alltid att beställaren kan ändra på vad som helst vid en äldre
fastighet utan beställaren kan stoppas av bland annat k-märkningar (Bullen & Love,
2011).
5. Planeringsprocessen är inte alltid självklar vid ROT-projekt då det kan finnas många
tillvägagångssätt. Det krävs därför en utvärdering för att finna den bästa starten
(Bullen & Love, 2011).
6. Det gäller att finna rätt angripningspunkt vid respektive ROT-projekt (Rosander,
2017).

12

7. När man väl valt var man ska påbörja projektet kan byggstart sättas igång (Rosander,
2017).

2.5 Teknikapplicering vid planering
Ny teknik som använder sig av 3D-laserscanning och genomträngande radar kan hjälpa till
med att skapa en helhetsbild av objektet som skall renoveras innan själva bygget börjar. Den
visuella fördelen är något som man inte varit möjligt fram tills att tekniken kom till det stadiet
att det var möjligt att applicera det i byggbranschen. Med hjälp av den här scanning teknik är
det lättare att få en helhetsbild på hur en byggnad är uppbyggd i form av material och struktur.
Skanningen underlättar planeringen av att hantera projektet (Hsu & Cui, 2010).
Ett index togs fram av CII (Construction Industry Institute) som är baserad i USA, för att vara
till hjälp vid mätning av projekts kritiska moment. Indexet låter projektledarna få en tydlig
insikt i riskerna som kan påverka projektet. Metoderna och tillvägagångssätten kan vara
relevanta för ett byggprojekt placerat i Sverige även om studierna är baserade i USA. Indexet
som heter PDRI och står för ”Project Definition Rating Index” har skala som går från 0 till
1000 poäng. PDRI använder sig av en checklista med 70 olika definierade frågeställningar.
Frågeställningarna besvaras på ett frågeformulär där varje element vägs in baserat på hur det
förhåller sig till varandra. Poängen vid formuläret relaterar till en risk med projektet vilket
delar av projektet som kräver åtgärder på grund av stor risk lätt kan bli separerade. Det är tre
huvudsakliga sektioner i PDRI som i sin tur är indelade i olika element. Genom att addera
dessa element så resulterar det i en summa som ligger i skalan på 0 till 1000. Målet med PDRI
är att poängen ska ligga vid 200 (eller under), vid denna poäng så klassas projektet som
väldefinierat inom PDRI-skalan. Men den här metoden garanterar inte någon självklar succé.
Däremot finns det goda möjligheter att med hjälp av denna typ av metod kombinerat med
annan data så kan projektledarna uppnå sina mål (Hsu & Cui, 2010). Den här metoden kan
appliceras vid olika typer av lokaler (Hsu & Cui, 2010):
-

Fabriker som producerar olja
Textilkvarnar
Tillverkningsfabriker
Kraftverk
Kemiska fabriker

Enligt artikeln ”A Decision Model for Technology Selection in Renovation Project Planning”
skriver Hsu och Cui att varje projekt bör genomgå en detaljerad utredning som delar upp
projektet i sex olika kategorier baserat på skick (Hsu & Cui, 2010; CII, 2009a;). Dessa sex
kategorier involverar (Bilaga 8.3):
1.
2.
3.
4.
5.

Underjordiska markegenskaper
Integritet
Begränsad åtkomst
Rumsförhållanden
Risk identifikation
13

6. Miljökrav
Redan existerande byggnader står för en unik risk vid renovation. Osäkerheter vid kvalitén på
ytor och till exempel fastigheters planlösningar kan hota färdigställandet av ett
renoveringsobjekt. Med bra planering och utrustning kan man minimera den risken (Hsu &
Cui, 2010).

14

3. Metod
I metoden redovisas vilken strategi sa mt arbetssä tt som ja g har anvä nt mig a v . Syftet
med metodkapitlet är skapa en tydligare bild och en större förståelse för vilken typ av
datainsamlingsmetod samt hur information har appliceras.

3.1 Val av ansats
För att nå syftet med uppsatsen har en teoretisk referensram byggts upp med fokus på valt
ämne. Uppsatsen är skriven utifrån en deduktiv ansats, då uppsatsen utgår från en teoretisk
referensram för att testa och undersöka mot verkligheten (Jacobsen, 2002). Detta är en
kvalitativ uppsats där min teoretiska referensram har lett fram till mina intervjufrågor och
fokusområden. Vid sökning av litteratur krävs det att jag som läsare är kritisk för att undvika
sekundära källor eller åtminstone använda dem med stor försiktighet. Att använda flera källor
i kombination är till fördel om man vill styrka ett påstående.

3.2 Litteratursökning
Vetenskapliga artiklar har använts främst från databaserna Summon, One Search, Compendex
och Google scholar. Databaserna användes för att framställa referensramen, kompletterat med
böcker. Relevanta artiklar har jag funnit genom sökning av både svenska och engelska ord
som bland annat: planning process, reusing old buildings och logistics. Fördelen med den här
metoden är att jag får tillgång till en stor mängd med vetenskapliga artiklar av kvalificerade
författare (Jacobsen, 2002).
Den litteratur som har använt i form av böcker kommer i första hand från Högskolebiblioteket
i Halmstad och har fokusområde på planeringsprocess för ROT-projekt. Ett exempel på
litteratur som uppsatsen har sin grund i är; Planering och beredning av bygg- och
anläggningsprojekt skriven av Mats Persson (2012). För att få en god överblick av ämnet och
för att kunna aktualisera planeringsprocessen har uppsatsen kompletterat litteraturen och de
vetenskapliga artiklarna med branschtidningar.

3.3 Datainsamlingsmetod
Vid uppstart av uppsatsen fick jag möjligheten att följa ett byggföretag från Norrköping vid
namn SEFAB. Det projekt som jag har följt är ett ROT-projekt och kallas Yllefabriken. Det
var här idén väcktes om att jämföra SEFAB:s planeringsprojekt med ett annat ROT-projekts
planeringsprocess. Jag har därför valt att jämföra SEFAB:s projekt med ett ROT-projekt i
Halmstad vid namn R-Husen som byggs av NCC. Projektet i Halmstad är likt Yllefabriken en
ombyggnation av en industrilokal. Det som skiljer projekten åt är byggnadernas nya syften,
Yllefabriken blir bostäder och kontor jämfört med R-Husen som ska bli lokaler för Högskolan
i Halmstad.

3.4 Urvalsmetod
3.4.1 Val av företag
Fallstudien i den här uppsatsen genomfördes tillsammans med ett byggföretag från
Norrköping vid namn SEFAB. Företaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i
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Norrköping. SEFAB är aktiva på östkusten och deras arbete sträcker sig från Småland till
Stockholm. Valet av företag grundades i tidigare kontakter med en arbetschef på företaget
samt att de i år startat ett nytt projekt. Projektet går ut på att rusta upp och renovera en
befintlig lokal till nya bostäder vilket gjorde att jag beslöt mig på att se närmare på
planeringsprocessen vid projektet (Sefabbygg.se, 2017).
Jag har valt att använda mig av ett ROT-projekt som NCC utför i Halmstad. Jag har valt att
jämföra SEFAB:s ROT-projekt med NCC:s R-Husen. Valet av just NCC grundas i att
projektet har sina likheter såväl som olikheter med Yllefabriken. NCC är ett bygg- och
fastighetsutvecklingsföretag som grundades 1988 och är verksamma främst inom norden. De
skapar miljöer för arbete, kommunikation och boende (NCC.se, 2017).
Uppsatsens huvudprojekt är Yllefabriken. Detta gör att jag har studerat projektets
programhandlingar i form av arkitektanalyser, miljöanalyser, trafikplaner och visionsbilder.
Samtliga bilder tagna ur handlingarna har fått godkännande till att användas i studien. RHusen i Halmstad blir Yllefabrikens jämförelseprojekt för att kunna lyfta fram projektens
likheter och skillnader vid planeringsprocessen.
3.4.2 Val av intervjupersoner
Då uppsatsen handlar om att förklara och jämföra ROT-projekt har jag valt att intervjua två
företag som just nu arbetar med ett ROT-projekt. Personerna som jag har intervjuat har olika
befattningar inom företagen. Anledningen till detta var för att få in flera synvinklar i
uppsatsen. Intervjupersonerna har tillåtit att jag använder deras namn, titlar och företagsnamn
i uppsatsen.
Min första intervju var tillsammans med Michael Tångring som arbetar som arbetsledare på
SEFAB. Tångring har arbetat på företaget i fyra veckor (Bilaga 8.1.1). Den andra intervjun
var tillsammans med Elin Thydén. Thydén arbetar som platschef på SEFAB och har arbetat
på företaget i fem år (Bilaga 8.1.2). Min tredje intervju genomfördes med Christer Rosander.
Rosander arbetar som arbetschef på SEFAB och har arbetat på företaget i snart två år (Bilaga
8.1.3). Uppsatsens fjärde intervju gjordes tillsammans med Michael Jonsson. Jonsson arbetar
som platschef på NCC och arbetar just nu bland annat med projektet R-Husen (Bilaga 8.2.1).
3.4.3 Intervjuprocessen och intervju uppbyggnad
Det finns mycket information att läsa angående planeringsprocessen vid byggprojekt. Jag
anser dock att intervjuer med platschefer och arbetsledare ger uppsatsen mer tyngd då det ger
en tydligare helhetsbild om vad som krävs för att uppnå ett bra slutresultat i praktiken.
Intervjuerna gör att jag även får ta del av respondenternas personliga erfarenheter.
Jag har använt mig av en kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod vilket innebär att jag har
en lista med frågor som skall besvaras. Detta har gjort att jag under intervjuerna både kunnat
lägga till frågor och ändra ordningen på dem. Jag har valt att använda mig av samma frågor
till alla intervjuer för att kunna jämföra svaren i min slutsats. Intervjuerna har varit ungefär 30
minuter långa vilket har gjort att jag kunnat koncentrera information och inte få överflöd av
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information. Mina intervjufrågor är öppet formulerade där struktur och tydlighet har legat i
fokus. Empirin från mina intervjuer har legat i fokus när jag dragit slutsatser och fört en
diskussion. Eftersom jag valt att fokusera arbete på Yllefabriken valde jag även att intervjua
fler anställda från SEFAB än NCC.
3.4.4 Platsbesök
Uppsatsen är uppbyggd av platsbesök vilket har gjort att jag fått ta del av ROT-projekten på
plats. Detta gör det lättare för mig att analysera den information som jag blivit tilldelad.
Yllefabriken och R-Husen är två ROT-projekt vilket har gjort att jag fått möjligheten att
besöka de befintliga fastigheterna och följa projekten på ett unikt sätt. Jag har besök vardera
byggprojekt två gånger under min uppsatstid. Vid mina utförda platsbesök fick jag följa med
på en vandring på arbetsplatsen tillsammans med platscheferna. Detta gav mig en ytterligare
dimension för att förstå projektet och det hjälpte mig att bearbeta de handlingar som jag fått
av SEFAB angående Yllefabriken. De handlingar som presenteras i uppsatsens resultat har
jag sammanställt efter relevans beroende av uppsatsens syfte och referensram.

