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Abstract 
 
This exam report contains studies about how the weather affects the construction site from a 

planning and productivity perspective. In 1960’s the contractors started to build during the 

winter, since then the demands to obtain a good construction has been higher on both the 

contractor and then promoter. 

 

In this report you will see how the different actors at the construction site handle the weather 

problems. By several interviews of the actors at the construction site there have been opinions 

about the weather situation which has been collected.  

To get a wide perspective of the problem, field studies from four different construction sites 

been made. 

 

Weather statistics over Halmstad is a mayor part of this report. Wind, temperature and 

precipitation will be presented in diagrams and tables divided over all months. The point with 

these tables and diagrams are ment to be a help during the projecting and timetable planning 

of the construction project.  

 

In this report we came up with the following; that weather is a big negative factor on the 

construction site. The losses related to productivity are mayor, especially during framework. 

If no consideration is taken to the weather, productivity losses for one year will be significant. 

From interviews and weather statistics the final result has been that April and May are the 

most productive months of the year.  
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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete utfört av Henrik Müller, Jonas Andersson och Jair 

Villamil Ovalle. Detta arbete omfattar 15 högskolepoäng som genomfördes under våren 2008 

vid Högskolan i Halmstad.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla personer som har intervjuats i denna uppsats, ingen nämnd 

ingen glömd. Utan era kunskaper och erfarenheter hade detta arbete varit omöjligt att 

genomföra. Vi vill även tacka de platschefer som tillåtit oss bedriva fältstudier på deras 

byggarbetsplatser. Ett stort tack riktas även till Bengt Larsson som handlett oss i detta 

examensarbete.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halmstad den 23 maj 2008 
Henrik Müller, Jonas Andersson och Jair Villamil Ovalle 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar vädrets påverkan på byggarbetsplatsen sett ur planerings- och 

produktivitetsperspektiv. Vädrets makter är något som påverkar byggarbetsplatsen. På 1960-

talet började man även bygga under vintern, vilket har medfört att det ställs högre krav på 

entreprenören och beställaren för att få en bra konstruktion. I denna uppsats får man ta del av 

hur de olika aktörerna i byggprocessen ställer sig till väderproblematiken på 

byggarbetsplatsen. Detta har gjorts genom flertalet intervjuer med varje aktör. 

 

För att få ett brett perspektiv på problemet har fältstudier av fyra byggarbetsplatser bedrivits. 

Under dessa fältstudier har intervjuer och enkätundersökningar genomförts samt 

observationer noterats.   

 

Väderstatistik från Halmstad är en väsentlig del av uppsatsen. Vind, temperatur och nederbörd 

kommer ingående att presenteras i form av tabeller och diagram. Syftet med dessa tabeller och 

diagram är att det ska vara ett hjälpmedel både i projektering och tidsplanering av ett 

byggprojekt. Vissa yrkeskategorier kan utnyttja dessa data för att se när det lämpar sig bäst att 

utföra de moment som är väderberoende. De olika aktörerna var skeptiska till huruvida man 

skulle kunna använda sig av väderstatistik. Vi författare anser att man till viss del kan 

använda sig av detta. Nederbörd och vind är alltför oregelbunden för att man skall kunna 

använda den mer än överskådligt. Temperatur följer ett mönster vilket gör att man kan 

använda sig av dessa data. 

 

Vi har i denna uppsats kommit fram till att vädret är något som påverkar byggproduktionen 

mycket, detta framförallt i stomskedet. Om man inte tar någon hänsyn till vädret i 

byggprocessen blir produktivitetsförlusten för ett år betydande. Genom intervjuer och 

väderstatistik har det framkommit att april och maj är de mest produktiva månaderna på året. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till hur problemet växte fram, 

problemdiskussion, syftet med uppsatsen samt dispositionen av uppsatsen.   

 

1.1 Bakgrund 

Vädrets makter är något som påverkat byggarbetsplatsen i alla tider. Före 1960-talet 

genomfördes det inte några byggprojekt vintertid, medan det nu byggs året om. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att gjuta bottenplattan på hösten för att sedan resa stommen under vintern. 

Med denna metod kan inomhusarbeten och målning utföras under våren1.  För att försöka 

komma runt en del av väderproblemen har man tagit en viss hänsyn till både årstid och det 

dagsaktuella vädret2. Kvaliteten på de utförda konstruktionerna påverkas till det sämre på 

grund av väderförhållanden som inte är gynnsamma. Det är inte bara produktionen som 

påverkas av vädret även människan påverkas negativt. Vid dåligt väder försämras människans 

effektivitet och hälsa3. Som ett direkt resultat av detta ökar risken för att olyckor på 

byggarbetsplatsen kan inträffa. Trots detta har det gjorts få undersökningar som visar på hur 

mycket tid/kostnad som orsakas enbart på grund ut av vädret.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ingen vet med säkerhet hur mycket vädret påverkar arbetsplatsen sett ur produktivitets och 

planeringsperspektiv. Därför anser vi att det är av intresse att studera detta. Vi vill med denna 

uppsats visa hur mycket vädret påverkar byggarbetsplatsen och de extra arbeten som 

uppkommer på grund av dåligt väder. Problemet i dagsläget är att entreprenören inte vet om 

det installerade väderskyddet har varit en lönsam affär eller inte. Vi vill kunna påvisa en rad 

icke värdeskapande moment som uppstår, exempelvis täckning av material och snöskottning. 

Även kunna visa hur mycket yrkesgrupperna som är verksamma på byggarbetsplatsen 

påverkas av dåligt väder sett framförallt ur ett produktivitetsperspektiv.  

 

                                                
1 Att bygga torrt – Tore Hansson 1989 
2 Ta makten över vädret – Leif Moström och Eric Asplund Byggforskning 4/97 
3 Vaerbeskyttet  bygging med Weather Protection System (WPS) – Knut Noreng 2005 
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Vi vill även få en bild av hur de olika aktörerna i byggprocessen ser på vädrets påverkan på 

byggarbetsplatsen. Varför tas det knappt någon hänsyn till vädret i planeringen? Det är en av 

frågorna som vi vill ha svar på i denna uppsats.      

 

Genom att analysera väderstatistik vill vi få en bild av hur lämpligt och rättvisande det är att 

använda sig av sådana data. Vi vill kontrollera om det är möjligt att utnyttja dessa data redan i 

projekteringstadiet; är det möjligt att planera in produktionsfria dagar? Hur mycket 

produktionen påverkas av olika väderlekar, är en annan fråga vi ska försöka besvara.  

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med detta examensarbete är att kunna visa att vädret är något som i stor utsträckning 

påverkar byggarbetsplatsen i tid och kostnad. Vi vill försöka påvisa att man redan i 

planeringsstadiet kan använda sig av väderstatistik och förutspått väder för att anpassa 

tidplaner och produktionsplanering till det bättre. Genom att utnyttja väderstatistiken som 

erhållits från SMHI vill vi få en bild av hur vädret ser ut och varierar månadsvis. Med hjälp av 

dessa data ska vi försöka se om det finns trender i hur vädret ändras med tiden.  

 

1.4 Uppsatsen disposition 
 
Kapitel 2 behandlar de metodval vi använt oss av i denna uppsats, det vill säga vilka 

tillvägagångssätt som utnyttjats vid olika tillfällen. Här beskrivs hur arbetsprocessen fortlöpt, 

vilka begränsningar vi haft samt förklaringar till arbetsprocessen. 

 

Kapitel 3 behandlar den befintliga teorin som ligger till grund för vädrets 

produktivitetspåverkan på byggarbetsplatsen. Här tas det upp hur människan påverkas vid 

olika väderförhållanden. 

 

I Kapitel 4 presenteras sammanställningen av väderstatistiken i olika diagram fördelat över 

årets alla månader baserat på 28 års mätdata. En redogörelse för hur vädret sett ut under 

examensarbetets utförande kommer även att visas. 
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Kapitel 5 innefattar de olika aktörernas syn på problemställningen. De aktörer som deltagit är 

platschef, kalkylerare, professor samt projektledare. För att få en rättvis bild av problemet har 

flertalet intervjuer genomförts med varje aktör. 

 

I kapitel 6 redovisas de olika resultat och analyser som kommit fram under examensarbetets 

gång.  
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2. Metod 
 
 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet vid genomförandet av vår uppsats. Vi beskriver 

ingående de metoder som styrt insamlingen av relevant teori och empiri.  

 

2.1 Ansats 

 
Det finns tre olika sätt som forskaren kan arbeta med för att relatera teori och empiri, dessa tre 

olika ansatser är deduktion, induktion och abduktion. De olika ansatserna kommer att 

diskuteras närmare nedan.  

 

En deduktiv ansats innebär att man utifrån befintliga teorier drar egna slutsatser som man 

sedan testar i empiriska studier. Med deduktion menas att man följer bevisandets väg. Det 

farliga med detta arbetssätt är att forskaren kan bli påverkad av den befintliga teorin vilket kan 

leda till att nya upptäckter inte kommer fram. Vid deduktivt arbete jobbar man med befintliga 

teorier och allmänna principer för att sedan dra slutsatser om enskilda händelser. 

  

Den andra ansatsen är induktiv ansats. Vid ett induktivt arbetssätt följer forskaren 

upptäckandets väg som innebär att man utefter empiriska undersökningar skapar nya teorier. 

Dock finns det en risk med detta val av ansats när teorin baseras på empiriskt underlag som 

inte är typisk för en speciell företeelse.  

 

Abduktion är den tredje metoden att i vetenskapligt arbete skildra teori med empiri, det är en 

kombination av de två föregående ansatserna. I ett abduktivt arbetssätt utgår man från ett 

enskilt fall för att på så sätt formulera ett hypotetiskt mönster. Nackdelen med detta sätt att 

arbeta är att forskningen inte startar förutsättningslöst. Detta grundas på att alla forskare har 

tidigare studier och egna erfarenheter inom ämnet4.  

 

 

                                                
4 Forskningmetodikens grunder - Runa Patel och Bo Davidsson 
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Vi kommer i denna uppsats använda oss av en abduktiv 

ansats. Genom att först utgå från en befintlig teori som inte 

är speciellt utforskad testa denna mot verkligheten. 

Verkligheten kommer att studeras genom fältundersökningar 

på byggarbetsplatsen och intervjuer med några av de 

inblandade parterna. Denna teori utvecklar vi sedan efter den 

insamlade informationen.  

 

Figur 2:1  Patel och Davidsson 2003 

2.2 Genomförande 

2.2.1 Insamling av data 

 
Det finns två olika sätt för insamling och bearbetning av data. Dessa två är kvalitativa och 

kvantitativa forskningar. En kvalitativ metod innebär att man samlar in information 

subjektivt, detta för att ge en djupare kunskap inom ämnet. Dock är kvalitativ metod inte 

något enhetligt fenomen, det vill säga resultatet är inte objektivt5.  Den andra metoden man 

kan använda sig av är kvantitativ. Denna metod innebär att man i förväg styr 

informationsinsamlingen, det vill säga att insamlingen är relativt sluten. En fördel med en 

kvantitativ metod är att den är objektiv, som medför att resultatet kan generaliseras på ett 

annat sätt än i en kvalitativ metod6.  

 

Denna uppsats kommer att baseras på både kvalitativ och kvantitativ insamling av data. 

Insamlingen av kvalitativ empiri kommer baseras på de personliga intervjuer som kommer att 

genomföras med olika parter. Detta för att få djupare information av våra respondenter men 

även för att vi ska kunna analysera mer ingående vädrets påverkan på byggarbetsplatsen. Den 

kvantitativa metoden kommer att prägla vår uppsats genom enkäter. Data som samlas in 

kommer att vara ytlig och sluten, eftersom endast ett fåtal svarsalternativ ges till 

respondenterna.  Enkäterna kommer endast att delas ut till yrkesarbetarna när dåligt väder 

förefallit ute på byggarbetsplatserna. 

                                                
5 Forskningmetodikens grunder - Runa Patel och Bo Davidsson 
6 Kvalitativ metod och vetenskapsteori – Starrin och Svensson 1994  
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2.2.2 Val av intervjuer 

 
Eftersom detta område är relativt outforskat har intervjuer varit ett centralt hjälpmedel i denna 

uppsats. Intervjuer har genomförts på stora och medelstora företag, detta för att få olika 

infallsvinklar. Får att få en bred uppfattning av vårt ämne har flera olika aktörer inom 

byggsektorn intervjuats, vi har valt att intervjua projektledare, beställare och entreprenören. 

Även de olika yrkesgrupper som var verksamma på byggarbetsplatsen har intervjuats. De 

yrkesgrupper som deltagit i uppsatsen är målare, svetsare, snickare, betongarbetare och 

anläggare. Frågorna i intervjuerna har varit av kvalitativ art, det vill säga den svarande har 

kunnat svara på frågorna i egna ord och formuleringar7. Inspelning har gjorts av alla 

kvalitativa intervjuer. Den frågade fick ett papper där frågorna tydligt stod formulerade och i 

vilken ordning dem skulle diskuteras.  

