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Denna genomförandebeskrivning är uppdelad i tre delar. Inledningsvis redovisas våra kärnvärden 
vilket återspeglas i allt vi göra för att därefter kortfattat beskriva vårt ledningssystem, det vill säga 
vårt sätt att arbeta i byggprocessens alla skeden, för att avslutningsvis beskriva objektspecifikt hur 
Skanska har tänkt sig genomföra projekt Framnäsviken. 
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1 Kärnvärden 
 

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö 
som vi lever i. Vi skapar hållbara lösningar och strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt 
byggande, arbetsmiljö och etik. För att nå målet har vi de ”fem nollvisionerna” – våra kärnvärden 
som återspeglas i allt vi gör. De står för noll förlustprojekt, noll miljöincidenter, noll 
arbetsplatsolyckor, noll etiska övertramp och noll kvalitetsfel. 
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1.1 Noll förlustprojekt 

’’Förlustprojekt påverkar vår lönsamhet och våra kundrelationer negativt’’ 

 
Förlustprojekt har en negativ påverkan på våra kundrelationer vilket påverkar hela vårt företag. Vi 
lägger därför stor vikt på riskhantering. När vi har identifierat ett möjligt projekt värderas dess 
risker och möjligheter enligt förutbestämda rutiner. Dessa rutiner är till för att fastställa inom 
vilken riskzon affären befinner sig i och ge riktlinjer för vilka erforderliga godkännanden och 
procedurer som krävs för att fullfölja anbudet.  

Det är viktigt att skapa förståelse och medvetenhet om de risker som finns och de risker som kan 
uppstå. Alla berörda på arbetsplatsen får utbildning i riskhantering, information om identifierade 
risker samt information om de nya risker som löpande uppkommer. Risker behandlas regelmässigt 
på startmöten, projekteringsmöten, byggmöten och övriga interna möten samt vid revisioner.  

Vårt mål med riskhanteringen är att identifiera och hantera riskerna så tidigt som möjligt, vilket 
exempelvis sker genom att riskerna minskas, begränsas eller prissätts. Förmågan att identifiera och 
därefter minimera risker har även avgörandebetydelse för projektets genomförande vad avser tid, 
ekonomi, kvalitet och omvärldsomdöme. Genom att löpande inventera risker och vidta åtgärder 
ökar medvetenheten och risken för negativa konsekvenser minskar. 

 

1.2 Noll miljöincidenter 

’’Våra projekt ska genomföras på ett sätt som minimerar påverkan på miljön’’   

 
Byggnader och transporter står vardera för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning. 
Därför är grönt byggande en fråga som vi av naturliga skäl lägger stor vikt vid. Vi är naturligtvis 
certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet) och har en tydlig policy för hur vi 
arbetar för att uppnå rätt kvalitet och minimera miljöpåverkan.  

Vår vision är att vara ledande inom grönt byggande och projektutveckling. I allt fler projekt och i 
egen projektutveckling bygger vi redan idag med bättre miljöprestanda än vad normer och lagar 
kräver. Hela verksamheten påverkas av grönt byggande, det gäller allt från vår egen 
byggproduktion till det vi bygger för våra kunder. Men vi vill göra mer. Målet är att bygga med nära 
noll miljöpåverkan – en enorm utmaning som vi tar oss an tillsammans med våra kunder. För att 
visualisera vad vi menar med grönt byggande använder vi sedan 2009 Skanskas Gröna karta. Gröna 
kartan är en modell för att styra, mäta och kommunicera om hur vi och våra kunder närmar oss det 
långsiktiga målet ¬med noll miljöpåverkan. Kartan används för att gradera byggprojektets 
miljöprestanda inom energi, klimat, material och vatten.  

För att utvärdera och påverka våra arbetssätt och användningen av material så upprättar vi 
klimatkalkyler vid antaget anbud. Kalkylen visar tydligt hur olika material och arbetssätt påverkar 
utsläppen av växthusgas. Utifrån klimatkalkylen kan sedan konstruktioner och material utvärderas 
och jämföras för att sedan bestämma vilka åtgärder som kan vara värda att genomföra. Kalkylen 
bygger på den ekonomiska kalkylen vilket innebär att ekonomisk kostnad och koldioxidutsläpp 
kopplas samman. Arbetet med kalkylen fortsätter löpande under projektets gång i dialog med 
kunden.  