3.5 Giltighet och tillförlitlighet
En uppsats innehåll ska vara relevant för uppsatsen, vilket tyder på att uppsatsen har giltighet,
förklarar Jacobsen (2002). Den här uppsatsen har en grund i relevanta teorier inom
planeringsprocess vilket hjälpt till att skapa de intervjufrågor som använts. Giltighet uppnås
genom att uppsatsen intervjuat personer från två byggföretag med olika befattningar som just
nu arbetar med ROT-projekt, beskriver Jacobsen (2002).
En uppsats uppnår tillförlitlighet om liknande resultat kan uppnås med hjälp av samma metod,
förklarar Jacobsen (2002). Många av uppsatsens intervjuer är genomförda på plats vilket
enligt Jacobsen ger en högre tillförlitlighet jämfört med andra intervjuer. Jag har valt att
dokumentera uppsatsens tillvägagångssätt i en intervjuguide för att studien ska gå att göra om
på nytt. Samtliga intervjuer har godkänts av intervjupersonerna själva innan användning,
vilket skapar tillförlitlighet till dess innebörd.
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4. Fallstudie
I fallstudien beskrivs och analyseras tillväga gångssätten i de fall som a nvä nts för den
här uppsatsen. Empiri från intervjupersoner redovisas i löpa nde text tillsa mma ns med
handlingar från projekt. Intervjun finns tillgänglig som bilaga i uppsatsen. Sa mtliga
intervjupersoner har godkänt använda ndet av deras na mn och företa g i studien .

4.1 Yllefabriken – ROT-projekt nr 1
I Östergötland råder det likt i övriga landet en bostadsbrist. 9 av länets 15 kommuner vilket
motsvarar att 69% upplever ett underskott av bostäder. När man tittar närmare på de två
största kommunerna i länet, Norrköping och Linköping, syns det tydligt. Båda städerna
rapporterar i januari 2016 om ett underskott i kommunerna som helhet och bedömningen är
att länet under en femårsperiod kommer landa i ett underskott. Norrköping och Linköping är
trots sin bostadsbrist de städer i länet Östergötland som bygger mest nya bostäder, med ett
sammanlagt värde av 1896 bostäder år 2015 (Boverket, 2016).
Det studerade projektet Yllefabriken är ett projekt som startat i Norrköpings industriområde.
Yllefabriken är en gammal industrifastighet från tidiga 1900-talet. När industrin var igång
producerade lokalen stora volymer ylle (Yllefabriken, 2016; Strand, 2015). Yllefabriken
består av tre gamla industribyggnader där den första byggdes klart 1905, förklarar Rosander.
Det var under den tiden som Nyborgs Yllefabrik AB gjorde succé och tillverkade allt ifrån
kostymer till uniformer i ylletyg. Ytterligare en ny del uppfördes år 1943 men vid år 1957
lades all verksamhet ned och det är inte förrän nu som byggnaden har fått liv igen.
Nuvarande ägaren har förvaltat fastigheten sedan år 2010 (Yllefabriken, 2016; Strand, 2015).
Tångring beskriver att det skall byggas 110 lägenheter där hälften ska vara bostadsrätter och
hälften hyresrätter med en planerad byggtid på två år. Den totala kvadratmeter ytan är 20 000
vilket kommer att användas till lägenheter och kontorsyta där butiker ska ha möjligheten att
etablera sig, beskriver Thydén och Yllefabriken.se 2016. Projektet kommer att byggas i två
etapper med start våren 2017 och planerad inflyttning för etapp ett är vid slutet av 2018
(Yllefabriken.se, 2016; Strand, 2015).

Figur 1. Fasadritning av Yllefabriken i skala 1:400 (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).
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4.1.2 Materialval och utformning av Yllefabriken
En viktig del av planeringsarbetet vid Yllefabriken har varit att beställaren vill behålla den
industriella känslan i fastigheten. Detta gör att stora delar av interiören så väl som exteriören
ska bevaras. Exempelvis ska delar av byggnadens befintliga fönster bytas ut samtidigt som
fasaden ska bevaras, vilket kräver extra planering (Utvändig material & kulörbeskrivning,
2016).
Fönster
SEFAB ska fokusera på att bevara känslan från G:a Yllefabriken och Orangeriet (se Figur 3).
Huskropparna byggdes med 10 års mellanrum och hålls ihop med samma fönstersättning. G:a
Yllefabriken och Orangeriet byggnadsstilar skiljer sig åt vilket har att göra med byggnadernas
tidsskillnader. Fönstertypen som är tänkt att använda på Yllefabriken är ett profilsystem från
Hansen Milleniums som bibehåller den industriella känslan (Utvändig material &
kulörbeskrivning, 2016).

Figur 2. Hans Millenium fönster (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).

Balkonger
Idag finns det inga balkonger belägna ut mot strömmen men tanken är att upprätta balkonger
med glas räcke för att få ett diskret intryck och smälta in i fasaden (Utvändig material &
kulörbeskrivning, 2016).

Figur 3. Skiss på balkonger mot strömmen (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).

Yllefabriken kommer få balkonger in mot innegården som kommer ha en plåtbeklädd kant
samt dragstag. Inspirationen till balkongerna på innegården kommer från existerande
brandtrappor på fastigheten. Betongbjälklag kommer att användas för stabilitet (Utvändig
material & kulörbeskrivning, 2016).
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Figur 4. Skiss på entrébalkongerna vid innergården (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).

Tak, takfönster och takterrasser
Yllefabriken har redan idag takfönster som SEFAB delvis valt att behålla (se Figur 6). Några
av takfönstren ska täckas igen då de inte uppfyller säkerhet i tak. De lägenheter som inte har
tillgång till balkonger kommer eventuellt få ta del av en takterrass. Takterrassen är inbyggda
och ligger mot ytterfasad där den befintliga tegelväggen skall behållas. Ljusinsläpp kommer
ske via en öppning i taket (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).

Figur 5. Visionsbild på takvåning efter renovation (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).

Figur 6. Takvåning innan renovation (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).
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Fasader och gårdar
Det kommer att bli en grön innergård på den så kallade ”ljusgården”. För att få in så mycket
ljus som möjligt kommer man att använda sig av glasmaterial och ljusa färger. Fasaderna
kommer vara putsade och målade (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).

Figur 7. Skiss av ljusgården (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).

Figur 8. Skiss av innergård (Utvändig material & kulörbeskrivning, 2016).
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Interiör
Köket skall verka som en möbel i lägenheten. Detta ska uppnås genom att placera köksbänken
på ben med frikopplade överskåp från kyl och frys. Kaklet och den rostfria köksbänken ska
förstärka den industriella känslan i lägenheterna (Programhandling, 2016).

Figur 9. Illustration av köksutformning (Programhandling, 2016).

I badrummen kombinerar man det industriella betonggolvet och kaklet med trä och textiler
(Programhandling, 2016).

Figur 10. Illustration av badrum (Programhandling, 2016).
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Destination
Längs med fastigheten på Garvaregatan planeras det att öppna butiker och café. Figur 11 visar
det befintliga skicket som fastigheten är vid och figur 12 visar en visionsbild på hur det kan
tänkas se ut vid färdigställandet av Yllefabriken (Programhandling, 2016).

Figur 11. Nuvarande utformning (Google maps).

Figur 12. Visionsbild på eventuellt resultat sett från Garvaregatan (Programhandling, 2016).

Figur 13. Visionsbild på café m.m. med entré från Garvaregatan (Programhandling, 2016).
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Figur 14. Visionsbild på restaurang (Programhandling, 2016).

Kontor
Det är planerat att bli 2900 m2 kontorsyta på Yllefabriken (Programhandling, 2016).

Figur 15. Visionsbild på kontorsytor (Programhandling, 2016).

Figur 16. Planlösningsförslag (Programhandling, 2016).

