


Det blir skador på färdiga byggdelar

Dålig planering

Rutin för uppföljning
Bristfällig dialog Bst
och E

Arbetsbelastning

Rutin för planering, 
kort- och långsiktig

Inbrott, 
skadegörelse

Dålig 
bevakning/inhägnad

Ekonomi (billig UE) + 
medvetna risker (t 
ex väderskador)

Slarv

Tidspress

Dålig planeringInget 
helikopterperspektiv, 
var och en ser till sitt

Dålig 
kommunikation

Rutiner

Yrkesstolthet?Samverkansentreprenad

Fel entreprenadform, för 
uppdelat

Strategi hos beställaren

Dålig 
erfarenhetsåterföring 
från tidigare 
projektmedverkan

Rutiner



Det blir materialspill vid mått-
och mängdanpassning på plats

Inte prio med från 
början

Okunskap

Frågan lyfts för sen 
LOA/BTA

Mängd olika mått

Dålig planering

Mer jobb vid beställning 

Dålig planeringLängre ledtid

Synliggöra och premiera

Tid dyrare än material

Ser ej total kostnad, 
synlig/dold kostnad

För stor tolerans mot 
byggavvikelser

Kravspecifikation Inte med vid ritning

Olika funktioner 
krockar

Hänsyn i projektering

Svårt med exakta mått

Risk för fel



Inköpt byggmaterial blir 
förstört innan det används

Liten ekonomisk påverkan i 
förhållande

Slarv

Dålig planering, ej 
”just in time”

Mer jobb vid beställning 

Dålig planeringOnt om tid

Stress Okunskap

Dålig förvaring

Fel data
Ser inte helheten vid 
snabba beslut

Ont om plats
Kommunikation om 
behov

Prioritering

Kommunikation

• Öppenhet/samverkan – hjälpas åt
• Partneringsamverkan, även UE
• Dela risk
• Utförandeentreprenad

• Kunskap, insamling av data
• Avfallsminskning, incitament



Det beställs för mycket 
byggmaterial

Ritar inte modulmått 
längre

Gestaltningsstyrda

Förpackas i enheter
Saknas material blir det 
stopp, vill inte chansa

Felprojekterat

Pressade byggtider

• Tydlighet till 
politiker

• Hinna mängda 
rätt och planera 
leveranser 95%+

Petighet vid besiktning

Dåliga system

Många olika material

Vädersäkras i 
enheter, tvingar 
beställa enligt dessa

Krav att 
komplementbyggnader 
byggs av spill

Mycket anpassning

Vill säkerställa nöjda 
kunder

Osäkerhet i mängder

Om svåra material

Svårt beräkna 
spill

Litar inte på handlingar

Inte utfört enligt 
handling

Oförsiktighet som vi 
tar höjd för

Kommunikation för att 
sänka förväntan

Second hand dåligt 
ansett Räknar med spill

Förståelse hos de som 
tar fram detaljplan dålig

Summan av mycket 
småspill

Tro att materialet som 
kommer ut är stöldgods

Godkänn återbrukat

Tillval

• Bevaka antalet 
material

• Produktanpassad 
projektering

• Kan göras till fördel 
om återbruk

Hantering ej lönsamt

Fel yrkesgrupp 
som rensar

Leverantörer vill inte 
ha tillbaka

Ställa krav

Krav i 
detaljplan

Gemensamma mål

Rädsla när det inte finns 
garanti