Vi har även en egen miljömärkning av våra arbetsplatser som heter Grön arbetsplats. Detta innebär 
att miljöarbetet på våra etableringar utförs med en högre ambition. För att en arbetsplats ska få 
miljömärkningen måste den uppfylla bestämda kriterier inom fokusområdena; energi, klimat, 
material och vatten. 
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Dessutom genomför vi årligen, sedan 2010, Skanskas Gröna vecka. Syftet med veckan är att öka 
medvetenheten för våra medarbetare och kunder om Skanskas gröna resa för att bli det ledande 
gröna projektutvecklings- och byggföretaget. Under veckan genomförs aktiviteter och föreläsningar 
för att ta tillvara på de erfarenheter som finns och åskådliggör betydelsen med grönttänkande.  

 

 
 

1.3 Noll arbetsplatsolyckor 

’’Säkerheten för vår personal, lika väl som för underentreprenörer, leverantörer och tredje 
man, ska säkerställas i och runt våra projekt’’ 

 
Arbetsmiljö och säkerhet har varit integrerat i vårt ledningssystem länge. Genom hårt och 
målmedvetet arbete har vi minskat antalet olyckor på våra arbetsplatser – målet är att ha noll 
arbetsplatsolyckor och vi är på god väg dit. Vi har som första rikstäckande bygg- och 
anläggningsbolag certifierat oss enligt den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS18001. De 
åtgärder vi genomfört på vägen är många och vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller 
säkerhetsarbete.  

Vi vill vara en förebild när det gäller säkerhetsarbete och har infört ett flertal globala säkra 
arbetsmetoder. Vi har exempelvis ställt höga krav på den personliga skyddsutrustningen som 
innefattar varselkläder, hjälm, skyddsskor, handskar och skyddsglasögon. Detta gäller alla som 
befinner sig på arbetsplatsen – vår personal, leverantörers personal och besökare.  

Årligen, sedan 2005, genomför vi också en av världens största arbetsmiljösatsningar, Skanska 
Safety Week. Då involveras alla våra medarbetare på alla projekt, produktionsanläggningar och 
kontor runt om i världen samt tusentals kunder, underentreprenörer, leverantörer och partners. 
Målet med veckan är att tillsammans genomföra aktiviteter för att diskutera och förbättra 
arbetsmiljön.  
 
Vi utbildar vår produktionsledning och våra skyddsombud så att de har en grundkompetens inom 
arbetsmiljö genom utbildningen ”Bättre arbetsmiljö (BAM)”. Dessutom får vår produktionsledning 
specifik träning i att leda säkra arbetsplatser. De med särskilt ansvar har relevant och aktuell 
utbildning, som byggarbetsmiljösamordning BAS P/U, säkra lyft, heta arbeten etc. 
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Vi vidareutbildar även våra medarbetare i våra internt framtagna ”säkra arbetsmetoder”, vilket är 
detaljerade beskrivningar om hur riskfyllda arbetsmoment skall genomföras. På så sätt säkerställs 
att den kunskap som finns tas tillvara och det riskfyllda arbetsmomentet kan genomföras på ett 
beprövat och säkert sätt. Exempel på dessa är hur säkra schakter uppnås och hur temporära 
konstruktioner bör utformas.  

I vår strävan att gå mot Noll arbetsplatsolyckor försöker vi alltid dra lärdom av de incidenter som 
uppstår. Därför genomför vi GSSD – Global Safety Stand Down i samband med dödsolyckor. Detta 
innebär att alla Skanska enheter i världen avbryter sitt arbete för att informera och klargöra för vad 
som har hänt, vad som gått fel och hur olyckan kunde undvikas. Målet med GSSD är att säkerställa 
att alla Skanska anställda och underleverantörer på alla våra arbetsplatser blir medvetna om 
säkerhetsproblemen från olyckan och att alla kan dra lärdomar av händelsen. På så sätt kan vi 
uppnå en säkrare arbetsplats och minimera risken för att misstaget upprepas.  