4.1.3 Miljöinventering
Ramböll utförde en miljöinventering för ändring av detaljplan av fastigheten. Syftet med den
här utredningen var att ta reda på om det fanns några miljöfarliga ämnen kvar i fastigheten
samt vilka ändringar som krävs för att åtgärda eventuella problem. Allt för att möjliggöra
ändringar av detaljplanen. Fastigheten ursprungliga syfte har varit industri, verkstad och
tvätteri vilket inte haft någon inverkan på marken. Yllefabrikens nya syfte är bostäder och
kontor vilket gör att markanvändningen ändras till ”känslig” (Ramböll, 2015).
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Det finns ett åtgärdsförslag i rapporten som föreslår ett saneringsarbete av farliga ämnen. De
här ämnena måste saneras bort för att fastigheten skall bli bebolig. Arbetet kan ske via
fräsning, bilning eller slipning på plats. När saneringsarbetet är klart ska det genomföras en
luftprovtagning för att se så föroreningarna i luften har minskat. Luftprovtagningen eliminerar
risker och kan hjälpa till att upptäcka problem i ett tidigt stadie. De har påträffat föroreningar i
mark samt byggnadsmaterial i närheten av fastigheten vilket tros komma från tidigare
verksamhet. Omfattning och spridningsvägar för föroreningarna bör undersökas i en mer
djupgående undersökning enligt Ramböll (Ramböll, 2015).
4.1.4 Intervju Yllefabriken
4.1.4.1 Planeringsprocessen
Platschefen beskriver att Yllefabrikens planeringsprocess har blivit lång och komplicerad. Det
är första gången som SEFAB arbetar med beställaren som är en ny konstellation vid namn
Gamlebro som består av tre aktörer, förklarar arbetschefen. Arbetschefen beskriver att när
SEFAB blev tillfrågade att genomföra projektet Yllefabriken pågick det en miljöinventering,
påbörjad rivningsentreprenad och en bygglovs projektering vilket gjorde att SEFAB inte varit
involverade i nämnda delar. Rivningsentreprenaden gick ut på att riva alla lättväggar och göra
rent intill stommen, beskriver platschefen och arbetschefen. Yllefabrikens bygglovshandlingar
utfördes av en arkitektfirma från Stockholm vid namn BSK. SEFAB fick sedan ta del av
informationen för att skapa en budgetprojektering utifrån handlingarna, menar arbetschefen.
När budgetprojekteringen var klar utifrån bygglovshandlingarna fick SEFAB order från
beställaren att finna tre stora entreprenörer inom El, VVS och Ventilation. Gruppen träffades
då för att diskutera fram en pengakostnad för projektet som sedan levererades till beställaren
Gamlebro, menar arbetschefen. Efter att kostnaden var beräknad har det skett förändringar då
man har valt att lägga till och ta bort delar innan den slutgiltiga budgeten presenterades,
förklarar arbetschefen. För att följa bestämd budget har en upphandlingsprocess av
entreprenörer skett. SEFAB:s har som mål att hålla sig till den budget som är avtalad men
arbetschefen beskriver att det kan ske förbättringar eller ändringar under tidens gång.
Intervjupersonen menar att en förbättring eller ändring i många fall kan skapa mervärde för
beställaren. Arbetschefen beskriver att SEFAB arbetar med öppna dialoger med alla
entreprenörer och använder sig av ”öppna böcker” rent ekonomiskt.
Arbetsledaren beskriver att SEFAB använt sig av skanningsteknik för att få fram planritningar
av fastigheten. Platschefen beskriver att Yllefabriken är komplex och SEFAB har valt att
skanna in hela byggnaden för att få en bättre uppfattning av fastigheten. Intervjupersonen
menar att handlingar framtagna av arkitekten för bygglovet kan innehålla stora variationer
mot verkligheten vilket gör att skanningen visar en säkrare bild. Arbetschefen menar att de
har fått lösa mycket på plats eftersom de gamla handlingarna inte räckte till. Platschefen
beskriver att skanningen är något som nu i efterhand gärna hade utfört i ett tidigare skede för
att snabba på arbetet efter projekteringen. Arbetschefen säger likt platschefen att en tidigare
laserskanningen hade underlättat vid projekteringen av Yllefabriken.
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4.1.4.2 Problematik
Att genomföra ett projekt utan att stöta på problem är nästintill omöjligt, menar arbetschefen.
Arbetsledaren beskriver att tillvägagångssättet mellan ROT-projekt och nybyggnation skiljer
sig mycket. Yllefabriken är ett stort projekt där tidigare ritningar saknats eller inte varit
kompletta vilket har gjort att planeringsprocessen har behövts göras från grunden, förklarar
arbetsledaren. Platschefen menar att Yllefabriken är ett gammalt hus vilket resulterar i att
många steg i byggprocessen blir beroende av varandra. Arbetsledaren beskriver likt
platschefen att husets ålder kan vara en bidragande faktor till oförutsedda problem längst
vägen. Detta gör, förklarar arbetsledaren, att planeringsprocessen är mycket viktig vid
projektet och platschefen betonar att SEFAB tagit hjälp av olika kompetenser för att ta fram
den bästa lösningen för alla inblandade parter.
Arbetschefen såg budgetprojekteringen som en utmaning i början av planeringen. Då tidigare
ritningar och handlingar saknats fick SEFAB göra upp en egen bild och räkna på en tänkbar
kostnad, beskriver arbetschefen. Detta gjorde, förklarar arbetschefen, Yllefabriken till en
utmaning. Arbetschefen beskriver att det finns fördelar med att använda sig av befintliga
byggnader då huset och skalet redan existerar. Vid nybyggnation menar arbetschefen att
tillvägagångsättet är mer logiskt då det går att angripa huset från ett självklart sätt, vilket
skiljer sig mycket från ett ROT-projekt där det gäller att finna rätt angripningspunkt utifrån de
förutsättningar som finns.
Platschefen beskriver att SEFAB och involverad personal använder sig av kunskap från
tidigare ROT-projekt för att på bästa sätt planera Yllefabriken. Yllefabriken är komplext,
gammalt och stort vilket gör att fler parter blir involverade, beskriver platschefen.
Arbetsledaren beskriver likt platschefen att storleken på projektet är det största problemet men
att projektet har samma tillvägagångssätt gällande bland annat ytskikt, fönster och
innerväggar som vid nybyggnation. Arbetschefen har arbetat med liknande projekt och tycker
därför att Yllefabriken och dess planering är likt många andra ROT-projekt. Det finns
miljöföroreningar från tidigare verksamhet som man behövs ta hänsyn till, det är något som
gör att ROT-projekt skiljer sig mot nybyggnation beskriver arbetschefen.
Arbetschefen beskriver att Yllefabrikens saneringsarbetet inte har påverkat arbetet då det var
en given förutsättning för att kunna arbeta med byggnaden. Intervjupersonen menar att
SEFAB har svårt att planera för eventuella dolda fel i byggnaden men att företag har
beredskap för eventuella problem.
4.1.4.3 Logistikplanering
Vid planeringen av projektet Yllefabriken finns det frågor kring logistiken som är viktiga att
planera för. Arbetsledaren beskriver att projektet är omfattande då det är placerat i centrala
Norrköping och det ligger fyra byggprojekt intill Yllefabriken. SEFAB får då samarbeta med
de andra byggprojekten för att se till att leveranser inte blockerar varandra. Arbetsledaren
beskriver att det ibland kan krävas leveranser som gör att framkomligheten blir begränsad
under en längre tid, vilket då kan påverka andra projekt. Intervjupersonen förklarar att de fyra
byggprojekten valt att träffas en gång per vecka för att gå igenom logistiken för att undvika
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problematik. Figur 19 visar de närliggande projekten kring Yllefabriken som är markerat i
grönt i den röda cirkeln. Figuren beskriver delar av komplexiteten med logistiken vid detta
projektet och hur samarbete med andra projekt och företag är ett måste.

Figur 17. Detaljplan av området (Ramudden, 2017).

Projektet är beläget längs med Garvaregatan i Norrköping vilket är en starkt trafikerad gata.
Detta gör att SEFAB har svårt med tillkomlighet och platsutrymme, beskriver platschefen.
Platschefen beskriver att planeringen kring logistiken blir allt viktigare för att undvika
förseningar eller en ökning av projektets kostnader. Arbetschefen beskriver att Garvaregatan
inte går att stänga av då den är viktig för tredje part, bilisterna. Gatan ska grävas upp för att
dra om värme, vatten och lägga fiber. Detta arbetet medför att SEFAB:s enda väg
transportväg, Garvaregatan, kommer under en viss tid beläggas med vägarbete. Garvaregatan
är enkelriktad och nära gatan ligger Gamlebron som inte klarar av fordon av en klass tyngre
än BK2. Vilket innebär att tyngre fordon med ett axeltryck på mer än 10 ton ej får färdas över
bron. Detta gör att platschefen och sina medarbetare på SEFAB får vara extra tydliga att
informera leverantörerna om hur leverans kan gå till i området. Garvaregatans geografiska
plats medför att fastigheten får ett attraktivt läge men även en utmaning för transporter att ta
sig fram till byggprojektet. Se figurerna 20, 21 och 22 nedan:

Figur 18. Rödlinje beskriver riktning för trafik och gula ytan är ett avlastningsområde (Google maps).
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Figur 19. Gula avgränsningen visar delar av den begränsade ytan att arbeta med (Foto av: August Ulvdell).