 

De intervjuer som genomförts har följt de forskningsetiska rutiner som beskrivs i Repstad 

2007. De tre svenska etikregler vid intervjuer är information, konfidentilitet och nyttjande8.  

 

2.2.3 Val av praktikfall 

 
Enligt Patel och Davidson är en fallstudie ett hjälpmedel när man som författare vill följa 

processer och förändringar av ett speciellt fenomen. Detta val av fenomen kan vara en individ, 

en grupp individer, en organisation eller en situation. Vid ett val av fallstudie är det vanligt att 

samla in olika typer av information av det utvalda fall för att styrka dess bild som helhet.  En 

fördel med denna metod är att man kan genomföra observationer, intervjuer och enkäter på 

dessa utvalda praktikfall9.  

 

Vi har valt att fokusera på fyra olika byggarbetsplatser i Halmstad, detta för att få olika 

infallsvinklar på hur vädret påverkar bygget och dess arbetsprocess. Eftersom denna uppsats 

berör vädrets påverkan på byggarbetsplatser har vi valt att endast följa byggarbetsplatser som 

verkar under bar himmel. Detta för att kunna se hur man på en byggarbetsplats påverkas av 

vädret när man ska genomföra olika moment som gjutning, snickerier etc. Genom att göra 

                                                
7 Forskningmetodikens grunder - Runa Patel och Bo Davidsson 
8 Närhet och distans – Pål Repstad 2007 
9 Forskningmetodikens grunder - Runa Patel och Bo Davidsson 
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fältstudier och jämföra resultaten från dessa undersökningar med hur vädret har sett ut 

tidigare år vill vi visa hur mycket produktiviteten påverkas av vädret. 

 

2.2.4 Insamling och bearbetning av statistik 

 
Enligt Befring är statistik lika med kvantitativa metoder där man i tabellform framställer den 

insamlande data. Deskriptiv statistik innehåller metoder, principer och tekniker för att 

sammanställa, kartlägga, presentera och tolka empiriska data. Författaren menar vidare att den 

kartläggande eller deskriptiva statistiken har en betydande funktion i all empirisk forskning.  

  

För att kunna få en bra bild på hur vädret påverkar byggarbetsplatsen har vi kontaktat SMHI. 

Efter att vi ingått ett licensavtal med SMHI fick vi tillgång till deras väderstatistik. Data som 

har mottagits är nederbörd, temperatur och vindhastighet, siktförhållanden och snödjup.  

 

När man pratar om statistik i forskningssyfte handlar det om tolkningar av systematiska 

antaganden10. Den statistik vi fick från SMHI kallas rådata. Rådata är ett empiriskt insamlat 

material som ofta är oöverskådligt. För att få en övergripande bild av statistiken bör tabeller 

göras, en tabellframställning11. Rådata har samanställts i tabellform där man både kan avläsa 

informationen för varje dag samt månadsvis. Dessa tabeller kommer sedan att presenteras 

grafiskt som stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram. Anledningen till att 

presentationen kommer ske grafiskt beror på att det är mycket lättare att uppfatta 

omfattningen på resultatet jämfört med redovisning i tabellform12. Den statistik som 

bearbetades sträckte sig från 1978 till 2007, detta för att se hur vädrets påverkan har varierat 

under åren. Genom att utnyttja statistik från trettio år tillbaka blir det lättare att utläsa 

eventuella vädertrender, exempel på trender kan vara: högre temperatur, blåsigare med mera.  

 

Vi har ägnat mycket tid åt att bearbeta och sammanställa den mottagna statistiken för att 

kunna få en överskådlig blick på hur vädret påverkar byggarbetsplatsen månad för månad. Vi 

anser att denna statistik har hjälpt oss som författare att få en bred bild av vädrets påverkan 

samt att den har hjälpt oss i vårt uppsatsskrivande.     

                                                
10 Forskningsmetodik och statistik – Edvard Befring 
11 Forskningsmetodik och statistik – Edvard Befring 
12 Vad, hur och varför – Dag Ingvar Jacobsen  
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2.2.5 Tillförlitlighet och källkritik 

 

Vid insamling av data är det viktigt att man kritiskt granskar samt avgör tillförlitligheten i den 

framtagna informationen det vill säga reliabilitet och validitet. Med reliabilitet frågar man sig 

hur säker källan är samt om den ger samma utfall vid olika tidpunkter13. I vår uppsats har 

delvis relativt gammal litteratur använts. Detta beroende på den brist på aktuella forskningar 

som genomförts på området. Detta grundar vi författare på de omfattande litteratursökningar 

som genomförts, litteratursökning har gjorts på fem olika språk. (engelska, tyska, spanska, 

norska och svenska). De mest utnyttjade databaserna har varit Libris, Hulda, Artikelsök, 

Google Scholar och Google. (Se ytterligare information under kapitlet begränsningar 2.5) 

 

Enligt oss författare påverkas våra respondenter i stor utsträckning av omgivande faktorer. Ett 

exempel på detta kan vara den milda vinter vi nyligen haft, samt det fina byggväder som varit 

under våren. Stormar kombinerat med regn inträffade under helgerna när byggarbetsplatserna 

stod stilla. Hade vi istället haft en riktigt kall vinter, rikligt med snö och sedan en regnig vår 

hade utfallet troligen sett annorlunda ut. Detta kommer att behandlas ytterligare under kapitel 

4.4 Hur vädret såg under examensarbetets gång.  

 

Mycket av tidigare studier på området har varit om väderskydd. Dessa studier har bestått 

framförallt av forskningsrapporter samt examensarbeten. Alla böcker som använts i detta 

arbete har vi granskat källkritiskt, ålder, uppdragsgivare med mera har kollats upp. Detta är av 

intresse när viss litteratur kommit från montörer av väderskydd som kan se partiskt på 

situationen.  

 

En positiv faktor är att de respondenter som deltagit i uppsatsen besitter en stor erfarenhet och 

kunskap eftersom de verkat länge i branschen. Detta gäller i synnerhet de intervjuer som 

genomförts av tjänstemän.  

 
 
 
 
 

                                                
13 Introduktion till forskningsmetodik – Judith Bell 
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2.3 Arbetsprocessen  
 
Detta arbete inleddes med att göra en problemdiskussion och formulera ett syfte med 

uppsatsen. Detta har vi sedan haft i åtanke under arbetets gång för att på bäst sätt kunna 

besvara de frågor som ställs i problemdiskussionen. Efter detta gjordes en omfattande 

litteratursökning för att ta del av relevant teori. För att kunna bygga vidare på denna 

information har flertalet intervjuer med platschefer, arbetsledare, kalkylerare, byggarbetare 

med flera genomförts. Även en enkät gjordes där byggnadsarbetarna fick svara på frågor 

angående produktiviteten under de dagar när det inte varit gynnsamma väderförhållanden. 

Enkäten har med tiden ändrats, redan efter dag ett gjordes stora delar av enkäten om för att 

den lättare skulle kunna besvaras. 

 
Tanken var att under februari månad följa fyra byggarbetsplatser i Halmstadtrakten och de 

olika moment som pågick. Detta var vi tvungna att frångå när februaris väder blev bättre än 

normalt. Detta styrks i kapitel 4.4. Detta resulterade i att vi försökte genomföra våra 

undersökningar i mars och april, men tyvärr är dessa månader på året när det faller lite 

nederbörd. När fältstudier genomfördes följdes moment som gjutning, murning, täckning av 

material med mera, ur ett väderpåverkande perspektiv. Ifrån början var det tänkt att en 

speciell checklista som uppförts skulle följas. Denna lista var vi tvungna att frångå när vi 

insåg att möjligheterna till att fylla i den var mycket svårt, eftersom få moment kunde följas 

samtidigt. En annan nackdel var att man var tvungen att befinna sig på byggarbetsplatsen 

under hela dagen.  

 

Väderstatistik har varit ett centralt hjälpmedel i denna uppsats för få en bild av hur vädret ser 

ut i Halmstad.   

 

Avslutningsvis ställs empiri mot teori för att på detta sätt få fram ett värde på hur mycket 

tid/kostnad som går förlorad vid dåligt väder.  

 

 

2.4 Metodkritik 

De flesta intervjuer som genomförts i denna uppsats har skett i mötesform det vill säga ett 

personligt möte mellan intervjuare och informatörer. Detta är att föredra då man enkelt kan 

ställa följdfrågor samt undviker missförstånd som lätt kan uppstå vid e-post eller 
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telefonintervju. Vi har dock gjort ett fåtal intervjuer via telefon och e-post på grund av brist på 

tid och transportmöjligheter.  

 

2.5 Begränsningar 

Uppsatsen tar bara hänsyn till hur dåligt vädret påverkar byggarbetsplatsen, ur produktivitets- 

och planeringsperspektiv, inga andra faktorer har berörts. Bristen på relevant litteratur har 

varit en stor begränsning. Under denna korta tid fanns det inte speciellt många byggprojekt i 

Halmstad, som verkade under bar himmel, vilket har medfört att alla moment på 

byggarbetsplatsen inte kunnat följas. Anledningen till att byggarbetsplatser utanför Halmstad 

valts bort beror på praktiska skäl.  

 

En annan begränsning i denna uppsats har varit tidsramen eftersom denna uppsats avser 15 

högskolepoäng. Viss information finns att få tag ifrån Nordamerika, denna litteratur har dock 

varit av sådan art att man varit tvungen att bli medlem i olika tidsskrifter med 

medlemsavgifter för att kunna ta del av informationen.    
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3. Väder och produktivitet 
 
Detta kapitel behandlar tidigare studier om hur vädret påverkar både människan och 

byggarbetsplatsen. Underkapitlen är indelade efter väderfenomen som temperatur, vind och 

nederbörd. 

 

3.1 Allmänt 
 
Väderförhållanden som hög temperatur, låg temperatur, luftfuktighet, nederbörd och starka 

vindar kan alla påverka produktiviteten på byggarbetsplatsen. Chanserna till att det blir dåligt 

väder är mycket stora och därför ska vädrets påverkan på byggprojekten vara noga 

igenomtänkt. Ändringar i tidsplanen kan medföra att moment som var tänkta att byggas under 

en viss årstid kommer att byggas under en annan vilket medför ändringar i 

arbetsproduktiviteten. Onormala väderförhållanden för just en viss tid på året kan medföra 

väsentliga skillnader i produktiviteten om det krävs att arbetet ska fortsätta under dessa 

förhållanden14. 

   

 
Figur 3:1 Samband mellan arbetseffektivitet % och väderförhållande för hantverkare på byggarbetsplatsen 

enligt Byggeindustrien 22/2 2006 

                                                
14 Calculating Lost Labor Productivity in Construction Claims (second edition) – William Schwartzkopf 
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Genom att studera figur 3:1 ovan ser man att olika väderförhållanden har stor betydelse för 

hur hög produktivitet det råder på byggarbetsplatsen. Enligt detta stapeldiagram är det 

optimalt att jobba när det är vindstilla, ingen nederbörd och en temperatur på runt 10˚C. Regn 

är den väderfaktor som påverkar byggnadsarbetarna allra mest. Jämför man staplarna moderat 

regn och moderat snöfall ser man att regn är väsentligt mycket sämre förhållande att arbeta i. 

 

Klimatet som råder i norden är mycket varierande och de temperaturväxlingar som sker där 

bidrar till att det är ett av världens mest temperaturväxlande områden. Det kan råda både 

extrem kyla och extrem värme, perioder med starka vindar och mycket nederbörd. 

Anledningen till att det råder ett sådant klimat beror på de luftströmmarna som kommer in 

från väst eller ifrån söder. På den västra sidan påvekar Golfströmmen klimatet väsentligt. 

 

När dygnsmedeltemperaturen ligger under 0˚C råder det vinter. Längden på vintern varierar 

mycket beroende på i vilken del av detta område man bor i. I detta arbete har studier gjorts på 

Sveriges sydvästkust, Halmstad. Här varar vintern i genomsnitt en månads tid.15 Eftersom 

byggsemestern ofta läggs på sommaren och byggarbetsplatserna ofta stänger påverkas vi inte 

av värme i någon större utsträckning, men det finns undantag. När det blåser ifrån ost finns 

möjligheterna till riktigt höga temperaturer, 1993 uppmättes 29˚C i april strax utanför 

Halmstad16. 

 

Vädrets påverkan på byggarbetsplatsen är något som varierar mycket från byggarbetsplats till 

byggarbetsplats. Den största väderpåverkan sker på byggen som är under bar himmel, 

speciellt moment som markarbete eller resning av stomme17.  Det finns även material som är 

väderkänsliga, exempel på detta är mineralull, råspont med mera som inte bör utsättas för 

väta. Betonggjutning kan inte utföras utan speciella åtgärder vidtas när kallt väder råder18. Det 

finns även arbetssysslor som kan påverkas positivt av kallt väder. Ett sådant kan vara en 

stålbro som byggs över en flod. Om man bygger denna under vintermånaderna kan en 

ställning byggas på isen vilket underlättar arbetet19. 