 

 

 

1.4 Noll etiska övertramp 

’’Vi har nolltolerans vad gäller alla former av mutor eller korruption’’ 

Vi arbetar aktivt och dagligen med etikfrågor och har en mycket tydlig vision – noll etiska 
övertramp. Det innebär att vi inte tolererar några som helst former av korruption, bestickning, 
mutor, illojala konkurrensbegränsande åtgärder, diskriminering eller trakasserier.  

För att nå både vår vision och vårt mål har vi en uppförandekod som vi kallar Code of conduct. Den 
reglerar hur vi alla ska uppträda mot varandra samt mot våra kunder och leverantörer.  

Vi vill ha ett öppet företagsklimat där vi som jobbar inom företaget, och våra samarbetspartners, 
vågar diskutera, reagera och agera. Då får vi också en arbetsplats där alla trivs och mår bra – vilket 
ger en effektiv arbetsplats.  

För att ytterligare snabbt komma tillrätta med eventuella överträdelser mot uppförandekoden har 
vi infört en hotline, Skanska Code of Conduct Hotline. Dit kan både våra medarbetare, kunder och 
leverantörer ringa och anonymt anmäla sina misstankar. 

 



 Genomförandebeskrivning 

 

 

Sida 6 av 21 
 

1.5 Noll kvalitetsfel 

’’Utan kvalitetsfel förbättras både vårt slutresultat och kundnöjdheten’’ 

En god kvalitet grundläggs genom att göra rätt från början. För att uppnå vårt mål med Noll 
kvalitetsfel arbetar vi alltid proaktivt och med ständig erfarenhetsåterförning, egenkontroller, 
riskinventeringar och avvikelsehantering. Med ett systematisk och genomarbetat kontrollarbete 
når vi vårt mål.  

I vårt ledningssystem VSAA som alla Skanskas medarbetare har tillgång till finns hjälpmedel som 
beskriver hur vi eliminerar och minimerar specifika kvalitetsrisker som vi identifierar utifrån lagkrav 
och vår riskinventering. Hela vår kvalitetsstyrning syftar till att såväl produkt som utförande ska 
svara mot uppställda krav.  

Vissa arbetsmoment är av sådant slag att de ofta används i både projektet och företaget som stort. 
För att då effektivisera planeringen av arbetsmoment har vi på Skanska tagit fram 
standardiserande produktionsmetoder. Dessa produktionsmetoder går under namnet VSAB – Vårt 
sätt att bygga och är Skanskas sätt att säkerställa att vi hela tiden arbetar enligt väl fungerade och 
kvalitetssäkrade arbetssätt. Samtidigt utnyttjas den stora potentialen i att dela med sig av sina bra 
exempel och att sprida de till kollegor inom Skanska som utför liknande moment. De 
standardiserade produktionsmetoderna är vårt sätt att säkerställa att vi hela tiden arbetar så 
effektivt som möjligt. Utvecklingsgrupperna består bl.a. av yrkesarbetare, produktionsledare, 
projektingenjörer och produktionschefer tillsammans med supportfunktionen Skanska Teknik och 
projekteringsledning. 
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2 Vårt sätt att arbeta 
 

För att effektivt kunna driva projekt är det minst lika viktigt att använda genomarbetade och väl 
implementerade stödprocesser som att välja rätt produktionsmetoder. Då projektdeltagarna känner 
igen sig i de olika arbetssätten blir inlärningstiderna korta och risken för fel eller missförstånd minskas 
betydligt. Det är också lättare att få en organisation att samarbeta då arbetssättet är känt från 
tidigare genomförda projekt. 