Figur 20. Visar bild tagen från taket av fastigheten vilket rödsträcka är färdriktning (Foto av: August Ulvdell).

Gamlebro som syns på Figur 22 är bärighetsklassad 2 (BK 2) vilket innebär att ett axeltryck
på max 10 ton är tillåtet och bruttovikten får inte överstiga 18 ton om fordonet i fråga endast
har två axlar (Transportstyrelsen, 2017). För att lösa detta problem berättar platschefen på
Yllefabriken, att de har ett samarbetar med ett annat projekt som SEFAB utför precis intill (Se
lilamarkerade området i figur 19) och att de samarbetar med ett annat lokalt byggföretag som
har ett projekt i närheten. Samarbetet innebär att de träffas en gång i veckan för att gå igenom
leveranser, men de samkör ingen leverans med det andra företaget. Utan dessa möten är för
att se till så ingen krock sker vid leverans och att någon transport får stå väntandes menar
arbetsledaren.
På andra sidan av projektet Yllefabriken ligger vattendraget ”Strömmen” som rinner genom
Norrköping. Arbetsledaren beskriver att SEFAB just nu inte har några planer på att använda
sig av strömmen vid byggnation av Yllefabriken. Platschefen och arbetschefen beskriver att
Strömmen inte kommer att användas till någon värmeutvinning eller lastbrygga utan mer
användas rent estetiskt. Platschefen beskriver att logistik begreppen Just-In-Time och Leanproduction är något SEFAB känner till men att det inte är något som de aktivt använder sig av
vid detta projektet. Den geografiska platsen tillsammans med det faktum att byggnaden är så
pass gammal är något av det som varit de störta problemen vid logistikplaneringen av
byggnaden.
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4.2 R-Husen – ROT-projekt nr 2
Projektet R-Husen är ett ROT-projekt där en gammal industrifastighet ska renoveras och
byggas om till universitetslokaler, beskriver platschefen. Platschefen beskriver att projektet
totalt omfattar nästan 20 000 kvadratmeter och det skall ske en total renovation invändigt.
Projektet omfattar två byggnader, R1 och R2. När jag nämner båda projekten gör jag det som
R-husen. Platschefen beskriver att första 7500 m2 av projektet R1 blev färdigställt i början av
2000-talet. De sista 2500 m2 började dem med i början av 2017 och beräknas vara klart för
skolstart vid augusti 2017. Fastigheten vid namn R2 har ett planerat färdigställande för 2020
nämner han även. Majoriteten av studien är baserad på R1-projektet då R2 inte har startat
ännu men vid platsbesöket så besökte jag båda fastigheterna då de ligger vägg i vägg och har
samma förutsättningar i form av uppbyggnad och tidigare verksamhet. Platschefen beskriver
att beställaren vill bevara den industriella känslan på fasaden kombinerat med nya glaspartier
för ytterligare ljusinsläpp.

Figur 21. Fasad på R1 i dagsläget (Foto: August Ulvdell)

Figur 22. Visionsbild på R1 (Visionsbild från Jonsson)

4.2.1 Intervju R-Husen
4.2.1.1 Planeringsprocess
Beställaren har själv gjort mycket planeringsarbete tillsammans med Högskolan i Halmstad
då det var mycket avtal och kontrakt till en början, beskriver platschefen. Han nämner sedan
att de valt att projektera löpande under tiden som de bygger. Anledningen till detta är för att
byggföretaget har en viss tidspress sedan start att vara klara till skolstarten. Platschefen
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beskriver att projektera under tiden har varit möjligt delvis på grund av att man arbetat med
beställaren vid tidigare projekt men även för att man känner till fastigheten.
Platschefen förklara att fastighetens tidigare verksamhet har varit betydande för projektets
planering då de vill bevara mycket av det gamla. Överlag anser platschefen att fastigheten R2
är tacksam att arbete i då den består av en betongstomme med spelar och balkar som spänner
på 35 meter vilket gör at planlösningen är flexibel. Anledningen till att de väljer att bevara
industrikänslan är ett riktmärke i Halmstad rent historiskt sätt beskriver Jonsson.
4.2.1.2 Problematik
Platschefen beskriver att den största utmaningen vid planering av projektet R-Husen har varit
tiden och att det är just ett ROT-projekt. Intervjupersonen beskriver att högskolan redan
använder delar av fastigheten till undervisning och tentor samtidigt som NCC bedriver
rivningsarbete. För att hantera detta har byggföretaget löpande möten med högskolan för att
minska störmomenten från båda parter. Platschefen beskriver att fastigheten är byggt i betong
och tegel vilket gör att rivningsarbetet i många fall blir högljutt då ljud färdas genom
stommar. NCC försöker därför att utföra de högljudda momenten på morgonen eller under
sena eftermiddagar.
Den industri som tidigare fanns i byggnaden behandlade beskärningar samt oljor vid
behandling vilket har gjort att saneringsarbetet varit stort av mark och insidan av byggnaden,
beskriver platschefen. Platschefen förklarar att byggnaden ska användas till skolverksamhet
vilket gör att det inte ställs samma krav som om det skulle vara bostadsbyggnad eftersom
personen endast vistas tillfälligt i lokalen. NCC har samarbetat med företaget WSP som har
hjälp till att ta prover av marken för att få den godkänd.
Tiden för projektet är kort, vilket platschefen tycker är den största skillnaden mellan R-Husen
och andra ROT-projekt. Platschefen beskriver att projektet ska vara klart i augusti 2017 och i
februari samma år var rivningsarbetet klart och då fanns det inga ritningar. Intervjupersonen
tror att det kommer dyka upp överraskningar under tiden vilket gör att deras val av löpande
projektering är mest passande. Anledningen är för att det kan uppkomma mycket dolda fel om
det finns brister i handlingar och tidigare dokument. Intervjupersonen beskriver att det
framförallt gäller äldre fastigheter med anor från tidiga 1900-talet där dokumentation kan vara
bristande. NCC arbetar alltid med samma projektörer vilket gör att känner varandra och ställer
därför upp i svåra situationer. Platschefen belyser vikten av att alla gör sitt arbete för att de
tillsammans ska kunna nå bästa möjliga slutresultat.
Platschefen beskriver att dolda fel hittills inte varit något problem vid projektet då det
egentligen bara fanns en produktionslokal. Alla installationer är nya och de gamla dagvatten
och avloppsrören gick i en kombi-ledningen vilket vi fått separera, beskriver platschefen. Han
beskriver sedan att byggföretaget fört en öppen dialog tillsammans med ägaren vilket gör att
de vet vad det är för byggnad som de håller på med.
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NCC har valt att inte använda sig av någon skanningsteknik då byggnaden var så pass ren och
har många öppna ytor vilket gjorde att de kunde mäta själva. Platschefen beskriver att det
viktigaste är att de två husen som byggs ihop är lika höga så att de hänger ihop via de gångar
som ska finnas. Platschefen beskriver att projekteringen hade kunnat sett annorlunda ut om
det hade funnits mer tid men han tror inte att det slutliga resultatet hade blivit annorlunda.
Hade det varit en nybyggnation eller ett annat ROT-projekt hade det kunnat bli ett annat
resultat men nu när de har mycket kännedom om byggnaden förklarar platschefen att de
förhoppningsvis inte kommer stöta på så mycket överraskningar. Platschefen beskriver att
fastighetsägaren är mycket engagerad och kunnig men vill även likt NCC, att arbetet ska
utföras så bra som möjligt.
4.2.1.3 Logistikplanering
Platschefen beskriver att projekt idag har stor plats på tre av fyra sidor runtomkring projektet.
Detta gör att den geografiska platsen inte har påverkat projektet i så stor utsträckning. Det
NCC har märkt är att transporterna i vissa fall blir svåra in till projektet. Platschefen beskriver
att det finns mycket yta när man väl kommit in men för att komma in på området är det
begränsat. Projektet har därför valt att använda sig av de gamla vägarna som industrin
utnyttjade. Platschefen förklarar att just nu kan fastigheten användas att förvara material i men
när projektet drar igång på riktigt kan det bli svårt och då måste NCC finna en ny lösning.
Han beskriver även att begreppen Just-In-Time och Lean-production är något de känner till,
men logistikplaneringen kring R-Husen har inte utgått från metoderna men förklarar att
likheter kan finnas vid deras ordinarie logistikplanering.

4.3 Analys
I min fallstudie ser jag tydliga kopplingar mellan en komplex planeringsprocess och ROTprojekt. Ytterligare en faktor som uppsatsen ger antydan till är hur projekten har stora
olikheter men även likheter. Olikheterna som presenterats i fallstudien är projektens
omfattning, geografiska läge och förutsättningar. Yllefabriken har haft stora svårigheter att
planera arbetet då projektet saknat kompletta handlingar och R-husen har arbetat mot en mer
påtaglig tidspress med inflyttning av R1 redan höstterminen 2017. Men en rödtråd som går
längs båda projektens planering är behållandet av den industriella känslan genom att arbete
med rätt materialval samt att försöka återvända stora delar av fastigheterna. Vilket är en av de
likheter som finns mellan projekten och som gör att det kan ske en jämförelse mellan de två
projektens planeringsprocess.
Jag anser att de tillvägagångssätt som vardera projekt använt är väl valda för de specifika
projektet och användningen fungerar bra för respektive projekt. Ett exempel på detta är den
skanningsteknik som SEFAB valt att använda sig av vid Yllefabriken. Det för att få kompletta
handlingar för att använda under projektets planering. NCC däremot har inte haft möjligheten
till lika lång startsträcka som SEFAB då arbetet krävde en snabb start för att hålla sitt
inflyttningsdatum av R1. Utifrån fallstudien går det att utläsa att kommunikation mellan
närliggande aktörer, samarbetspartners och beställare ligger till grund vid valt
tillvägagångssätt av planering. Ett exempel på det är R-husen där utförandet av planeringen
delvis gjordes av beställaren vilket gjorde att delar av planeringen redan var färdigställd när
NCC tog över ansvaret. Detta möjliggjorde att NCCs kunde genomföra projektet med löpande
projektering och planering.
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5. Diskussion
I diskussionen jämförs teoretiska referensra men med e mpirin från intervjuerna .