                                                
15 Handbok för kallt arbete – Arbetslivsinstitutet 2002 
16 Väder och vatten 6/2003 
17 Calculating Lost Labor Productivity in Construction Claims (second edition) – William Schwartzkopf 
18 Kostnadsaspekter vid användandet av självkompakterande betong vid husbyggnation – Anders Nygren och Emma Waller 
19 Calculating Lost Labor Productivity in Construction Claims (second edition) – William Schwartzkopf 
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3.2 Temperatur 
 
Termisk komfort är när människan är nöjd med det termiska klimatet, det vill säga, det är inte 

för varmt eller för kallt. Det långsiktiga hälsotillståndet hos människan kommer till stor del 

från signaler om hur man uppfattar komforten och välbefinnandet. Men dessa signaler är inte 

något som man kan lita fullt ut på. Välbefinnande är något som kan uppnås på flera sätt och 

något som är välbefinnande för stunden behöver inte betyda att det är något som är bra på 

lång sikt. Ett exempel på detta är: värme, du sitter i en bastu och det är riktigt skönt för 

stunden, men om du sitter kvar länge påverkas kroppen negativt och det är inte alls lika skönt 

längre20. 

 

Inom byggindustrin i Sverige utsätts ungefär 100 000 personer för kyla i mer än 50 % av tiden 

eller mer under vintern. Enligt studier gjorda i Finland utsätts personer i bygg- och 

anläggningsarbete för kyla mer än 20 timmar per vecka under utomhusarbete21. Kallt väder 

påverkar byggnadsarbetarna både fysiskt och psykiskt22. 

 

Kroppens egen värmeproduktion, isolationsförmåga hos kläder, vind och temperatur är 

faktorer som påverkar hur snabbt och hur mycket en människa kyls ner. När kroppen kyls ner 

påverkas den fysiska arbetsförmågan, det vill säga uthålligheten, kraften, effekten, hastigheten 

och koordinationen. När kroppen har nått en sådan låg temperatur att den huttrar betyder detta 

att kroppen försöker producera värme. När detta pågår försämras förmågan att genomföra sitt 

arbete eftersom koordinationsförmågan påverkas väsentligt. Vid tungt arbete och kraftig 

andning under -15˚C minskar även luftrören som medför att arbetsförmågan sjunker 

ytterligare. Rörlighet, känsel, gripstyrka, uthållighet och reaktionstid är fem faktorer som är 

mycket betydande för kroppens manuella prestationsförmåga.  

                                                
20 Klimatplanering – fysik eller symbolik? - Ulla Westerberg 1993 
21 Handbok för kallt arbete - Arbetslivsinstitutet 
22 Calculating Lost Labor Productivity in Construction Claims (second edition) – William Schwartzkopf 
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Figur 3:2 Samband mellan temperatur och effektivitet enligt Byggeindustrien 22/2 2006 

 (OBS. Omvänd temperaturföljd) 

 

Om man följer kurvan i figur 3:2 ovan kan man utläsa att den optimala temperaturen att 

arbeta i är 10˚C. Människan påverkas både av höga och låga temperaturer, när temperaturen 

sjunker under -5˚C kan man se att kurvan sjunker rätt snabbt. Mellan 20˚C till -5˚C kan man 

arbeta bra, men vid temperaturer som ligger utanför detta intervall påverkas kroppen negativ 

och arbetseffektiviteten sjunker drastiskt med temperaturen.  

 

När temperaturen sjunker ökar risken för skador, det vanligaste är förfrysningar men 

vrickningar och sträckningar är även dessa mycket vanliga. Antalet halk- och fallolyckor ökar 

väsentligt när temperaturen sjunker under noll grader. Bär personen i fråga blöta kläder, 

använder sig av kalla verktyg eller kommer i kontakt med kalla ytor ökar risken för 

förfrysningar, speciellt om man arbetar utan handskar. Om det sedan även blåser ökar risken 

ytterligare. Vid kontakt med kalla verktyg, maskiner och material sker det en lokal avkylning. 

Är temperaturen under 0˚C på metallföremål kan det leda till en kylskada inom bara några 

sekunder. 

 

För att skydda sig mot kyla, vind, regn med mera kan man använda sig av skyddskläder. För 

all bar hud är risken för avkylning mycket högre.  På grund av klädernas utformning, vikt, 

volym och vidare kan skyddskläderna påverka arbetsförmågan.  Synfält, hörsel och rörlighet 
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är några av sakerna som kan påverka personen negativt. För varje extra kilo skyddskläder som 

används ökar energiåtgången med 3 %23. 

3.3 Vind 
 
Människor i allmänhet vistas mycket hellre i miljöer där det råder solsken och vindstilla än 

där det är ogynnsamt väder. Vinden upplevs både som avkylning och en kraft mot kroppen 

och effekterna av detta kan säga upplevas som vindkomfort, men vinden syns och hörs även. 

Vinden för med sig damm, snö, regn vilket också påverkar hur man upplever vinden. När man 

ska planera för vind kan man inte enbart se till medelvindhasighet utan man måste se till 

vindbyarna, det är under maxhastigheten som olyckorna är framme. Om man missbedömer 

dessa maxhastigheter på vinden kan det få ödesdigra konsekvenser.  

 

När det är låga vindhastigheter på upp till 2 m/s, är det framförallt vindavkylningen som man 

märker av, men vid högre vindhastighet känner man mer och mer av vindtrycket. Om vinden 

ökar från 10-15 m/s ökar vindstöten 5 gånger så mycket jämfört med en vindökning från 0-5 

m/s, vindkraften ökar mycket snabbt med vindhastigheten24. 

 

När det blåser upplevs temperaturen lägre än vad den hade gjort om det varit vindstilla. I figur 

3:3 nedan kan man se att ju kallare det är ute desto mer påverkar vinden kylan per 

sekundmeter det blåser. 

 
Figur 3:3 Vindens kylpåverkan på bar hud vid olika temperaturen och vindhastigheter enligt Handbok för kallt 

arbete – Arbetslivsinstitutet 

                                                
23

 Handbok för kallt arbete - Arbetslivsinstitutet 
24 Klimatplanering – fysik eller symbolik? - Ulla Westerberg 1993 
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3.4 Nederbörd 
 
Nederbörd består av snö regn eller hagel. Det uppstår en rad extra arbeten eller icke 

värdeskapande moment som uppstår när mycket regn kommer. Detta kan vara pumpning av 

vatten samt dammsugning av vatten. Problem med nederbörd är att man blir våt och kall. För 

att förhindra detta tar man på sig mer kläder, handskar och regnkläder. Detta leder till att man 

blir klumpigare och får försämrad rörlighet, vilket i sin tur leder till att produktiviteten 

minskar.  Även extra tid åtgår att ta på sig dessa skyddskläder. En annan stor sak är de 

fuktproblem i huset som lätt kan uppstå vid riklig nederbörd25. 

 

Halland är det landskap där det faller mest regn i Sverige, men det finns områden i fjällen som 

får mycket mer nederbörd men det består till främsta delen av snö. I Halland faller det 600 – 

1200 mm nederbörd per år26. 

 

I figur 3:4 nedan kan utläsa hur mycket snöfall påverkar produktiviteten för arbete med eller 

utan verktyg. Det är framförallt vid måttlig och kraftig snöfall som produktiviteten påverkas 

väsentligt.  

 

 

 
Figur 3:4 Produktivitetsförluster vid snöfall - Calculating Lost Labor Productivity in Construction Claims –   
                William Schwartzkopf 

                                                
25 Vearbeskyttet byggning med Weather Production Systems  (WPS) – Knut Noreng 
26 Väder och vatten 6/2003 



4. Väderstatistik 
 

Detta kapitel kommer att behandla väderstatistik över centrala Halmstad som erållits ifrån SMHI. 

De är indelade i tre olika kapitel efter väderkategorierna temperatur, nederbörd samt vind. Varje 

kapitel föregås av förklaringar till följande diagram.  De olika väderkategorierna kommer att 

presenteras månadsvis i form av olika typer av diagram med förklaringar. Efter detta redovisas hur 

vädret sett ut under examensarbetets gång och som avslutning en utvärdering.  
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4.1 Temperatur 

4.1.1 Förklaringar till temperatur 
 

 

I cirkeldiagrammet till höger är 

procentvärdena baserade på alla 

dagar för respektive månad. 

Temperaturerna som redovisas är 

medeltemperaturen för hela dygnet. 

För de flesta månaderna är värdena 

baserade på 28 års mätdata. 

 

I stapeldiagrammet ser man hur 

många dagar det råder av varje 

temperaturintervall för just den 

månaden. Dessa värden har fåtts 

genom att ta det totala antalet dagar 

för respektive intervall delat med 

antalet år. 

 

I punktlinjediagrammet kan man 

avläsa hur medeltemperaturen för 

hela månaden har varierat med 

tiden.  

 

I linjediagrammet med tre olika 

linjer avläser man hur temperaturen 

har sett ut för varje enskild dag i 

genomsnitt under dessa år. Den blå 

linjen visar ett medianvärde, det 

medelvärde som gäller för hela 

tidsperioden. Den röda linjen visar 

temperatur till och med 1992 och 

den gröna efter 1992. Här försöker 

man avläsa om det skett några stora 

förändringar i temperatur- 

utvecklingen.  
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4.1.2 Januari 

 

 

 

 

4.1.3 Februari 

 

Under dessa år har det varit lite 

drygt fem dagar per januari 

månad som temperaturen legat 

under -5˚C och knappt två av 

dessa har temperaturen sjunkit 

under -10˚C. Det man ska ha i 

åtanke när man beaktar dessa data 

är att månadsmedeltemperaturen 

är högre nu de senare åren jämfört 

med förr. Detta innebär att dessa 

kalla dagar inte blir lika kalla och 

inte heller inträffa lika ofta som 

förr. 

 

Om vi studerar månadsmedel- 

temperaturen ser vi att den är 

väsentligt högre nu jämfört med 

de tidigaste mätningarna. Visst 

förekommer det på senare tid år 

som har en månadsmedel- 

temperatur som ligger under 0˚C, 

men dessa år inträffar mer sällan. 

 

Om man jämför dygnsmedel- 

temperaturen för januari ser man 

att det är mellan den 4-21 som det 

är stora temperaturavvikelser. 

Under just denna period ligger 

temperaturen minst 2˚C högre nu 

jämfört med tidigare. Före den 4 

och efter den 21 januari ligger 

temperaturen under nollstrecket. 

 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i  

januari 
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4.1.3 Februari 

 

 
 
 

Detta är den kallaste månaden på 

året. Visserligen har det blivit 

mycket varmare de senaste åren, 

men studerar man 

månadsmedeltemperaturen ser 

man att det är varmare i överlag än 

vad det är i januari. Detta beror till 

största delen på att slutet av 

februari månad ökar temperaturen 

kraftigt.  

 

Månadsmedeltemperaturen har 

ökat de senaste åren. Däremot 

varierar temperaturen år från år 

rätt mycket, likaväl som man kan 

få en varm månad kan det bli en 

kall.  

 

Under knappt femton dagar per 

februari månad är temperaturen 

under 0˚C, de riktigt kalla dagarna 

är, temperaturer under -10˚C, är 

något färre än i januari.  

 

Genom att analysera dygnsmedel- 

temperaturkurvorna ser man att 

temperaturen oftast är högre nu 

efter 1992 jämfört med innan. Det 

är framförallt i mitten av månaden 

som temperaturskillnader är som 

mest påtaglig, upp mot 3˚C.  

 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i  

februari 
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4.1.4 Mars 

 

 

Månadsmedeltemperaturen håller 

sig i stort alltid ovanför 

nollstrecket. Det förekommer 

visserligen år när temperaturen 

ligger under noll, men dessa är 

lätträknade. Det är ingen direkt 

påtaglig trend för månadsmedel- 

temperaturen i mars. 

 

De dagar som är över +10˚C och 

under -10˚C är mycket sällsynta. 

Under dessa 28 år som mätningar 

har genomförts har 

medeltemperaturen endast legat i 

dessa intervall fem gånger. 

 

Temperaturen ligger i huvudsak 

mellan 1˚C till 5˚C med knappt 

nitton dagar per månad i detta 

intervall. 

 

Tittar man på dygnsmedel- 

temperatur kurvan kan man inte se 

några förändringar i temperaturen.  

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i 

mars 
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4.1.5 April 

 

 

 
 
 

I april ligger medeltemperaturen i 

stort sett alltid över nollstrecket, 

det är väldigt ovanligt att 

dygnsmedeltemperaturen ligger 

under noll. Under de 28 år vi 

redovisar i detta arbete inträffar 

det endast tolv gånger i april. 

Temperaturen ligger framförallt i 

intervallet 1˚C till 10˚C, ungefär 

25 av månadens dagar ligger i 

detta intervall. 

 

Månadsmedeltemperaturen för 

april har ökat successivt med åren. 

Temperaturen har ökat några år 

för att sedan sjunka drastiskt, 

sedan ökar den igen till en högre 

nivå än tidigare för att sedan 

sjunka drastiskt igen. 

 

Det är framförallt i slutet av 

månaden man kan se en 

förändring i dygnsmedel- 

temperaturen. Efter den artonde 

ser man tydligt att temperaturen 

de senaste åren avviker från 

mediankurvan. När skillnaden 

mellan förr och nu är som störst 

skiljer sig temperaturen nästan 

6˚C. 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i 

april 
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4.1.6 Maj 

 

 

 
 

I maj ligger medeltemperaturen 

alltid över noll grader. Över 60 % 

av dagarna i maj ligger i intervallet 

11˚C till 20˚C. Temperaturen kan 

sjunka till under 5˚C, men detta är 

mycket ovanligt, likaså att 

dygnsmedeltemperaturen ligger 

över 20˚C. 