5.1 Planeringsprocessen
Det finns en rad olika moment att beakta vid planering av ett byggprojekt oberoende om
projektet är en nybyggnation eller ett ROT-projekt. Alla projekt har en startpunkt som skiljer
sig beroende på projektets karaktär och förutsättningar, menar Persson (2012). Detta visar
uppsatsen tydligt då Yllefabriken och R-Husen trots sin likhet som industrilokal haft olika
förutsättningar vilket påverkat byggföretagens planeringsprocesser. Platschefen beskriver att
SEFAB har haft en lång och komplicerad planeringsprocess. Orsaken är bland annat att
beställarens konstellation är ny samtidigt som Yllefabriken saknat viktiga handlingar om
byggnadens planlösning. Planeringsprocessen vid R-Husen beskrivs enligt platschefen som
smidigt då beställaren tagit fram förslag på utformning när NCC kom in i bilden. Detta för att
enkelgöra processen innan byggstart.
Persson (2012) beskriver vikten av att lära känna arbetsplatsen för att på så sätt lyfta fram
fastighetens unika svårigheter och osäkerheter vid planering. En god planeringen ska inte
innehålla några oklarheter, menar skribenten. Yllefabriken har sedan mitten av 1900-talet
varit ur bruk (Yllefabriken.se). Det är en faktor som påverkat SEFAB:s möjligheter att föra en
dialog med tidigare verksamhet. Företaget har därför valt att genomföra ett skanningsarbete
för att komplettera nödvändig information vid planeringsprocessen, förklarar arbetschefen.
Skanningsarbete är något som Hsu och Cui (2010) förespråkar om planeringsprocessen är i
behov av en helhetsbild av projektet. NCC däremot har, likt Perssons teori, tidigare arbetat i
projektets område och valt att ha en god kommunikation med tidigare brukare av lokalen. Det
har underlättat planeringsprocessen, beskriver platschefen. Yllefabriken beskrivs av projektets
platschef som en komplex, gammal och stor byggnad vilket gjorde att ett skanningsarbete var
nödvändigt. Här finns en skillnad från R-Husen som trots sin ålder och storlek endast består
av enklare och mer öppna planlösningar på ett plan. Detta gjorde att NCC hade möjligheten
att genomföra inmätningar förhand, beskriver platschefen för R-husen.
En studie av Bullen och Love (2011) visar att ROT-projekt som bevarar känslan från den
tidigare verksamheten i planeringsprocessen har goda möjligheter att skapa en stadsförnyelse.
Den här teorin kan appliceras på både Yllefabriken och R-Husen. I båda projekten har
planeringsprocessen varit beroende av att bevara fastigheternas unika drag. Resultatet är att
båda projekten planerat att lägga stor vikt vid att behålla känslan av den gamla
industriverksamheten trots fastigheternas nya användning, beskriver de båda platscheferna.
De förklarar även att projekten ska bevara tegelfasader. Yllefabriken kommer också att bevara
stora delar av fastighetens unika invändiga industriella drag. I och med ROT-projektens
bevarande av fastigheternas ursprungliga drag adderas ett tidskrävande moment vid
planeringsprocessen. Syftet är att knyta samman fastighetens gamla verksamhet med den nya.

5.2 Problematik
Enligt Manley (2012) finns det tre viktiga aspekter att uppnå för att minimera risken för
försening vid ombyggnation. Aspekterna är planera tid, schemaläggning och kommunikation.
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Av de tre punkterna är det tidsplanerna som skiljer sig mest mellan ROT-projekten. Vad som
går att utläsa från Yllefabrikens hemsida ska första etappen vara klar i slutet av 2018. Det
visar på en flexibilitet till skillnad från R1 som har en fastställd slutpunkt (Personlig
kommunikation Mikael Jonsson, 11/4-17, 2017). Tidsplaneringen pekar på projektens olika
förutsättningar och behov av planeringsprocess. Vid R1 sker projekteringen löpande under
arbetets gång förklarar platschefen. Anledningen är att projektet har ett strikt slutdatum då
arbetet måste vara klart vid skolstart hösten 2017. Sambasivan och Wen Soon (2007) studie
visar på att större byggprojekt med många underentreprenörer ofta råkar ut för förseningar
längre in i byggprocessen. Platschefen förklarar att projektet R-Husen krävt mycket
saneringsarbete vilket utfördes av underentreprenörer till NCC. Detta gör att R-Husen likt
Yllefabriken är beroende av att moment i byggprocessen inte haltar. Vid en försenad process
finns risken att det skapas en domino-effekt som i sin tur resulterar i en försening av hela
projektet. En försening hade därför fått en större påverkan på NCC där slutdatumet ligger nära
in på projektstart jämfört med Yllefabriken (Manley, 2012).
Ingvarsson och Roos (2003) drar slutsatsen att risk är ett centralt begrepp vid ROT-projekt
och därför ska varje projekt planera för att genomföra en riskanalys för att kartlägga
projektets unika risker. Syftet är att minska oförutsedda händelser, beskriver Ingvarsson och
Roos (2003). Detta kan liknas vid Rambölls (2015) uppdrag från beställaren att genomföra en
miljöinventering på Yllefabriken. Det genomfördes luftprovtagning efter saneringsarbetet för
att upptäcka eventuella föroreningar i ett tidigt skede. Till skillnad från Yllefabriken har NCC
lagt upp planeringen kring riskanalysen annorlunda. Platschefen förklarar att R-Husen
genomfört saneringsarbete men det nämns inget om några ytterligare riskanalyser, mer än
dem som alltid utförs. Detta på grund av den goda kännedomen av fastigheten sen tidigare.
En ägare kan i förväg upplysa om en byggnads risker. Detta påverkar projektet planering då
det läggs större vikt vid belysta områden, visar en studien gjord av Hsu och Cui (2010). Detta
kan liknas vid R-Husen där Jonsson beskriver att tidigare brukare varit mån om att överlämna
fastigheten i bra skick. Respondenten förklarar även att fastighetsägaren varit involverad i
fastigheten sedan 90-talet. Nämnda förutsättningar och kunskaper om byggnaden kan göra att
behovet att planera en riskanalys minimeras, förklarar Ingvarsson och Roos (2003).

5.3 Logistikplanering
En studie gjord av Sambasivan och Wen Soon (2007) konstaterar att byggprocess är beroende
av många aktörer vilket gör att en planeringsprocess aldrig kan förhindra att eventuella
förseningar sker. Yllefabriken samt R-Husen är två projekt som i nuläget är beroende av
andra aktörer. Persson (1991) beskriver att logistikplanering leder till kontroll för involverade
parter. Det kan i sin tur leda till minskade kostnader, materialbortfall och undvika förseningar.
Platschefen förklarar att SEFAB valt att prioritera utförandet av en logistikplanering för att,
likt Persson (1991) menar, undvika eventuella förseningar under projektets gång.
Anledningen till företagets fokusering på logistiken är byggprojektets centrala samt
komplicerade placering och andra närliggande byggprojekt, förklarar platschefen.
Yllefabriken är beläget utmed ett vattendrag som rinner genom Norrköping och den enda
gatan som når fram till projektet är enkelriktad (Figur 19). Både arbetsledaren och platschefen
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beskriver att SEFAB utför logistikmöten tillsammans med andra aktörer för att minimera
risken för krock i de olika projektens tidsplaner. Vilket i sin tur, enligt Sambasivan och Wen
Soon (2007), kan leda till en försening på grund av byggprojektets geografiska placering.
Lean production går ut på att eliminera alla faktorer som inte är värdeskapande, beskriver
Söderqvist (2013). Varken någon av platscheferna för de två projekten beskriver att företagen
arbetar med lean production vid angivna projekt. Respondenterna uppger dock att projekten
strävar efter att vara värdeskapande och effektiva i olika moment i byggprocessen vilket tyder
på ett lean production tänk. Båda företagen är medvetna om begreppet Just-in-time production
och dess betydelse, förklarar platscheferna. Yllefabriken arbetar efter en logistikplanering
tillsammans med andra byggprojekt, just för att samtliga projekt är beroende av exakta
leveranser. Detta har sina likheter med Just-in-time metoden även om SEFAB inte själva
väljer att benämnda deras logistikplanering efter begreppet.
Platschefen beskriver att R2 idag inte har någon platsbrist då lokalen kan användas som ett
tillfälligt lager. Respondenten nämner dock att när produktionen drar igång kommer
huskroppens funktion som lager bli begränsad. Vid detta tillfället kan NCC råka ut för
logistiksvårigheter och företag blir då tvingade att finna en lösning på problemet. En lösning
kan likt Akintoye (1994) teori var att leverera exakt antal varor vid en bestämd tidpunkt för att
undvika behov av lager eller förseningar på grund av materialbrist.
Modellen jag föreslår i ”Figur 2” visar på moment som kan ingå i ROT-projekt och som kan
behövas att ta hänsyn till vid planering. Denna modell är till för att visualisera komplexiteten
och visa hur ett ROT-projekt kan skilja sig mot en nybyggnation. Momenten i modellen ingår
delvis helt i båda projekten och till viss del ingår vissa moment endast i ett av projekten.
Skanningsarbeten använde man t.ex. inte vid R-Husen. Så att skapa en modell som är
anpassbar för alla olika typer av ROT-projekt är något som krävs ytterligare forskning för att
uppnå.
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6. Slutsats
I slutsatsen besvaras frågeställningen sa mt att det ges försla g på fra mtida studier och
forskningsområden.

Utgångspunkten för den här uppsatsen var att försöka beskriva och förklara
planeringsprocessens komplexitet samt likheter och skillnader vid ROT-projekt. Vid en
traditionell nybyggnation köper byggherren en mark att upprätta fastigheten på och utifrån
markens egenskaper arbetar man sedan uppåt. Vid ett ROT-projekt använder man sig av en
befintlig byggnad. Vilket gör att frågan ställs ”Vart ska planeringsprocessen börja?”.
Studien har visat att ROT-projekt är unika vilket gör att planeringsprocessen inte följer ett
generellt planeringsmönster som vid nybyggnation. Planeringsprocessen vid ROT-projekt är
beroende av projektets förutsättningar. Den största skillnaden som går att utläsa om ROTprojektens förutsättningar vid planeringen är att Yllefabriken saknat kompletta handlingar
medan R-husens planeringsprocess och byggprocess varit tidspressat. Det visar på ROTprojektens variation.
Studien visar att båda projekten har handskats med saneringsarbete när fastigheterna bytt syfte
och verksamhet. Slutsatsen kan därför dras att saneringsarbete är vanligt förekommande vid
ROT-projekt. Dock visar studien att saneringsarbetets omfattning skiljer sig beroende av
kännedom om fastigheten och tillgänglighet av handlingar. Vilket i sin ur påverkar ett
projekts planeringsprocess och möjligheten att följa en tidsram.
Det finns en rad faktorer som ROT-projektets slutgiltiga resultat är beroende av. Faktorer kan
vara vem som är byggherre, hur fastigheten ser ut, var den ligger och vad byggnaden ska
utformas till. Ett ROT-projekt kan innehålla hemligheter vilket gör att planering av tid,
schemaläggning och en god kommunikation är nödvändig för att undvika förseningar. Studien
visar på att god kommunikation med beställaren och tidigare brukare ger byggföretag en
fördel vid planeringsprocessen. Vilket går att utläsa från ROT-projektet R1 där god
kommunikation och löpande planering var nödvändigt på grund av tidspress. Det har gjort att
NCC haft möjligheten att minimera behovet en riskanalys då de redan från start fått en
helhetsbild av projektet. Resultatet av planeringsprocessen har gjort att byggstarten haft
möjlighet att påskyndas.
Vidare visar studien att ett ROT-projekts planering är beroende av externa faktorer.
Faktorerna i den här studien är vattendrag, vägar och närliggande projekt. Studien visar på att
ett ROT-projekts planeringsprocess inte bara utspelar sig i själva byggnaden utan även i dess
närmiljö, vilket påverkar ett projekts fungerande logistik och därmed ett måste att ta hänsyn
till för en genomförbar byggprocess. Det finns även fördelar med de externa faktorerna, dvs
att faktorer som vattendrag och ett centralt läge i kombination med känslan och historiken
kring en äldre byggnad kan göra projekt mer attraktiva och unika än om det vore en
traditionell nybyggnation. Den här studien styrker tidigare forskningsresultat om
planeringsprocessen och tillför ytterligare bevisning för att planeringsprocessen vid ROTprojekt är komplexare på så vis att varje projekt har sin unika prägel och det kan finnas stora
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utmaningar med att arbete med en befintlig byggnad. Dolda fel och saneringsarbeten är några
av utmaningar som gör ett ROT-projekt unikt.