 

Månadsmedeltemperaturen för maj 

är relativt oförändrad under 

mätperioden. Temperaturen är 

nästan lite lägre de senaste fem 

åren jämfört med vad den var på 

80-talet. I stora drag skiljer sig 

temperaturen månadsvis bara några 

grader år till år, men i vissa fall kan 

skillnaden vara uppemot fyra 

grader. 

 

Om man ser till slutet av 

dygnsmedeltemperaturen i april 

kan man avläsa en viss skillnad i 

temperaturen jämfört med förr och 

nu i slutet av månaden. Detta 

speglas även i början av maj. Under 

de två första veckorna ligger 

temperaturen något över 

mediankurvan för att senare ligga 

under. Det är under de senare åren 

varmare i början av månaden och 

kallare i slutet jämfört med tidigare 

år.     

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i 

maj 
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4.1.7 Juni 

 

 

 
 

Temperaturen i juni ligger till 

största delen mellan 11˚C och 

20˚C. Men lika ofta som dygn med 

temperaturer över 20˚C kan 

medeltemperaturen ligga under 

11˚C. 

 

Månadsmedeltemperaturen i juni 

skiljer sig inte markant under 

mätningarnas tid.  

 

Ur dygnsmedeltemperaturkurvorna 

går det inte att utläsa någon speciell 

trend för månaden. 

 
 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i 

juni 
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4.1.8 Juli 

 

 

 
 

 
 

Under juli månad ligger 

medeltemperaturen framförallt 

mellan 11˚C till 20˚C men de 

riktigt varma dagarna är nästan tre 

stycken per månad.  

 

Genom att studera medel- 

temperaturkurvan ser man att 

temperaturen under de senaste 

åren har ökat något år till år. 

 

De senaste tre veckorna i månaden 

har blivit aningen varmare jämfört 

med tidigare år. Det är inte alls 

samma proportioner på 

temperaturväxlingarna som det är 

under vintermånaderna. 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i 

juli 
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4.1.9 Augusti 

 

 

Augusti månad ser nästan likadan 

ut som juli temperaturmässigt sett. 

Under de år som mätningar gjorts, 

har det endast inträffat en gång att 

medeltemperaturen för ett dygn 

legat under 11˚C. Temperaturen 

ligger vanligen mellan 11˚C till 

20˚C. Temperaturen sjunker 

successivt under hela månaden. 

 

Månadsmedeltemperaturen för 

den senaste fem åren ligger i 

samma nivå som den alltid gjort 

med undantag för några år när den 

legat aningen över det normala.  

 

Ser man till hur temperaturen 

förändrats per dag i månaden 

jämfört med nu och förr, ser man 

en liten temperaturökning för alla 

utom de tre senaste dagarna. 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i 

augusti 
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4.1.10 September 

 

 

 

 

I september börjar de kalla 

dagarna göra sig påminda igen. 

Temperaturen ligger framförallt 

fortfarande mellan 11˚C och 20˚C 

men dagar under detta intervall 

blir allt vanligare. Temperaturen 

sjunker successivt under hela 

månaden. 

 

Månadsmedeltemperaturdiagram-

met visar en liten trend till 

temperaturökning. Åren som 

avviker till de kallare åren har 

istället bytts ut till år som varit 

varmare på senare tid. 

 

Det är endast några dagar i början 

av månaden där temperaturen 

skiljer sig de senare åren jämfört 

med förr. Att det är just där är mer 

en slump än att påstå att 

temperaturen kommer vara 

varmare just dessa dagar i 

framtiden. 

 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i  

september 
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4.1.11 Oktober 

 

 

I oktober ligger medel- 

temperaturen förutom vid något 

enstaka tillfälle över noll grader. 

Det är framförallt i intervallet 6˚C 

till 20˚C som temperaturen ligger.  

De kalla dagarna blir här allt fler 

och möjligheten finns att 

temperaturen sjunker ner under 

nollstrecket. Under denna månad 

sjunker temperaturen successivt.  

 

Månadsmedeltemperaturkurvan 

har efter 1992 blivit mycket 

oregelbunden.  Det mest extrema 

fallet är mellan 2001 och 2002 där 

månadsmedeltemperaturskillnaden 

är över 6˚C. 

 

Ser man till hur dygnsmedel- 

temperaturen skiljer sig från förr 

jämfört med nu, syns det inte 

någon större skillnad.  I mitten av 

månaden är det aningen kallare nu 

på senare år för att istället vara 

varmare i slutet.  

  

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i 

 oktober 
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4.1.12 November 

 

 
 

I november ligger temperaturen i 

intervallet 1˚C till 10˚C över 80 % 

av dagarna. Under varje år är det i 

genomsnitt ca fem dagar när 

temperaturen ligger under 

nollstrecket. Ibland sjunker 

dygnsmedeltemperaturen ner 

under -5˚ men detta är rätt 

ovanligt. Detta sker i snitt endast 

en halv dag per år i november. 

Lika sällan ligger temperaturen 

över 11˚C. 

 

Månadsmedeltemperaturen 

varierar mycket kraftigt år till år. 

Det är inte ovanligt att 

medeltemperaturen skiljer sig fyra 

grader ett år till nästa. 

Temperaturen ligger alltid över 

nollstrecket men hur mycket är 

som sagt väldigt varierande.  

 

Hur temperaturen varierar för 

varje dag i månaden skiljer sig 

knappt någonting alls. Ibland 

ligger temperaturen för de senare 

åren något över mediankurvan för 

att i nästa stund ligga under.  

Temperaturen i november ser ut 

som den alltid gjort. 

 
 
 
 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i  

november 
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4.1.13 December 

 

 

 
 

 

I december ligger medel- 

temperaturen i nästan hälften av 

dagarna i intervallet 1˚C till 5˚C. 

Antalet dagar det är kallare än detta 

intervall är ungefär tio stycken och 

det är sällan som temperaturen 

sjunker under -10˚C.  

 

Månadsmedeltemperaturkurvan 

skiljer sig mycket i utseende under 

de senaste tretton åren jämfört med 

innan dess. I början av mätningarna 

skilde sig inte temperaturen 

väsentligt år från år förutom vid ett 

tillfälle. Ser man till de senare åren 

är det en stor oregelbundenhet på 

månadsmedeltemperaturen. Jämför 

man år 2002 och 2006 är det en 

månadsmedeltemperaturskillnad på 

nästan 8˚C. 

 

Dygnsmedeltemperaturen i 

december ligger över 

mediankurvan i början av månaden 

för att efter den nittonde ligga 

under. Detta betyder att det har 

blivigt varmare i jämfört med förr 

första tiden i december för att 

sedan ligga på en temperatur som 

är längre jämfört med förr. 

 

 

Procentuell 

fördelning av 

temperaturen i  

december 



4.2 Nederbörd 

4.2.1 Förklaringar till nederbörd 
 
 

 
 
 
 

I cirkeldiagrammet till höger är 

procentvärdena baserade på alla 

dagar för respektive månad. 

Nederbördsmängderna som 

redovisas är medelnederbörds- 

mängd för hela dygnet. För de 

flesta månaderna är värdena 

baserade på 28 års mätdata. Med 

riklig nederbörd menas dygn när 

det faller mer än 15,1 mm.  

 

I stapeldiagrammet ser man hur 

många dagar det råder av varje 

nederbördsintervall för just den 

månaden. Dessa värden har fåtts 

genom att ta det totala antalet 

dagar för respektive intervall 

delat med antalet år. 

 

I linjediagrammet kan man avläsa 

hur mycket den totala 

nederbördsmängden för just den 

månaden varierar under de år när 

mätningar genomförts.  
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4.2.2 Januari  
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Januari är den månad som har 

näst flest nederbördsdagar, bara 

december har fler. I 50 % av 

dagarna faller det nederbörd.  

 

När det regnar faller det uppemot 

sex dagar per månad nederbörd i 

intervallet 1-4mm och lite drygt 

fem dagar mellan 4 och 15 mm. 

Risken för riklig nederbörd är 

endast 2 %.  

 

Den totala nederbördsmängden i 

januari är mycket varierande, 

toppar med 150 mm nederbörd 

och månader när det endast faller 

2,5 mm. Vanligen ligger 

nederbördsmängden i intervallet 

40 till 100 mm.  
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4.2.3 Februari 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Februari är en månad med många 

nederbördsfria dagar, hela 16,6 

regnfria dagar i genomsnitt.  I 

fyra dagar faller det mellan 1 och 

4 mm och antalet dagar är lika för 

nederbörd mellan 4 och 15 mm.  

 

Dagarna med riklig nederbörd är 

lite drygt 0,6 stycken vilket 

betyder att dessa dagar inte 

inträffar särskilt ofta.  

 

Den totala nederbördsmängden är 

varierande. Mellan 1991 och 2003 

kan man avläsa att 

nederbördsmängden ökade med 

några års mellanrum. Denna 

månad bjuder inte på några riktiga 

nederbördstoppar, det är mer 

troligt enligt dessa värden att det 

kommer en väldigt torr månad 

istället för att det blir en med 

mycket nederbörd.  



 48 

4.2.4 Mars 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mars har lika många 

nederbördsfria dagar som februari 

men antalet dagar när det faller 

nederbörd över 1 mm är fler, 

vilket betyder att mars är en 

blötare månad.  

 

Den totala nederbördsmängden 

ligger i samma intervall för alla år 

bortsett från några undantagsfall. 

Skillnaden i detta intervall är 

dock rätt stor, men risken för att 

det ska komma onormalt mycket 

nederbörd är inte stor alls. 

Dagarna med riklig nederbörd är 

endast 0,4 stycken och risken för 

att det ska bli mycket  nederbörd 

hela månaden är alltså mycket 

liten.  

 

De senaste tio åren kan man se en 

minskning av den totala 

nederbördsmängden i mars.  
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4.2.5 April 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

April är den månad tillsammans 

med maj som har flest antal dagar 

när det inte faller någon 

nederbörd alls, hela nitton dagar 

är nederbördsfria. 

 

Det kommer i regel inte mycket 

nederbörd i april, men visst dyker 

åren upp när det är upp emot 100 

mm nederbörd på en månad.  

 

Antalet dagar det kommer rikligt 

med regn är väldigt få, endast 1 % 

vilket motsvarar 0,4 dagar, i 

genomsnitt under denna 

mätperiod. April tillsammans med 

maj är de månader när risken för 

rikligt med nederbörd är som 

minst. Under knappt fyra dagar 

regnar det mellan 4 till 15 mm. 
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4.2.6 Maj 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj är den månad tillsammans 

med april som har flest antal 

dagar när det inte faller någon 

nederbörd alls, hela nitton dagar 

är nederbördsfria. 

 

När det väl regnar i maj kommer 

det aningen mer nederbörd än vad 

det gör under april månad. 

Antalet dagar med nederbörd 

mellan 4 och 15 mm är ungefär 

4,5 per månad. Dagarna när det 

faller mer än 15 mm är aningen 

fler än i april.  

 

Mängden nederbörd är som sagt 

lite högre än april, men 

variationen på mängden 

nederbörd är inte lika stor som 

april, dock är nederbördstopparna 

högre.  

 

Under de senaste tio åren har 

mängden nederbörd ökat jämfört 

med tidigare.  
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4.2.7 Juni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I juni är lite drygt sexton dagar 

nederbördsfria. När det väl regnar 

kommer det vanligen mellan 1 

och 15 mm, i 4 % av månadens 

dagar faller det rikligt med 

nederbörd. 

 

Fram till 1997 låg det totala 

nederbördsmängden för juni 

oftast mellan 40 och lite drygt 

100mm. Efter detta år har 

topparna kommit oftare och även 

blivit högre. Förra sommaren 

inträffade den blötaste månaden 

under denna mätperiod.   
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4.2.8 Juli 
 

 

 
 
 
 
 
 

Juli har aningen större andel 

nederbördsfria dagar jämfört med 

juni. I knappt arton dagar faller 

det inte någon nederbörd. 

 

När det regnar faller det oftast 

mellan 4 och 15 mm. Risken för 

att det ska falla rikligt med 

nederbörd är 5 % vilket motsvarar 

lite drygt 1,5 dagar.  

 

Den totala nederbördsmängden i 

juli är varierande. Det finns vissa 

år när det faller mot 200 mm, men 

vanligast är att det ligger 

någorlunda i intervallet 40 till 150 

mm.  
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4.2.9 Augusti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augusti är en månad med många 

nederbördsfria dagar, men när det 

väl regnar kan det komma mycket 

regn. Augusti är den månad som 

har flest dagar med riklig 

nederbörd, i genomsnitt två 

stycken.  

 

Antalet dagar när mängden 

nederbörd ligger mellan 4 och 15 

mm är lite drygt fyra stycken.  

 

Mängden nederbörd under hela 

augusti varierar en del år till år. 

Vissa år faller det endast omkring 

20 mm för att ett annat år falla 

mot 140 mm, sedan finns det även 

extrema år när det faller 170 mm. 

 

För att summera sommaren förra 

året som många fortfarande har i 

minnet. Detta var en sommar i 

Halmstad som det föll ovanligt 

mycket nederbörd. 
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4.2.10 September 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

September är en månad som har 

knappt sexton nederbördsfria 

dagar i genomsnitt. Detta är en av 

månaderna som risken för rikligt 

med nederbörd är som störst. 