6.1 Framtida forskning
Min studie visar att planeringsprocessen trotts allt bara är en planering och att man på grund
av detta inte kan uttala sig om slutprodukten. Detta gör att vidare forskning är nödvändigt för
att se om vald planeringsprocess är den mest lämpliga för respektive ROT-projekt. Under
tiden jag studerade ROT-projekten var de i ett tidigt skede där mycket planering låg långt
fram i tiden. Som jag beskriver i mitt arbete finns det många faktorer som påverkar
planeringsprocessen vid ROT-projekt vilket gör det intressant med en uppföljning.
Min uppsats bidrar till att lyfta fram vikten av att planera ett ROT-projekt väl efter projektets
förutsättning. Detta gör att min uppsats teori kan användas som en grund för att sedan byggas
på.
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8. Bilagor
8.1 Intervju med SEFAB
8.1.1 Michael Tångring 24/3-17
A = August Ulvdell, M = Michael Tångring
A: Hej det var August Ulvdell här, har jag kommit till Micke på SEFAB?
M: Absolut!
A: Jag hade tänkt intervjua dig angående yllefabriken och arbetet kring det. Jag skriver
nämligen ett examensarbete angående planeringsprocessen vid Yllefabriken och ROT-projekt.
M: absolut
A: Är det okej att jag använder ditt namn och företaget i studien?
M: Det antar jag
A: Vad har du för tjänst på SEFAB?
M: Arbetsledare
A: Hur länge har du jobbat på SEFAB?
M: Fyra veckor
A: Kan du berätta lite om yllefabriken?
M: Byggt i början på 1900-talet som skall byggas om till 110 st lägenheter - hälften
bostadsrätter och hälften hyresrätter. Och byggtiden kommer ta två år ungefär. Sammanlagt är
det på 19500 kvm. Kontor på två plan och konsthall i källaren.
A: Hur har planeringsprocessen sett ut vid detta projekt?
M: det är inte jag så bra att svara just på grund av att jag inte varit med så länge.
A: Vilka har varit de största utmaningarna vid yllefabriken?
M: mycket logistik pga att det ligger mitt inne i stan, sen att det är ett så stort projekt och att
det inte finns några ritningar till projektet. Tillvägagångssättet skiljer sig inte så mycket, men
just själva storleken gör att det blir svårare samt att det är en gammal fastighet. Det kan dyka
upp mycket problem efterhand.
A: Hur skiljer sig detta projekt från andra ROT-projekt du har arbetat med?
M: Storleken, det är väldigt stort och med tanke på att det är gammalt så finns det inga äldre
ritningar att ta hjälp av. Men annars är det samma tillvägagångssätt med ytskikt, fönster,
innerväggar o.s.v.
A: Hur har den geografiska platsen påverkat planeringen?
M: Det är så omfattande pga det är mitt inne i stan sen ligger det fyra byggprojekt precis intill.
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A: Garvaregatan är ju enkelriktad, hur påverkar det leveranser?
M: Vi samarbetar med … ED bygg och SEFAB och Tegelstaden som alla har projekt i
närheten där vi träffas en gång i veckan. För att säkerställa att leveranser inte blockerar
varandra. Ibland krävs det lyft på den vägen och då är den avstängd under hela dagen och det
kan vara bra att nämna det så de är medvetna att den inte är i bruk vid det tillfället.
A: Fastigheten ligger ju precis intill strömmen, kommer man nyttja det i någon form av energi
från vattendraget, provisoriska lastbryggor etc?
M: nej inte vad jag vet.
A: Har ni använt er av någon skanningsteknik vid planeringsarbetet?
M: Ja, det gjorde vi. Det användes för att få fram planritningar av fastigheten.
8.1.2 Elin Thydén 24/3-17
A = August Ulvdell, E = Elin Thydén
A: Får jag lov att använda ditt och företagets namn i studien?
E: Ja, det går bra.
A: Vad har du för tjänst på SEFAB?
E: Jag är platschef.
A: Hur länge har du jobbat på SEFAB?
E: Fem år.
A: Kan du berätta lite om Yllefabriken?
E: En gammal industrifastighet som är från början av 1900-talet som ska byggas om till
kontor, lägenheter på 20000 kvm.
A: Hur har planeringsprocessen sett ut vid detta projekt?
E: Den har varit ganska låg och komplicerad från beställarsidan, men man ser från när vi tog
över så började vi med att driva en lätt rivningsentreprenad för att riva bort gamla väggar men
för själva bygget så pågår planering för hur vi ska kunna bygga och var just nu (24/3-17).
A: Vad har varit den största utmaningen med att planera detta projekt?
E: Att det är ett gammalt hus som står på platsen vilket involverar många steg som är
beroende av varandra.
A: Hur har ni arbetat för att lösa dom här problemen?
E: Att samla kunnig personal tillsammans med beställaren för att tillsammans komma fram
till den bästa lösningen.
A: Hur skiljer sig detta projektet från andra ROT-projekt som du arbetat med?
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E: Det är väldigt komplext och väldigt stort. Det gör att man dels är många fler involverade
men även just att huset är så pass gammalt också.
A: Har ni tagit hjälp av tillvägagångssätt från tidigare projekt vid detta?
E: Ja, Christer Rosander som är arbetschef, har arbetat mycket med ROT-projekt tidigare och
tar med mycket av sin kunskap därifrån.
A: Har projektets geografiska plats påverkat planeringen?
E: Ja, vi har en ganska kraftigt trafikerade gatan utanför samt vattendraget. Detta gör att vi har
ganska svårt att komma fram och ont om plats.
A: Garvaregatan är ju enkelriktad, hur påverkar det leveranserna?
E: Det har stor påverkan och Gamlebro, bron som går ner mot stan är BK2-klassad, så vi kan
inte ta tyngre fordon över den detta gör det svårare för leveranser. Västgötebacken är helt
avstängd också. Man måste ha mer information till leverantörerna och så har vi även en
trafikanordningsplan tillsammans med de andra aktörerna inom området.
A: Fastigheten ligger ju som du sa precis intill strömmen, kommer man att nyttja det på något
sätt?
E: Nej, inte mer än att det blir fint.
A: Har ni använt er av någon skanningsteknik för att ta reda på strukturen av byggnaden?
E: Ja, vi har skannat in hela byggnaden. För dem handlingar som har tagits fram från
arkitekten för bygglovet har innehållit ganska stora variationer mot verkligheten. Så då har vi
skannat för att få en bättre uppfattning av fastigheten med tanke på dess komplexitet.
A: Är det skanning bara för planlösningar eller har det även varit för att ta reda på strukturer
och uppbyggnader?
E: Det är skannat för att ta reda på var man skall ta nya håltagningar och var balkar kan gå.
8.1.3 Christer Rosander 7/4-17
A = August Ulvdell, C = Christer Rosander
A: Får jag lov att använda ditt namn och företagets namn i studien?
C: Det ska inte vara några bekymmer
A: Vad har du för tjänst på SEFAB?
C: Arbetschef
A: Hur länge har du jobbat där?
C: På SEFAB blir det 1 år och 8 månader
A: Kan du berätta om projektet Yllefabriken?
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C: Det är tre gamla industribyggnader den första är byggd 1904/1907 och den sista av de tre
någon gång under 1940-talet. Dom har innehållit yllefabrik med tillhörande kontor.
A: Är det fösta gången ni arbetar med beställaren?
C: Ja, det kan man säga. Beställaren har inte funnits tidigare heller, det är en ny konstellation
som heter Gamlebro som består av tre stycken aktörer som i sin tur inte är okända för oss.
Den ena av de största är Hyresbostäder som har 50 % sen har Heimstaden 40 % och sedan
Ståhl Invest som äger 10 % och tillsammans bildar de Gamlebro som det är första gången vi
arbetar tillsammans med.
A: Hur har planeringsprocessen sett ut vid detta projekt?
C: Partnering kan man väll säga. När vi tillfrågades så pågick en miljöinventering, en lätt
rivningsentreprenad och en bygglovs projektering, så på dem delarna har vi inte varit
involverade. Det är ju beställaren som har kontaktat en konsult som drev den här lätt
rivningsentreprenad vilket gick ut på att riva alla lätt väggar och göra rent intill stommen kan
man väll säga. Sen på gick då ett bygglovsprojekt av ett stockholmsarkitekt vid namn BSK
och de jobbade fram bygglovhandlingar. Sedan blev vi tillfrågade att göra en
budgetprojektering utifrån de program handlingar som var framtagna på vad som framställs
och vad man vill ha. Då bad man oss knyta till oss tre stora entreprenörer inom el, VVS och
ventilation sedan satt vi oss ner och hade ett möte där vi tog fram en “peng” till beställaren på
vad det kan tänkas kosta. Sen när den “pengen” fanns framme har man haft diskussioner som
man tagit bort saker man inte ville ha men även lägga till saker man vill ha och så har man då
lagt fram en budget för detta projektet och så har man då efter den handlat upp oss
entreprenörer att jobba efter denna budget. Så kan man säga att upphandlingsprocessen har
varit. Nu har vi lämnat en budget peng så då gäller det att hålla oss till den men det kan ske
förbättringar eller ändringar under tidens gång om det ger ett sånt mervärde för beställaren att
det är värt att lägga på de pengarna. Man för en öppen dialog och använder sig av “öppna
böcker” ekonomiskt.
A: Vad har varit den största utmaningen med att planera detta projekt?
C: I budget projekteringen handlar det ju om att identifiera vad kunden är ute efter och
eftersom att det inte fanns några färdiga handlingar så fick man själv skaffa sig en bild på vad
som skulle göras och vad det kan tänkas kosta. Dom bitar som var lite oklara fick man
definiera själv. Det är ju en utmaning i det hela. Sen kan man ju tycka att det är en tillgång att
ha ett skal som står där, huset finns ju redan där. Vid en nybyggnation finns det ju ett mer
självklart tillvägagångssätt här kan man ju angripa huset från vilket håll som helst och det
handlar ju om logistik.
A: Ja, det är ju mycket mer komplext än ett vanligt nybygge.
C: Ja, det är de. Sen vill man ju bevara industrikaraktär
A: Hur skiljer sig detta projektet från andra ROT-projekt du arbetat med?
C: Det skiljer ju sig inte så mycket. Det är ju miljöföroreningar som finns och vid
angrinpningspunkterna på bygget får man försöka hitta de optimala sätten att driva det framåt.
Som sagt på de projekt jag arbetat på med tidigare så skiljer det sig inte så mycket. Men det är
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ju stor skillnad på såna här projekt mot nybyggnationer av de anledningarna jag nämnde
tidigare.
A: Det tar mig lite in på en följdfråga, men delvis svarade du på den, om ni använt er av
tillvägagångssätt från tidigare projekt vid planeringen av detta?
C: Ja, alltså jag har ju varit med om att använda mig av olika metoder och tillvägagångssätt
sen gäller det ju att veta vilka man ska använda och när. Men som sagt det är lite speciellt
med denna typ av jobb, inte minst miljö och miljösanering.
A: Som jag har förstått är det något man har fått arbeta med mycket under detta projekt? Att
det var dykt upp oljebehållare som man kanske inte riktigt visste om innan och så.
C: Ja, precis på innergården var det oljetankar. Men sådana här projekt är alltid fyllda med
överraskningar sen vet man inte riktigt vad det är. Men man måste vara flexibel och hantera
det.
A: Har projektets geografiska plats påverkat planeringen och i så fall hur då?
C: Ja, det har det ju. Det är ju logistik man måste tänka på. Vi har ju bara en sida på detta
huset att komma åt det på. Och det är ju tillgänglighet för tredje man och man kan ju inte bara
stänga av gator precis hur som helst. Så det påverkar ju helt klart. Sen är inte allting löst ännu.
Sen ska man ju gräva upp i gatan och dra om värme, vatten och det ska till fiber m.m. Så vi
kommer att ha vägarbeten på den enda vägen vi kan använda oss av.
A: Fastigheten ligger precis intill strömmen, kommer man att nyttja det på något vis?
C: Nej, inte på projektet och inte om du tänker på att man har det som någon typ av miljödel där man kan utvinna värme från den så är det något man kan göra men som det ser ut nu
finns det inte några planer på det.
A: Har ni använt er av någon skanningsteknik för att ta reda strukturen av byggnaden?
C: Ja det har vi gjort, laserskanning har vi använt oss av. Så vi har fått exakta underlag kan
man säga för att göra ritningar på. Med traditionell inmätning på sådana här hus som är byggt
under olika perioder och med kanske inte lika stor noggrannhet så går det inte att använda sig
av gamla ritningar. Det kan svänga ganska duktigt om man mäter från hörn till hörn och det
påverkar såklart byggandet. Man får lösa mycket på plats när de gamla handlingarna inte
riktigt räcker till. Men det laserskanningen löser man det mesta.
A: Hur mycket har saneringsarbetet påverkat ert arbete med projektet?
C: Nja inte direkt. Efter givna förutsättningar så har väll den tidigare arkitekten kanske inte
gjort så mycket fel…
A: har man planerat för att det eventuellt kan dyka upp gömda fel under tidens gång? För det
är väll något som man kanske kan anta ska hända men inte vet säkert?
C: Nej, det är väldigt svårt att planera för men man har en beredskap kring det.
A: Vad var det som fångade intresset med projektet hos er på SEFAB?
C: Det var väll utmaningen kring detta jag har pratat om och vi är ett företag som siktar
framåt med många unga och innovativa människor som skulle kunna göra en bra insats. Det
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är ju ett landmärke och en lite “fjäder i hatten” om vi nu roddar hem detta på ett bra sätt, att vi
kunnat varit på detta projektet.
A: Ja precis och något som jag tycker är intressant med detta projektet är ju att man löser
vissa delar av bostadsbristen som finns i staden. För det är ju en lokal som har stått tom och
inte fyllt någon speciell nytta under flera år.
C: Ja, det är ett väldigt spännande projekt att få vara med och sätta sin prägel på det hela.
A: Hade projekteringen kunnat utförts på något annat sätt tror du?
C: Ja, det är om man hade kunnat göra laserskanningen vid framtagandet av
bygglovshandlingarna. Då hade vi kanske sluppit många svårigheterna som dyker upp nu.
Eventuellt så hade vi kunnat jobba snabbare i detta skedet och det hade ju inte varit något
problem om vi någon hade tänkt på det då för det hade inte varit dyrare.