Antalet dagar med nederbörd 

mellan 4 och 15 mm är uppemot 

sex stycken.  

 

Den totala mängden nederbörd 

för hela september var under de 

tidigare årens mätningar mycket 

varierande för att nu de senare 

åren ligga relativt jämt år till år. 

Däremot har mängden nederbörd 

minskat på senare tid. 
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4.2.11 Oktober 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I oktober är det sexton 

nederbördsfria dagar i 

genomsnitt. När det faller 

nederbörd är chansen störst att det 

kommer mellan 4 och 15 mm. 

Risken för att det ska komma 

rikligt med nederbörd är 4 % 

vilket motsvarar knappt 1,2 dagar. 

 

Den totala nederbördsmängden i 

oktober varierar mycket. 

Vanligen faller det mellan 40 och 

120 mm, men vissa år faller det 

betydligt mer. 2006 föll det 210 

mm under oktober som också är 

nederbördsrekordet under denna 

mätperiod. På senare tid har 

nederbördstopparna blivit högre 

och inträffar oftare. Åren när det 

inte faller mycket nederbörd har 

blivigt färre och inträffar mycket 

sällan.  
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4.2.12 November 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I november är det knappt sexton 

dagar när det inte faller någon 

nederbörd. När det regnar faller 

det vanligen mellan 1 och 4 mm 

samt mellan 4 och 15 mm per 

dygn. Risken för riklig nederbörd 

är 3 % som motsvarar 0,75 dagar.  

 

Den totala nederbördsmängden 

för november varierade mycket 

mer förr än vad den gör nu. I 

huvudsak faller det mellan 30 och 

90 mm med några få år som 

undantag.  
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4.2.13 December 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

December är den månad med flest 

antal dagar med nederbörd. Under 

ungefär tre av dessa dagar faller 

det endast 0,5 mm eller mindre. 

Antalet dagar med 1 till 4 mm 

nederbörd är nästan lika stor som 

dagarna med 4 till 15 mm 

nederbörd som i genomsnitt 

ligger på sex dagar per december 

månad. Risken för att det ska bli 

rikligt med nederbörd i december 

är endast 3 % vilket motsvarar 

0,75 dagar. 

 

I december varierar den totala 

nederbördsmängden för månaden 

mycket. Enda direkta skillnaden 

är att på senare har år dykt upp 

när det endast fallit 20 mm 

nederbörd under december 

månad.  
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4.3 Vind 

4.3.1 Förklaringar till vindhastigheter 

 

 

 
 
 
 
 

Lugn vind 0 -0,2 m/s 
Svag Vind 0,3 -3,3 m/s 
Måttlig vind 3,4 - 7,9 m/s 
Frisk vind 8 - 13,8 m/s 
Hård vind 13,9 - 24,4 m/s 
Storm     24,5 -32,6 m/s 
 

 I cirkeldiagrammet till höger är 

procentvärdena baserade på alla 

dagar för respektive månad. 

Vindhastigheterna som redovisas 

är medelhastigheter för hela 

dygnet. För varje dygn har tre 

stycken mätdata utnyttjats, kl 6, kl 

12 och kl 18. För de flesta 

månaderna är värdena baserade 

på 28 års mätdata. 

 

I stapeldiagrammet ser man hur 

många dagar det råder av varje 

vindhastighetsintervall för just 

den månaden. Dessa värden har 

fåtts genom att ta det totala 

antalet dagar för respektive 

intervall delat med antalet år. 

 

I linjediagrammet kan man avläsa 

hur medelvindhastigheten för hela 

månaden har varierat med tiden.  
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4.3.2 Januari 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 I januari är det drygt fjorton 

dagar när det blåser svag vind tätt 

följt av de dagar när det blåser 

måttligt.  

 

Risken för att det ska blåsa hård 

medelvindhastighet under ett helt 

dygn är mycket liten. Endast 

under sex dagar när mätningarna 

har genomförts har detta skett. 

 

Genomsnittliga vindhastigheten 

för hela månaden varierar en del, 

vanligen ligger den mellan 3 och 

6 m/s.  
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4.3.3 Februari 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 I februari blåser det identiskt som 

det gör i januari. Risken för att 

det ska blåsa hård vind är dock 

lägre här och de dagar när det 

blåser måttligt är aningen fler. 

 

Sett till medelvindhastigheten 

under hela månaden är den 

varierande år till år. Åren när det 

blåser endast kring 2 m/s är 

betydligt fler än vad det är i 

januari. 



 61 

4.3.4 Mars 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

I mars blåser det framförallt svag 

och måttlig vind.  Under två dagar 

per månad blåser det friskt. Under 

en halv dag per mars månad 

blåser det lugnt. 

 

Det går inte att avläsa någon 

speciell trend i hur mycket det 

blåser i genomsnitt för månaden. 

Det blåser aningen mindre än vad 

det gör i januari och februari. 



 62 

4.3.5 April 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

April domineras framförallt av 

dagar när det blåser svag vind. 

Lugn och frisk vind blåser det 

bara en gång per månad och 

risken för att det ska bli hård vind 

över hela dygnet är nästan lika 

med noll. 

 

Genomsnittliga vindhastigheten 

för april håller sig oftast inom 

intervallet 2 och 4 m/s. Det är 

ytterst sällan det blåser utanför 

detta intervall.  
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4.3.6 Maj 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I hälften av maj månads dagar 

blåser det svag vind och i knappt 

fjorton dagar blåser det måttligt. 

Under denna mätperiod har det 

aldrig rått hård vind under ett helt 

dygn.  

 

Medelvindhastigheten har den 

senaste tiden legat i intervallet 2,7 

till 4 m/s. Variationen är inte stor 

år från år. 
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4.3.7 Juni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I juni råder det ännu fler dagar 

när det blåser svagt, i hela 52 % 

av dagarna blåser det svagt. 

Antalet dagar när det blåser friskt 

är knappt två stycken och under 

denna mätperiod har hårda vindar 

under ett helt dygn aldrig 

uppmäts. 

 

Genomsnittliga vindhastigheten i 

juni ligger vanligen i intervallet 

2,5 till 4 m/s.  
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4.3.8 Juli 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 I juli blåser det i över 50 % av 

dagarna svag vind och i lite drygt 

40 % av dagarna måttlig vind. I 

lite drygt en dag per månad blåser 

det friskt och under denna tid har 

det aldrig blåst hård vind under 

ett dygn.  

 

Från 1988 och framåt har det 

blåst mindre i genomsnitt under 

juli månad.  
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4.3.9 Augusti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I augusti blåser det inte särskilt 

mycket, i nästan tjugoen dagar 

blåser det svag vind.  

 

Variationen för den 

genomsnittliga vindhastigheten 

ligger från lite knappt 2 m/s till 

3,7 m/s. 
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4.3.10 September 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Även september har flest dagar 

när det blåser svag vind. Men 

under juli och augusti har det inte 

varit dagarna med frisk vind varit 

4 % och nu i september ökar 

dessa till 6 %. I denna månad 

börjar det blåsa lite mer igen. 

 

I denna månad varierar det en del 

i hur hög den genomsnittliga 

vindhastigheten för de olika åren 

ser ut. Vanligen ligger 

vindhastigheten mellan 2,5 och 4 

m/s, med undantag för vissa år 

när det ligger utanför detta 

intervall.  
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4.3.11 Oktober 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I oktober ökar dagarna när det 

blåser måttligt och de dagar när 

det blåser svag vind minskar till 

50 %.  Även dagarna när det 

blåser friskt ökar.  

 

Genomsnittliga vindhastigheten 

för hela månaden varierar mycket, 

hur mycket det kommer blåsa i 

oktober är omöjligt att förutspå.  
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4.3.12 November 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antalet dagar när det blåser svag 

respektive måttligt är lika många 

som i oktober. Det som skiljer sig 

gentemot oktober är att här är det 

fler dagar när det blåser lugnt och 

risken för hård vind är högre. 

Under denna mätperiod har det 

vid ett tillfälle varit stormvindar 

under en hel dag. 

 

Det är svårt att säga något om hur 

mycket det kommer blåsa i 

genomsnitt under november 

månad. Denna kurva är 

oregelbunden. 
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4.3.13 December 

 

  

 

 
 

 

I december är dagarna när det 

blåser som mest störst på hela 

året. Risken för att det ska bli 

hård vind är 3 % vilket motsvarar 

0,8 dagar. Frisk vind blåser det i 

knappt två dagar.  

 

I december varierar inte den 

genomsnittliga vindhastigheten 

avsevärt. Vanligen ligger 

vindhastigheten i intervallet 2,7 

till 4 m/s.  

 

  



4.4 Hur vädret såg ut under examensarbetets gång 

 
Det var planerat att vi skulle genomföra fältstudierna under februari månad för att sedan 

sammanställa den insamlade informationen. Som man kan se i figur 4:1 nedan var 

dygnsmedeltemperaturen väsentligt högre än normalt. Den totala nederbördsmängden i 

februari uppgick endast till 32 mm vilket är 20 mm mindre än normalt. Dessa faktorer har 

varit mycket betydande för antalet fältstudiedagar som kunnat genomföras. Totalt är det 

endast tre stycken dagar som vi kunnat genomföra enkätundersökningar med 

byggnadsarbetarna. Detta dels beroende på vädret samt att många dagar med sämre väder 

infallit under helgerna, exempel på detta var att SMHI utlyste Force Major fredag 

eftermiddag. En annan betydande faktor har varit den pressade tidplanen på arbetsplatserna 

vilket resulterat i att de inte haft tid för att besvara våra frågor.   

 

 
Figur 4:1 Dygnsmedeltemperaturjämförelse för februari 
 
 
Under mars och april månad har det varit normalt väder sett till årstiden. Anledningen till att 

det endast genomfördes enkätifyllnad en dag under mars beror förutom de ovannämnda 

faktorer även på tentamensperiod.  

 

 

 
 



 72 

4.5 Utvärdering av väderstatistik 

 
Det har blivit varmare under vintern. De tydligaste månaderna är januari och februari där 

medeltemperaturen har ökat avsevärt. Under resten av året går det inte att på samma sätt se en 

sådan tydlig trend på temperaturutvecklingen. Temperaturen ökar fram till juli för att sedan 

bli kallare igen. Den varmaste månaden under året är juli medan februari är den kallaste.  

 

Det man kan säga om nederbörd är att det är mycket varierande från år till år. Under 

sensommaren och hösten faller det mest nederbörd under året.  

 

Halmstad är känd för att vara en blåsig stad. Dagarna när det är vindstilla är lätträknade. 

Statistiskt sett är det knappt en dag i månaden när det är vindstilla. Antalet dagar när det 

blåser friskt eller mer är fler i oktober, december och januari.  

 

För vidare utvärdering av väderstatistiken se kapitel 6 Resultat och analys av uppsatsen 
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5. Aktörernas syn på problemet 
 
Detta kapitel behandlar de intervjuer som genomförts. Det är 1-4 respondenter som deltagit 

under varje kategori. Fyra platschefer, tre projektledare, två planerare/kalkylerare och en 

professor har intervjuats.  

 

5.1 Platschef 

 
Personerna som intervjuats under denna kategori besitter stor erfarenhet. Alla har verkat som 

platschefer/arbetsledare under i genomsnitt 18,5 år. Innan de blev chefer på 

byggarbetsplatserna arbetade de som snickare i genomsnitt 18 år.   

 

Alla är överens om att vädret är en faktor som påverkar byggarbetsplatsen mycket. Speciellt 

under vintern är vädret extra viktigt att ha koll på. Detta görs genom att följa väderprognosen 

noga, vissa företag använder sig av betalda tjänster för att få den bästa informationen, medan 

andra ringer och kollar varje morgon hur vädret ser ut att bli under dagen. Det är framförallt 

vid större projekt som man är extra noggrann med att ha koll på vädret och vid moment, som 

gjutning, där det krävs att det är gynnsamt väder. Har man inte tagit reda på vilket väder som 

kommer att råda kan det bli många onödiga extrakostnader som enkelt kunde ha undvikits. 

Man måste vara beredd på att kyla och snö kan inträffa. Uttorkningstiden blir väsentligt 

mycket längre på vinterhalvåret, fuktproblem är även detta ett mycket större problem på 

vintern. Är projektet inne i ett stadie där mycket armering pågår och det sedan faller snö på 

natten medför detta mycket extraarbete. Enligt dessa intervjuade personer är vädret en stor 

faktor till de merarbeten, som måste utföras på byggarbetsplasten.  

 

Hur mycket som planeras inför ett längre projekt där man tar hänsyn till vädret råder det 

delade uppfattningar om. Vissa menar att det är upp till beställaren om några speciella 

åtgärder ska göras. Andra säger att man inte tar någon hänsyn till vädret här nere i södra 

Sverige.  

 

Om det är planerat att byggstarten ska ske under vinterhalvåret räknas det in en viss summa 

extrakostnader i anbudet. Kostnader som kan vara inräknade är exempelvis; värmeslingor i 
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betongen för att den ska börja bränna när det är kallt, fläktar för uppvärmning av olika delar 

av byggnaden för att uttorkningen ska påskyndas. Men summan som ”avsätts” till extra 

kostnader får aldrig bli oskäligt stor. Projekttiden är en faktor som styr huruvida man ska ta 

hänsyn till vädret. Vid ett kort projekt där tidsplanen är ansträngd är det betydligt svårare att 

arbeta in förlorad tid, där kan det vara mer aktuellt att skydda konstruktionen från vatten och 

dylikt.  

 

Väderskydd är något som uppfattas mycket positivt, behöver aldrig kolla på termometern, det 

är alltid torrt och fint, perfekta arbetsförhållanden. En nackdel som påtalades med väderskydd 

är när det blåser mycket kraftigt.  

 

Framförallt vid större projekt med stora kostnader och volymer är det viktigt att räkna med 

dåligt väder i kalkylen. Men något som kommit fram från flera personer under dessa 

intervjuer är att man inte använder sig av väderstatistik, ofta verkar man inte bry sig allt för 

mycket förrän det inträffar, det blir 25 grader kallt, förra året regnade det ovanligt mycket, 

antalet stormar ökade och så vidare. Man ser att något har inträffat i efterhand, men man gör 

inte något för att kunna använda sig av denna lärdom till nästa projekt.  

 

Att kunna använda sig av väderstatistik är de allra flesta skeptiska till, de menar att 

meterlogerna knappt klarar av att förutspå väder för närmsta tiden, vilken nytta skulle man 

kunna få ut av det. De vet av erfarenhet hur vädret ser ut här i södra Sverige.  

 

Genom att noggrant följa väderprognoserna går det att styra den kortsiktiga planeringen bra. 

Om det ser ut att bli kallt får man skjuta på gjutningen tills det blir varmare väder, blir det 

kraftig vind och kranen inte kan användas får man planera för att ta in en mobil kran som 

klarar av högre vindhastigheter. Ibland går det att spara vissa moment under byggnationen 

och utföra dessa när det råder dåligt väder. Många byggarbetsplatser byggs i olika etapper 

vilket medför att det alltid finns arbete att utföra, vid sådana projekt är man inte lika beroende 

av vädret. Om väderprognosen visar dåligt väder under en längre tid och det är väderkänsliga 

moment som ska utföras kan byggnadsarbetarna flyttas till andra projekt eller 

väderpermitteras.   

 

Det är framförallt under stomskedet som vädret bidrar till förseningar i tidsplanen, men om 

förseningarna inte blir längre än några veckor kan detta jobbas in genom en forcering för att 
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konstruktion ska vara klar till slutdatumet. Ofta är det möjligt att skjuta på besiktningar efter 

att stommen är klar, för att på detta sätt hinna klart i tid. Vet man med sig att det kommer bli 

dåligt väder med mycket regn under stomskedet kanske man får överväga att byta material på 

vissa ställen, exempelvis byta ut en träsyll mot en stålsyll. Även om vädret inte bidrar till att 

det blir förseningar speciellt ofta sett till slutdatum ökar ändå kostnaderna om det måste göras 

forceringar. Förutom att man måste ta in extra mannar för att ta igen tid som gått förlorad 

uppstår kostnader för den tid när byggarbetarna inte har kunnat jobba på grund av vädret. 

 

Att få på taket fortast möjligt är något som alla strävar efter, när taket är på kan uttorkningen 

börja. I vissa projekt sätter man in extra folk när taket ska på för att detta ska gå snabbast 

möjligt, för ju längre tid det tar att få på taket, desto längre är konstruktionen sårbar för 

nederbörd. Att bygga inne på vintern och ute på sommaren är något som alla vill, men detta 

går inte att genomföra. Även om alla byggstarter skulle vara förlagda på bästa starttid bidrar 

bland annat överklagan till att alla projekt inte kommer igång vid den tänkta tidpunkten. 

 

När det blir dåligt väder och det behövs speciell utrustning hyr man oftast in det för att det är 

alldeles för dyrt att köpa in och ha sådana hjälpmedel liggande. Vid byggnation av källare är 

risken överhängande att det kommer regna några dagar, detta medför att man måste pumpa 

bort vattnet. Sådana extra kostnader är oftast inräknade i både tidplan och kalkyl, har man inte 

gjort detta får man ta konsekvenserna och betala. 

 

Prefabricerad betong är något som är bra att använda när tidsaxeln är ansträngd och även 

under byggnation på vintern är prefabricerad betong mycket smidigt att använda. Det går 

betydligt mycket snabbare att få tätt hus, vilket innebär att uttorkningen kan ta fart snabbare. 

När man använder sig av prefabricerad betong byggs golven som installationsgolv. En 

nackdel med prefabricerad betong är att vatten kan lagras i kanalerna, för att förhindra detta i 

högsta möjliga mån görs det borrningar i bjälklagen för att det mesta av det lagrade vattnet 

ska rinna bort. Har man bra byggtid finns det många fördelar med platsgjuten betong, bland 

annat finns alla installationer i golvet.  
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5.2 Kalkylerare/planerare 

 
Personer som intervjuats under denna kategori har olika lång erfarenhet inom bygg, 

erfarenheten varierar från 15 till 40 år i branschen. Tidigare erfarenheter har varit platschef, 

arbetschef, snickare och lagbas.  

 

Alla parter är överens om att vädret påverkar byggarbetsplasten, både kvalitetsmässigt och 

produktivitetsmässigt, framförallt tar det längre tid att bygga på vintern jämfört med på 

sommaren. Är det mycket kallt måste man värma upp byggnaden, i alla fall där moment ska 

utföras som kräver en viss temperatur. Målare till exempel måste ha en viss temperatur för att 

kunna måla, likaså golvläggare. För att man ska kunna gjuta ska det vara 5˚C, ska man ha 

högre klass på betongen kostar detta mer. Är det kallt jobbar byggnadsarbetarna sämre vilket 

innebär att mantimmarna blir fler, enhetspriserna påverkas. Det är framförallt fram tills man 

får tätt hus som vädret påverkar byggnationen, det är svårt att hela tiden ha tätt när man 

bygger vilket medför att vissa material som inte borde ha varit utsatt för väta blir det.  

 

Även moralen är något som sjunker vid dåligt väder. Byggnadsarbetarna har en viss tid rast 

varje dag, vi kan säga att de har en halvtimmes frukost. Det betyder att de sitter i boden i en 

halvtimme, har man shorts och t-shirt går man in och äter frukost sen går man ut. Men är det 

kallt och blött ute måste man på med ”skoteroverall” och regnkläder, detta görs inte på rasten 

utan på arbetstid. Är det 20 man på ett bygge och det regnar under ett par veckor blir det 

timmar av det. Sedan tar det även längre tid att utföra arbetena eftersom man är klumpigare 

med mer kläder. När man jobbat ett tag i kyla och regn blir handskar och dylikt blött. Att gå 

och byta handskar i torkskåpet är en spilltid som sänker produktiviteten. Humöret blir sämre 

och det resulterar i att man jobbar sämre.  

 

Man tar hänsyn till vädret i planeringen till en viss mån, eller man försöker i alla fall göra 

detta. När man upprättar en kalkyl vet man hur lång tid det tar att utföra olika moment och hur 

mycket dessa kostar. Ska det sedan göras utomhusarbeten mitt i vintern får man göra ett visst 

pålägg, vilket man slipper om det byggs på sommaren. Ska exempelvis markarbetena börja i 

december får man kalkylera med att det kan vara kallt och massorna måste tinas upp. Ska man 

istället börja i maj är detta inte något man behöver bry sig om. Ska man bygga en 

konstruktion som har en källare räknar man in extra arbete och utrustning för bortpumpning 

av vatten. Vädret spelar en stor roll hur kalkylen kommer ser ut. Ibland går det att skjuta på 
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byggstarten om kunden inte har någon deadline som är viktigt, detta gör att man kan börja 

bygga vid den gynnsammaste tiden på året och genom detta spara pengar.  

 

Hur mycket man tar hänsyn till vädret beror till stor del på hur gärna man vill ha jobbet, med 

det menas att om det råder stor konkurrens om uppdraget och företaget är beroende av att få 

ett jobb är pålägget med hänsyn till värdet i anbudet inte speciellt stort. Framförallt är det 

nederbörd som det tas hänsyn till, kyla förekommer knappt i denna del av landet.  I denna 

fråga är dock åsikterna lite varierande, en person menar att här i söder gör man inte något 

direkt pålägg på anbudet med tanke på vädret, men kan mycket väl tänka sig att det gör man i 

norr. Personen i fråga tycker visserligen att man borde ta hänsyn till vädret i anbudet. 

 

Någon använder sig av väderstatistik medan de andra inte gör detta. Genom att studera x antal 

år tillbaka ser man exempelvis att maj är den torraste månaden. Genom att ha denna 

information kan man försöka planera in vissa arbeten, målning, som är väderkänsliga under 

just denna tid. Däremot tror de inte att man kan använda sig av statistiken för att utläsa 

trender.  

 

Om det blir riktigt dåligt väder kan man få rätt till en senarelagt slutdatum. Genom att 

kontrollera branschorganisationens statistik kan man se om det varit exempelvis onormalt 

mycket nederbörd. Har det öst ner under flera veckors tid under byggnationen av en 

trästomme går det inte att börja plasta och isolera. Detta får man anmäla till beställaren och 

hänvisa till AB04 om hinder för att få extra tid eller om denne betalar för en forcering.  

 

5.3 Projektledare 

 

Personer som har intervjuats under denna kategori har lång erfarenhet inom bygg. De har 

arbetat som projektledare i genomsnitt 15 år och verkat i byggbranschen i genomsnitt 35 år. 

Tidigare yrken har varit varierande alltifrån arbetsledare, platschef, projektchef till arkitekt. . 

Deras utbildning sträcker sig från civilingenjör till fyraårig teknisk linje.  

 

Alla är överens om att vädret påverkar byggarbetsplatsen i stor utsträckning. Det beror lite på 

i vilket skede man är. Stomskedet nämns som det mest kritiska. Blir man utsatt för mycket 

väta här påverkar det kvalitén i slutändan, sedan kan det påverka byggtiden i och med att 
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uttorkningen kommer ta längre tid. I intervjuerna nämns ofta fukt som ett hot mot en 

byggnad. Det är avsevärda mängder vatten som ska ur en byggnad. Detta är något som det 

fuskats med tidigare, vilket man får sota för idag. En av de intervjuade ansåg att om man har 

fått mögel/fukt problem idag, har man sig själv att skylla. Vidare anser en av de att det 

påverkar även produktionen i sig, sedan även materialhanteringen. 

 

På frågan om man planerar byggstart efter någon speciell årstid anser de att många faktorer 

styr byggtider. Man försöker planera byggstart på våren när tjälen släppt, detta för att ha tätt 

hus till hösten. Exempel på faktorer som styr byggtider är färdigställande, detaljplaner, 

ekonomi, överklagan och bygglov. Som exempel nämns att om en skola ska byggas måste den 

vara klar efter sommarlovet, budgeten man har skall delas ut över året. Ett exempel nämns när 

ett bygge av många skäl fick byggas under fel tid, det vill säga under vintern. Detta ledde till 

att bland annat elkablar fick användas i formarna, betongen ska härda inte frysa. Om inte 

något görs och man tar bort formarna blir det bara en våt fläck av det hela. Det är 

entreprenören som får ta denna kostnad, eftersom entreprenören vet om byggstarten får han 

lägga in det i sin kalkyl.  

 

Man försöker planera att grunden görs under sommartid, dock säger en av de intervjuade att 

det paradoxalt nog är att luften innehåller mer fukt på sommaren vilket gör att torktiderna blir 

längre, han anser vidare att en betongplatta torkar snabbare på våren/hösten.  

 

På frågan om varför lite hänsyn tas till vädret vid planeringen anser de att det kostar pengar. 

Det har alltid fungerat, nog ska det fungera denna gång med. Man hoppas på att vintrarna ska 

vara lika milda som denna varit, men att man blivit mer noggrann med planeringen. Som 

exempel nämns materialhanteringen att täcka material och att köpa in material ”just in time”. 

En av de svaranden kommenterade att vädret påverkade mer förr, nu har man mycket 

prefabricerat. 

 

Vidare ansåg de att det är mycket sällan entreprenören åberopar vädret som ett hinder i 

enlighet med AB04. De har endast varit med om några enstaka gånger under sin karriär. Som 

exempel nämns att stormen Gudrun blåste sönder en del saker. Ett annat exempel som 

nämndes var att det var mycket kallt när man skulle gjuta villagrunder. På grund av detta fick 

de tidsförlängning men inte någon ersättning. Beställaren kan gå in och säga att man ska tina 

upp tjälen, för detta får man ersättning. Detta görs för att hålla byggtiderna.  
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De ansåg inte att vädret bidrar till att det kan bli förseningar i bygget, oftast har man kunnat 

jobba ikapp. Det nämns att det man inte gör ena veckan får man göra andra. Förseningar i 

byggtider beror i större grad på andra faktorer.  

 

De använde sig inte av väderstatistik från tidigare år, men en av de svarande ansåg att man 

kanske skulle kunna dra nytta av det. Det är viktigt att man tolkar statistiken rätt om man ska 

kunna utnyttja sig av den. En av de frågade ansåg att det är entreprenören, som brottas med 

problemen på byggarbetsplatserna. ”Visst är det vårt ansvar att planera bygget rätt från början, 

kanske man får tänka till lite i projekteringen” men han kunde inte peka på några speciella 

punkter. Vidare ansåg han att man följer trenden av sin erfarenhet, det är inte särskilt kalla 

vintrar längre. 