8.2 Intervju med NCC
8.2.1 Mikael Jonsson 11/4-17
A= August Ulvdell, M= Mikael Jonsson
A: Får jag lova att använda ditt namn och företagets namn i studien?
M: Ja det får du göra.
A: Vad har du för tjänst på NCC?
M: Platschef
A: Hur länge har du jobbat där?
M: Sen 2010, jag har haft lite olika roller.
A: Okej, var har du haft för roller då?
M: Jag har varit projektchef, anbudsingenjör (marknadsansvarig) och platschef
A: Kan du berätta kort om projektet vid högskolan?
M Vi bygger åt en privat beställare som har köpt en gammal industrifastighet, nu kan jag inte
årtalet men någon gång på 90-talet som då innehöll en industri som hette Dormer. Och sedan
dess har han förädlat dessa efterhand till högskolan. Så från och med förra året så lades
Dormer:s verksamhet ner och lokalen blev tillgänglig.
A: Hur har planeringsprocessen sett ut vid detta projekt?
M: Det är ju väldigt mycket planering som beställaren har gjort själv med högskolan, det är ju
mycket avtal och kontrakt att få till innan vi börjar göra något. Det är inte bara för högskolan
att säga ja till massa lokaler. Sen har även kommunen varit med vid detaljplan och dylikt. Sen
när vi väl har fått ok för så brukar det rulla på. Vi har ju lokalerna så vi vet ju, då har vi ju
oftast en grov layout på hur högskolan vill ha det. Som vi då börjar projektarbete med. Vi
projekterar och bygger samtidigt kan man säga, vi tar självklart fram det vi behöver för att
starta men sedan sker projekteringen mer löpande mer eller mindre. För när det har blivit helt
klart så är det ju oftast till en termin start eller liknande som skolan vill ha det klart vilket
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betyder snabba ryck. Ibland kan vi börja ”tjuvstarta” lite innan just för att ligga till bra inom
tidsplanen.
A: Vad har varit den största utmaningen med att planera detta projekt?
M: Det är ju tiderna och att vi har ett befintligt hus. Sen har även högskolan redan tagit
hälften av huset samtidigt som vi bedriver en verksamhet med rivningar kombinerat med att
de har en högskoleverksamhet med tentor och undervisningar. Så det gör det lite klurigt.
A: Hur löste ni det?
M: Vi har löpande möten med högskolan. Hur vi kan arbeta för att minska störmomentet som
de har reagerat på. Men det är ju ett gammalt hus i betong och tegel så allting ska ju sågas ner
eller bilas sönder. Så det är förståligt från båda sidor, man får ge och ta lite. Men vi försöker
lösa det att vi har folk som ställer upp på helger när det behövs. Samtidigt som vi försöker
väsnas tidiga mornar eller sena eftermiddagar. Så vi försöker hålla det tyst mellan 08.0015.00. Det ligger ju i samma byggnad och ljudet färdas ju genom stommar.
A: Hur skiljer sig detta projektet från andra ROT-projekt du arbetat med?
M: Tiden är väldigt kort. Vi var inte färdiga med rivningen för ens i februari och då hade vi
inga ritningar och vi ska vara klara i augusti. Så det är ju lite mer än ett halv år till att
projektera och färdigställa projektet.
A: Ja, då har man nästan inget annat alternativ än att projektera och bygga samtidigt.
M: Nej, det är lite så och de eftersom att de är så eftersom att oavsett hur mycket vi
projekterar så kommer det alltid dyka upp överraskningar.
A: Det är väll lite det som är själva grejen med rot-projekt att det är svårt att veta i förhand.
M: Ja, det är det och vi jobbar alltid med samma projektörer. Det i sin tur underlättar för alla
ställer ju upp och känner varandra. Alla får hjälpa till för att det ska gå, man kan inte sitta och
vänta på någon annan när man blir klar utan man får göra sitt jobb. Annars är det ofta att man
får sitta och vänta med ritningar från arkitekten jag ska ha de och de.. men det får ske
parallellt mycket av arbetena.
A: Har projektets geografiska plats påverkat planeringen?
M: Nu har vi det ändå ganska bra, vi har stor plats. Men allt har inte tagits i bruk ännu.
Speciellt hur byggnaden har sett ut påverkar ju väldigt mycket. Sen har vi ju lite problem med
transporterna. Vi har ganska mycket yta när man väl kommer in men för att komma in är det
lite begränsat. Vi har hållit dom gamla vägarna öppna som de använda vid industrin innan så
vi kan ju köra i dem. Vi har bra med yta på tre sidor av fastigheten.
A: Så transporter har ändå ett antal transport rutter att ta?
M: Ja, det stora projektet har ju inte riktigt dragit igång ännu så nu har vi en stor lokal att
förvara material i.
A: Hur har fastighetens tidigare verksamhet påverkat planeringen och utformningen av den
nya?
M: Väldigt mycket egentligen. Framförallt kanske utseendet för man vill ju bevara mycket av
det gamla. Sen är det ju en ganska tacksam byggnad och bygga i. Den är ju helt ren när vi väl
har rivit så är det ju en betongstomme med pelare och balkar som spänner på 45 meter.
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Annars är det ju rent inuti byggnaden. Så planlösningen invändigt är väldigt flexibel. Där
emot fasaderna är ju rätt så låsta att det ska bli den stilen det har varit för det krävs ju enligt
bygglov. Att vi behåller stilen för det är ju ett riktmärke i Halmstad egentligen historiskt sätt.
A: Har ni använt er av någon skanningsteknik för att ta reda strukturen av byggnaden?
M: Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Det var så pass rent inuti så vi har kunnat mäta själva.
Det viktigaste är ju att de två hus som byggs ihop är lika höga för dom ska hänga ihop via
gångar tillslut. Det är ju mest om du har massa väggar och små rum och sånt. Då kan du få
väldigt stor nytta av det, men har du bara ett stort rum så är det ganska lätt att mäta det.
A: Hur mycket har saneringsarbeten påverkat detta projektet?
M: Ja det har de, eftersom att det var industri här innan där dom höll på med beskärning samt
oljor vid behandling. Så har det varit ett jätte stort saneringsarbete både av marken och inuti
byggnaden men eftersom att det ska bli skola så är det fullt ut inte samma krav som om det är
bostadsbygge eftersom att man inte visats lika mer tillfälligt i lokalerna än vad du gör i en
bostad. Men vi har gjort det i samarbete med den tidigare aktören och de har varit väldigt
måna om att lämna det snyggt och rätt efter sig. Man har haft en bra dialog. Vi har även haft
WSP med oss som i sin tur har tagit mycket prover av marken.
A: Har dolda fel varit ett stort problem vid detta projekt?
M: Nej, eftersom att det har varit en ren produktionslokal så finns det inte så mycket (….).
Installationerna är ju helt nya vi använder oss inte av någonting av de gamla. Inget av de
gamla avloppen eller installationerna eller någonting så vi sågar upp golven och lägger helt
nya utifrån gatan. Vi hade faktiskt en gammal stam som vi använt för huset är så gammalt så
dagvattnet och avlopp gick ju på kombi-ledningar som du hade förr så det har vi fått separera.
Men det var så grova stammar så vi har kunnat använda dom och stoppa nya rör i dem. Vi har
alltså inte behövt reline:a som man brukar göra utan stoppat helt nya rör i dem. För att de var
så grova. Så att med en öppen dialog tillsammans med att ägaren har haft fastigheten i nästan
25 år så vet vi vad det är för byggnad vi håller på med.
A: Hade projektering kunnat skett på något annat sätt tror du och hade det isåfall påverkat
resultatet?
M: Det hade ju gått om man hade mer tid på sig. Att lägga mer tid vid projekteringen för att
kunna jobba snabbare nu men det tror jag inte hade blivit ett bättre resultat eftersom att vi
känner till huset så tror jag att vi förkortar tiderna som vi jobbar nu. Det går ju inte i
traditionellt projekt där du bygger något helt nytt eller vid ett projekt du inte har så god
kännedom kring. För då stöter du på mycket överraskningar. Men nu har vi även en
fastighetsägare som är mycket kunnig och engagerad samt att han har ägt den under en längre
period. Lite mer byggtid vill man ju alltid ha men jag tror inte att det hade varit bättre med
annan projektering just vid detta projekt. Att vi har en kortare projektering så medför ju det att
vi saker i processen kanske blir lite omständigare i byggprocessen men i det stora hela så tror
jag att det lönar sig i detta projektet.
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8.3 Teknikapplicering vid planeringsprocessen
Applikations områden Omfattning av områden
1. Underjordiska
Underjordiska strukturer,
förhållanden
verktyg och andra okända
delar kan vara farliga.
2. Integritet
Skick på de befintliga
mekaniska och elektriska
systemen samt deras
komponenter.
3. Begränsad åtkomst Renoveringsprojekt kan
innefatta att man måste röra
sig i avstänga delar på grund
av hälsorisker.
4. Rumsförhållanden Äldre byggnader kan ha en
saknad i komplett
dokumentation gällande
planlösningar och
dimensioner.
5. Risk identifikation Unika och ökade risker vid
renovationer kräver en
tydlig analys och
framhävande av olika
oklarheter vid ”Front End
Planning”.
6. Miljökrav
Vid renovering kan det
krävas extra arbete vid
miljöåtgärder för att möta de
krav som ställs vid t.ex.
markegenskaper, ljud och
damm.

Exempel på teknologi
Markgenomträngande radar
och/eller elektromagnetisk
konduktivitet.
Ultraljudsprövning och
hydrostatiska isolerings
tekniker.
3D laserskanning och
fotogrammetri

3D modellering och
Realtids GPS
övervakningssystem.

Infraröd skanning och
pantertantprövning som kan
upptäcka sprickor ej
synbara för blotta ögat.

Spektrometer och SCAPS
(Site Characterization and
Analysis Penetrometer
System)
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