 

Väderskydd skrivs i låg utsträckning in i förfrågningsunderlaget, däremot ställer de krav på att 

exempelvis virket ska hålla vissa fuktkvoter. En av de svarade tyckte att det är upp till 

entreprenören att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå dessa fuktkvoter. Vill han ha tak 

över hela bygget är det upp till honom, det rycker vi i axlarna åt. Han ansåg vidare att 

väderskydd är en mycket stor kostnad.  

 

Alla var överens om att väderskydd skulle öka produktiviteten på byggarbetsplatsen, men att 

det är svårt att mäta hur mycket produktiviteten skulle öka. En av de svarade sa att en snickare 

såklart jobbar bättre om han slipper påverkas av vädret, om det är lönsamt att investera är det 

ingen som vet. Några av de hade varit med om projekt som väderskyddats men inte fått någon 

utvärdering på det. Men de var överens om att kvalitén skulle förbättras. Som exempel 

nämner en av respondenterna mögelproblem, vilket kan leda till enorma kostnader. Han säger 

vidare att man ibland gått ifrån trä till stål i utfackningsväggar för att man inte kunde hålla de 

fuktkvoter som de kräver i AF-delen. En annan av respondenterna sa att de lade ansvaret på 

entreprenören och på slutprodukten eftersom det råder ett konkurrensförhållande. Han ansåg 

att väderskydd är en perfekt lösning vid ombyggnad, men om han skrev in det måste han 

betala för det. Kanske man tillsammans med entreprenören kan hitta en bra lösning.  

 

På frågan om det ofta uppstår komplikationer under garantitiden som påverkats av vädret i 

byggskedet var svaren varierande. De ansåg att fukten är ett problem som kan dyka upp, även 

putsarbeten är något som kan få rättas till under garantitiden. En av respondenterna ansåg att 
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det har hög prioritet att skydda sig mot kvalitetssänkningar på grund av vädret. Han ansåg 

vidare att fuktskador även beror på hur husen är ritade. En annan av respondenterna hade 

dåliga erfarenheter av puts på mineralull. Han tyckte allmänt att puts ska man ha i Norrland 

där det regnar rakt.  

 

5.4 Sakkunnig professor 

 
För att få ytterligare perspektiv på hur vädret påverkar byggarbetsplatsen har en intervju 

gjorts med en professor, som har 30 års erfarenhet inom byggbranschen. Denna erfarenhet 

består av information i andra hand, det vill säga han har aldrig själv varit ute och arbetat på 

fältet utan bedrivit forskningsprojekt rörande bygg.   

 

Denna person är övertygad om att vädret är en faktor som påverkar byggarbetsplatsen oerhört 

mycket. Vädret påverkar människans produktionsförmåga, är det för varmt jobbar man sämre, 

när det är kallt måste man klä på sig mer vilket leder till en sämre arbetsförmåga. Vinden 

påverkar när man använder sig av kran samt arbeten på höga höjder. När det regnar kan man 

inte lägga tak, det går heller inte att jobba med isolering. Vid nederbörd påverkas 

produktionen, när arbetsdagen är över måste allt material täckas.  

 

Anledningen till att det tas lite hänsyn till vädret vid planering är någonting som han inte kan 

förstå. Alla vet att det blir dåligt väder. Genom att ta bort exempelvis två dagar i månaden 

som är produktionsfria, kan man minska vädrets påverkan på byggarbetsplatsen. Han menar 

att man inte inser att det kostar extra pengar på grund av vädret. En orsak kan vara att det 

råder för dålig kompetens hos de som gör kalkyler, inte den del där man räknar ihop hur 

mycket material som kommer gå åt, utan den del där man ska lägga till relevanta faktorer som 

påverkar byggproduktionen. Han anser att väderstatistik skulle kunna vara ett hjälpmedel i 

planeringen.  

 

Genom att använda sig av väderskydd kan man bygga vid alla väderlekar. Tillverka det mesta 

i fabrik, prefabricerat, är ett annat sätt för att minimera väderstörningar. Bygger man däremot 

en villa kanske det inte är lönt att ha ett stort väderskydd, utan noggrant planera för vad man 

ska göra om dåligt väder uppstår. Orsaken till att det sällan skrivs in att man vill ha 

väderskydd i AF-delen tror han till stor del beror på okunskap hos beställaren.  
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5.5 Utvärdering av aktörernas syn på vädrets påverk an på 

byggarbetsplatsen 

 
En stor fördel i detta kapitel är att de intervjuade besitter en stor erfarenhet inom bygg. Alla 

aktörer är överens om att vädret påverkar byggarbetsplatsen både kvalitetsmässigt och 

produktivitetsmässigt.  De anser alla att det tar längre tid att bygga på vintern. Projektledaren 

försöker planera byggstart på våren för att tätt hus ska råda till hösten/vintern. Men det är 

många faktorer som styr tiden för byggstart. Både projektledaren och platschefen berättar om 

fall när man av olika anledningar blev tvungen att bygga under vintern. Detta ledde till en rad 

extraarbeten och extrakostnader. Denna kostnad får entreprenören ta, om inte vädret varit 

osedvanligt för årstiden samt inverkat särskilt ogynnsamt på arbetena enligt AB04. Det har 

framgått i intervjuerna att det är sällan entreprenören åberopar vädret som ett hinder. 

Kalkylerare/planerare säger att man försöker ta hänsyn till vädret när man lägger kalkylen 

men det beror lite på hur mycket man vill ha jobbet. Ser man att man ska göra 

utomhusarbeten under vintern lägger kalkyleraren till ett visst pålägg, även betongen blir 

dyrare för att man måste ha en högre betongklass.  

 

På frågan om väderskydd är lönsamt eller inte är det ingen som vet. Men de är överens om att 

kvalitén på konstruktionen ökar. Kvalitén är något som är viktigt för beställaren men även för 

entreprenören. Alla vill ha en nöjd kund.  

 

Väderskydd upplevs som positivt hos platscheferna. Nederbörd som framförallt regn är den 

faktor som påverkar byggnadsarbetarna mest. Genom att använda sig av tjocka regnkläder och 

handskar försämras rörligheten och därmed också produktiviteten. Det är dock sällan som 

projektledaren skriver in väderskydd i förfrågningsunderlaget, detta kan bero enligt 

professorn på okunskap hos beställaren. Skriver projektledaren in att han vill ha väderskydd 

är det han som får betala för det. Kanske beställaren tillsammans med entreprenören skulle 

kunna hitta en lösning.  
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6 Resultat och analys av uppsatsen 
 
Detta kapitel kommer att behandla sammanfattningar av de fältstudier som genomförts. Vi 

kommer även att dra paralleller mellan vår statistik och tidigare produktivitetsstudier för att 

kunna se hur många dagar som förloras på grund av vädret. Här tas det även upp hur de olika 

yrkesarbetarna påverkas av vädret.  

  

6.1 Allmänt 
 
Vid utvärdering av data i detta kapitel ska man ha i åtanke att de dagar som nämns även 

innefattar helger och semestrar.  

 

6.2 Fältstudier om produktivitet 
 
För att ta reda på hur mycket produktiviteten minskar vid olika väderförhållanden 

genomfördes en fältstudie där vi följde fyra byggarbetsplatser i Halmstad. Varje dag vid 

ogynnsamt väder besöktes byggarbetsplasterna för att ställa frågor och observera hur 

produktionen påverkades. Vi ville även se vilka icke värdeskapande moment anknutna till 

vädret som uppstod. För att få fram detta gjordes en enkät som yrkesarbetarna fick fylla i 

slutet av dagen.   

 

6.2.1 Observationer under fältstudierna 

 
Det första vi lade märke till var hur motivationen sjönk vid dålig väderlek, i huvudsak när det 

regnade. Kombinationen regn och vind är något som sänkte motivationen att arbeta mest. Vi 

uppmärksammade icke värdeskapande moment som täckning av material och dammsugning 

av vatten, några dagar fick kranen stå stilla, detta ledde till att 20 löpmeter betongvägg inte 

kunde gjutas den dagen. När kranen stod stilla fick betongarbetarna byta arbetssyssla. Alla 

dessa byten av arbetssyssla resulterar i en ställtid, eftersom man ofta måste byta verktyg och 

fixa material för att kunna arbeta.  

 

Under samma dag på en annan byggarbetsplats fick arbetsledaren omstrukturera sina mannar 

på grund av för starka vindar. Från att ha jobbat på taket fick de börja med utfackningsväggar 
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på lägre höjd där det inte blåste lika mycket för att till slut resultera i väderpermittering sista 

timmen. Under våra fältstudier föll inga större mängder snö, men den lilla mängd som kom 

innebar merarbete vid betonggjutning. Snön var tvungen att avlägsnas för att gjutningen 

skulle kunna ske. Fler icke värdeskapande moment som upptäcktes i samband med gjutning 

var att man lade cellplast ovan betongen samt vikter på dessa för att förhindra att det blåser 

iväg. På en av byggarbetsplatserna inträffade ett återkommande problem vid regn. Detta var 

kortslutning av elektriciteten vilket ledde till strömavbrott i en sektion av byggarbetsplatsen 

under cirka en timme. 

 

6.2.2 Analys av enkäterna 

 
Enkätundersökningen innefattade olika yrkeskategorier men redovisas bara som en. Detta 

berodde på att för få svarande inom varje yrkeskategori deltog i undersökningen. Om vi skulle 

använda dessa data skulle resultatet inte bli representativt. Vissa personer som deltagit i 

undersökningen hade under dagen arbetat både ute och inne, vilket kan vara missvisande. Om 

vi bara skulle ha haft svaranden som jobbat ute under hela dagen skulle utfallet troligen se 

annorlunda ut det vill säga en lägre produktivitet. På två av de fyra arbetsplatserna hade man 

möjlighet att gå in och jobba. Se bilaga 1. 

 

 

Tabell 6:1 Sammanställning av när enkätundersökningar genomfördes 

Datum Temp. °C Vind m/s Max vind  m/s Nederbörd (mm) Produktivitet %  

26-feb 5,2 4 12,1 7,1 80 

27-feb 5,7 7,4 19,7 0,8 76 

20-mar 0 1,7 11,6 1,8 85 
 

 

Som man ser i tabell 6:1 ovan sjönk produktiviteten i snitt med 20 %. Den 27-februari fick 

kranen stå stilla på de flesta av observationsbyggarbetsplatserna, under denna dag var det en 

medelvindhastighet på 7,4 m/s det vill säga måttlig vind.   
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6.3 Produktivitetsförluster på grund av väder 
 
I tabell 6:2 ser man hur många dagar per år som försvinner i ren produktivitet vid olika 

väderförhållande. Procentförlusterna i kolumn två har erhållits ur figur 3.1 och 3.2. Vidare i 

kolumn tre redovisas antalet dagar per år för de respektive förhållanden. Genom att 

multiplicera produktiviteten med det genomsnittliga antalet dagar per år får man fram 

produktivitetsförlusterna som visas i kolumn fem. När man analyserar temperaturdata ska 

man ha i åtanke att den upplevda temperaturen sjunker ytterligare när det blåser. Se figur 3:3 

 

 

Tabell 6:2 Produktivitetsförluster för ett helt år vid olika väderförhållanden 

 
 

1 2 3 4 5 

Nederbörd/dygn 
Produktivitet 

% Dagar/år 

Antalet dagar 
efter %-
bortfall 

Förlorade 
dagar 

>15,1mm 35 11,42 4,00 7,42 

4-15mm 40 60,16 24,06 36,10 

     

Temperatur % Dagar/år 

Antalet dagar 
efter %-
bortfall 

Förlorade 
dagar 

20-30˚C 84 6,55 5,47 1,08 

10-20˚C 98 146,95 143,28 3,67 

5-10˚C 99 70,66 69,95 0,71 

0-5˚C 98 87,02 84,84 2,18 

 -5-0˚C 96 40,46 38,84 1,62 

 -10--5˚C 92 10,27 9,40 0,87 

 -20--10˚C 81 3,37 2,71 0,66 

     

Vindhastighet % Dagar/år 

Antalet dagar 
efter %-
bortfall 

Förlorade 
dagar 

>Frisk vind 75 20,52 15,39 5,13 

     

 
Den totala produktivitetsförlusten för nederbörd är svår att definiera. Det man kan säga med 

säkerhet är att det faller riklig nederbörd elva dagar per år. Eftersom man endast arbetar 35 % 

av sin kapacitet när det regnar rikligt kommer produktivitetsförlusten bli betydande. 

Produktivitetssänkning kommer även att ske när det regnar 4-15 mm per dygn men man skall 
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ha i åtanke att det är ett dygnsmedelvärde. Denna produktivitetsförlust är baserat på nederbörd 

per timme medan vi redovisar de per dygn, vilket innebär att det är mycket troligt att 

nederbörd även kommer att falla utanför arbetstid. Den totala produktivitetsförlusten vid 

nederbörd som är betydande för produktionen uppgår till 44 dagar under ett helt år. Denna 

siffra syftar till på all nederbörd som faller kommer under arbetstid. Även nederbörd som är 

mindre än 4mm per dygn påverkar produktiviteten men inte i samma utsträckning som mer 

nederbörd, det vill säga om inte allt kommer under en timme.  

 

Om extremfallet råder, att det faller betydande nederbörd i 71 av årets dagar kommer det 

resultera i en timmes produktivitetsförlust per byggarbetare och dag. Förklaring till 

föregående påstående är enligt följande: 71 dagars nederbörd motsvarar 44 dagar i 

produktivitetsförluster vilket är 12 % av årets dagar. 12 % av en normal arbetsdag på 8 

timmar är 1 timme. Här tas det inte någon hänsyn till de extra arbeten som uppkommer vid 

nederbörd.  

 

Produktivitetsförlusterna för temperatur är mer rättvisande än nederbörd eftersom det är ett 

medelvärde av hela dygnets temperatur. På vintern är produktivitetsförlusterna på grund av 

kyla och sommaren på grund av värme. Under ett helt år uppgår den totala 

produktivitetsförlusten till följd av temperatur till 11 dagar. Detta motsvarar 3 % av årets 

dagar, vilket är 15 minuter per dag.    

 

Vinden är en faktor som påverkar produktiviteten negativt. I tabell 6.2 har antalet vinddagar 

när det blåser friskt eller mer presenterats, detta har gjorts eftersom vindbyarna är betydligt 

högre än medelvindhastigheten. Se tabell 6.1. Under ett år är det 5 dagar som går bort i 

produktivitetsförluster på grund av vind. Detta motsvarar 7 minuter per arbetsdag. Det man 

ska ha i åtanke är att vinden påverkar den upplevda temperaturen, ju kallare det är ute desto 

mer påverkar vinden avkylningen av kroppen, vilket leder till en lägre produktivitet.  

 

Anledningen till att vi valde att inte ta våra produktivitetsmätningar och göra en jämförelse 

för utvärdering av hela året är att vi inte fått in tillräcklig renodlad data för de olika 

väderförhållandena. Detta för att våra resultat inte ska bli missvisande.  
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Vi anser att eftersom data samlats in under 30 år är bilden relativt rättvisande.   Man ska även 

tänka på att det både kan regna, blåsa och vara kallt under samma dag. Detta skulle leda till att 

produktiviteten sjunker ytterliggare.  

 

6.4 Hur de olika yrkesarbetarna påverkas av vädret 
 
Tabell 6:3 visar hur många dagar som ligger i de olika temperaturintervallen. Syftet med 

denna tabell är att den skall vara ett hjälpmedel när man skall kontrollera för hur många dagar 

de olika yrkesarbetarna kan genomföra sina moment.  

 

 

Tabell 6:3 Antalet dagar per år i ett visst temperaturintervall 

 

Månad Under 5 ˚C 5-10˚C 10-20˚C 
Januari 28,52 2,48 0 
Februari 26,21 2,04 0 

Mars 26,32 4,57 0,11 
April 10,82 4,18 4,1 
Maj 0,68 9,39 20,75 
Juni 0 0,85 28,26 
Juli 0 0,00 28,23 

Augusti 0 0,036 28,35 
September 0,11 4,43 25,43 

Oktober 5,75 13,96 11,29 
November 17,32 12,29 0,39 
December 25,39 5,61 0 

 

 

Alla tider som beskrivs nedan avser perioder när momenten i syfte kan genomföras utan 

hjälpmedel för hela dygnet. Det vill säga en målare kan börja jobba direkt på morgonen utan 

att värme behöver tillsättas genom fläktar.  

 

För att man ska kunna måla krävs en temperatur på minst 5°C, målarens lämpligaste 

arbetsperiod är från mitten av april till mitten av oktober. Detta baseras på tabellen ovan samt 

kapitel 4.1.  
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I intervallet 5-8°C råder optimal gjuttemperatur27. Genom att utnyttja tabell 6.3 ser man hur 

många dagar per månad som temperaturen ligger i intervallet 5-10˚C. Dessa data skall dock 

användas tillsammans med de olika väderstatistikkapitlen för att man ska kunna avgöra när 

det är bäst lämpat för gjutning.  

 

Från början av mars till mitten av december lämpar det sig bäst för arbeten som kräver en 

temperatur ovan noll strecket, se kapitel 4.1.4 samt 4.1.13.  

 

Enligt de intervjuer som genomförts arbetar yrkesarbetarna som bäst i temperaturintervallet 

10-20˚C. I tabell 6.3 kan man se att optimala temperaturförhållanden är under maj till och 

med september.  

 

 

 

 
Figur 6:1 

 

I figur 6:1 redovisas totala antalet dagar per månad när det blåser friskvind eller mer. 

Anledningen till att vi valt frisk vind och starkare är att vindbyarna är väsentligt mycket högre 

vilket kan leda till att kranen måste stå stilla, se tabell 6:1. Om man utgår från dessa data står 

kranen i genomsnitt stilla knappt två dagar per månad. Denna slutsats kan vi författare 

hänvisa till den 27 februari 2008 när vi under våra fältstudier observerade att kran fick stå 

                                                
27 Kostnadsaspekter vid användandet av självkompakterande betong vis husbyggnation – Anders Nygren och 
Emma Waller 



 88 

stilla när det blåste en genomsnittlig vindhastighet som var måttlig. Med dessa data kan 

kranföraren ha i åtanke att i snitt nästan två dagar per månad kan kranen inte utnyttjas.  

 

April är den månad på året när det blåser minst antal dagar friskt eller mer. Det är framförallt 

under oktober, december och januari det blåser aningen fler starka dagar än övriga månader.  

 

 

                   (mm) 

 

Figur 6:2 

 

 

De torraste månaderna att jobba är under februari, mars, april och maj. Den procentuella 

fördelningen av nederbördsfria dagar kan utläsas i kapitel 4.2. Rent statistiskt sett är april den 

månad som lämpar sig bäst för moment som är extra känsliga för nederbörd, exempelvis 

takläggning, målning med mera.  

 

Den nederbördsrikaste perioden under året är från juli till och med oktober, av dessa månader 

faller det mest nederbörd i augusti. Under denna period faller det nederbörd i snitt varannan 

dag. Med andra ord lämpar det sig inte att hålla på med moment som är känsliga för 

nederbörd under hösten över huvud taget. Därför anser vi författare att det är lämpligt att ha 

tätt hus inför hösten.  
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Tabell 6:4 Antal dagar per månad med riktigt ogynnsamt väder 

 

  

Frisk och 

starkare 

vind 

Riklig 

nederbörd 

Temperatur 

<-10˚C 

Januari 2,68 0,76 1,62 

Februari 2,09 0,61 0,82 

Mars 1,91 0,36 0,07 

April 1,09 0,39 0 

Maj 1,45 0,43 0 

Juni 1,86 1,33 0 

Juli 1,25 1,54 0 

Augusti 1,18 1,89 0 

September 1,82 1,43 0 

Oktober 2,45 1,18 0 

November 1,86 0,75 0 

December 2,73 0,75 0,86 

 

 

I tabell 6:4 kan man avläsa hur många dagar per månad som det råder mycket ogynnsamma 

vind-, nederbörd och temperaturförhållanden. Syftet med denna tabell är att planeraren kan se 

hur många dagar med extremt väder som råder per månad. Med hjälp av denna tabell kan man 

planera in produktionsfria dagar om byggnationen är i ett skede när produktionen är 

väderutsatt.  

 

Tabell 6:4 tillsammans med kapitel 4 och kapitel 6 kan man dra slutsatser för när det lämpar 

sig bäst för de olika byggmomenten. Med detta i åtanke skulle man kunna spara på vissa 

moment som inte är påverkar den kritiska linjen i tidsplanen. Exempel på detta kan vara att 

man inte reglar upp mellanväggar när bra väderförhållanden råder utan att man i stället utför 

väderkänsliga moment som exempelvis takläggning. Genom att arbetsledaren redan i förväg 

påtalar vad som skall genomföras om ogynnsamt väder inträffar under dagen kan man minska 

ställtiden mellan de olika momenten. 

 
Med dessa data i åtanke kan man planera byggstarten när den lämpar sig bäst för varje enskilt 

projekt. Vidare anser vi att man skall försöka att ha tätt hus inför hösten/vintern, detta med 

tanke på att nederbördsmängden under denna period är högre.  
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Slutsats 
 

Dessa studier visar har vi fått fram att vädret påverkar byggproduktionen i stor utsträckning. 

Vädrets påverkan på byggarbetsplatsen beror på storleken på byggarbetsplatsen, i vilket skede 

man är, årstid samt vädrets variation år från år. Arbetar man under alla årets dagar förlorar 

man i ren produktivitet för varje byggnadsarbetare i genomsnitt 1 timme per dag vid 

nederbörd, 15 minuter på grund av temperatur och 7 minuter vid höga vindhastigheter. I 

genomsnitt står kranen stilla nästan 21 dagar per år, det vill säga nästan två dagar per månad. 

Dock ska man ha i åtanke att dessa data endast gäller produktivitetsminskning och inte de 

extra arbeten som uppkommer vid ogynnsamma väderförhållanden. Genom att använda sig av 

data som presenteras i uppsatsen kan man planera i för eventuella produktionsfria dagar.  

 

Den väderlek som påverkar yrkesarbetarna mest är vid en temperatur 0-5°C samt regn och 

blåst. Vid solsken, 10-20°C och vindstilla jobbas det som bäst. 

 

Enligt de intervjuer som gjorts var man skeptisk mot att kunna använda sig av väderstatistik i 

projektering och tidsplanering. Vår utvärdering av väderstatistiken för de 28 senaste åren i 

Halmstad visar på att man i viss utsträckning kan använda sig av detta. Data som nederbörd 

och vind är relativt oregelbunden, men man vet ungefär hur många dagar per månad med 

respektive väder som kommer att infalla, dock vet man inte när under månaden. Genom att 

utnyttja temperaturdata kan man få fram när det är lämpligt att genomföra vissa moment som 

är temperaturkänsliga. Man skulle även kunna använda sig av vår statistik för att se om 

osedvanligt väder förefallit och med detta se om man kan kräva hinder enligt AB 04. 

Eftersom entreprenören får statistik för hur vädret sett ut av branschorganisationen, kan han 

med vår statistik gå in och kolla om osedvanligt väder inträffat.  

 

Vi har kommit fram till att april och maj månader är de mest produktiva månaderna, detta 

genom analysering av väderstatistik. Vid analysering av temperaturen har vi sett tydliga 

trender som visar på temperaturökningar under vintermånaderna. Detta kan i framtiden 

innebära att man inte behöver ta någon hänsyn till vintern temperaturmässigt sett. Dock skall 

man inte glömma att det var riktigt kallt vintern 2005/2006.  
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Anledningen enligt oss till att lite hänsyn tas till vädret i planeringen är att det blir för dyrt, 

det kalkylerade anbudet kommer att ligga högre än konkurrenternas. För att komma runt detta 

problem krävs att man ser mer långsiktigt samt en bättre kommunikation mellan beställaren 

och entreprenören. Genom att använda sig av partnering där alla är delaktiga kan man få ut 

maximalt av varje aktör. Eftersom alla är med redan tidigt i processen kan man utnyttja allas 

yrkeskunskaper till att få de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt.  

 

”Man blir lika överraskad varje gång vintern slår till” sade flera av de intervjuade personerna. 

Man drar inte lärdom av detta utan planerar efter gynnsamma byggförhållanden. Har man ett 

projekt som sträcker sig över vintern, bör man lägga in produktionsfria dagar för att på detta 

sätt få marginaler i tidsplanen. Kommer det inte snö faller det regn och enligt våra studier 

jobbar yrkesarbetarna väsentligt sämre vid regn. 

 

Att få en bra konstruktion gagnar både beställaren och entreprenören, entreprenören vill ha ett 

gott ryckte om sig medan beställaren vill eliminera framtida fukt och mögelproblem. För att 

minska fuktproblemen som kan uppstå i en konstruktion anser vi författare att lösningen är 

väderskydd eller eliminera snäva byggtider. Det vill säga, man låter fukten torka ut innan 

exempelvis isolering av utfackningsväggar sker. 
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Bilagor 
 

 
 
 

Bilaga 1 Enkätundersökningsformuläret 

Enkät om hur vädret påvekar arbetsinsatsen     

         

Ringa in rätt svarsalternativ       

         

Vilket är ditt yrke på arbetsplatsen?   Datum:   

Hur många års erfarenhet har du? 
                
år     

Ålder ?         

15-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år     

         

         

1. Har vädret påverkat din arbetsinsats negativt idag? Ja Nej   

2. Om ja på fråga 1. Hur många procent anser du att din arbets- 0% 1-10% 11-20% 21-30% 

   kapacitet har försämrats jämfört med när det är bra väder? 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 

3. Om ja på fråga 1. Hur mycket tid har du inte kunnat  0 min     

   arbeta p.g.a vädret?       1-30 min 31-60min 
61-

90min  +90 min 

4. Har du varit tvungen att byta arbetssyssla p.g.a. vädret? Ja Nej   

5. Om ja på fråga 4. Hur lång tid blev du frånvarande         

    innan du kunde återgå?             

6. Var har du jobbat?       Inne Ute Både inne och ute 

7. Hur många minuter har gått åt för andra sysselsättningar, 0 min       

    ex täckning av material?     1-30 min 31-60min 
61-

90min  +90 min 