2.1 Ledningssystem 

Vårt ledningssystem, Vårt Sätt Att Arbeta (VSAA), har sin utgångspunkt i våra kärnvärden, de fem 
nollvisionerna, se del 1. Visionerna återspeglas i allt vi gör, från den övergripande affärsplanen till 
projektplanen. VSAA handlar om slutmålet och hur vi färdas dit för att skapa en slutprodukt med 
rätt kvalitet inom överenskomna förutsättningar. VSAA omfattar vårt sätt att leda, driva och styra 
projekt genom hela byggprocessen.  

Ledningssystemet består av en affärsplan och en verksamhetsmanual. Affärsplanen beskriver 
övergripande strategier och åtgärder, medan verksamhetsmanualen beskriver våra arbetssätt. Till 
detta finns det även tillhörande hjälpmedel som rutiner, checklistor, mallar och goda exempel. 
Arbetssätten och hjälpmedlen baseras på våra samlade erfarenheter och förbättras ständigt. För 
att projektet ska fungera på ett effektivt och lönsamt sätt, finns det även supportfunktioner som 
tillhandahåller specialistkompetens. Genom specialisering och gemensamma arbetssätt bidrar 
dessa till att den kunskap som finns hanteras och tillämpas på bästa möjliga sätt. 
Supportfunktionerna behandlar ett flertal områden som exempelvis arbetsmiljö, kvalitet, ekonomi 
och inköp.  

Ledningssystemet är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 
och arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Interna och externa revisioner genomförs löpande för 
att säkerställa ledningssystemets effektivitet och utveckling. 
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2.1.1 Projektplan  

Baserat på VSAA upprättas en unik projektplan för projektet i dialog med kunden. Medan 
affärsplanen och verksamhetsmanualen beskriver hur vi arbetar så beskriver projektplanen vad vi 
gör och vem som är ansvarig i det enskilda projektet. Då VSAA är certifierat enligt 
kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 och arbetsmiljöstandarden OHSAS 
18001, blir dessa automatiskt inarbetade i projektplanen.  

Projektplanen är det enskilt viktigaste dokumentet för planering och styrning av ett projekt. Den 
beskriver hur ett projekt är tänkt att genomföras. I planen beskrivs styrning av tid, ekonomi, miljö 
och arbetsmiljö samt ansvar och befogenheter. Planen utvecklas successivt genom projektets olika 
skeden. Hur genomförandet av ett projekt från anbud till överlämnande går till beskrivs 
övergripande i följande avsnitt. 

2.2 Planering och styrning av projekt  

Uppstartsfasen av ett projekt är oftast det skede där de största ekonomiska och tidsmässiga 
besparingarna kan göras, och är många gånger avgörande för ett projekts framgång. Det är viktigt 
att allt är klart och tydligt redan från första början, eftersom projektets upplägg beträffande 
organisation, metoder, utrustning m.m. då bestäms. Genom att lägga stor vikt på uppstartsfasen så 
motverkas risken för ändringar i senare skeden, som oftast innebär förlorad tid och ökade 
kostnader. Genom att ha en bra grund från första början underlättas även det löpande arbetet 
under produktionen. Därför krävs det en god planering och styrning i projekteringen såväl som i 
produktionen. Detta i sin tur kräver rätt arbetssätt, förutsättningar och projektstyrningsverktyg. I 
följande kapitel beskrivs vårt arbetssätt. 

2.2.1 Anbud  

Anbudsarbetet inleds med att anbudsansvaring kallar till ett startmöte. Syftet med mötet är att 
säkerställa arbetssätt, fördela ansvar och arbetsuppgifter samt att bestämma intervall för 
avstämningsmöten för det löpande anbudsarbetet. Till mötet kallas samtliga personer som 
kommer att ingå i anbudsarbetet. Normalt brukar även nyckelpersoner från den tilltänkta 
platsorganisationen ingå i anbudsgruppen för att på så sätt underlätta övergången mellan anbud 
och produktion. Under startmötet diskuteras även strategi för inköpsarbetet och beslut fattas om 
alternativa lösningar ska tas fram. En plan upprättas för hur anbudsarbetet skall bedrivas och 
identifiering av projektets möjligheter och risker påbörjas. Risker är kritiska arbeten, 
arbetsmoment, konstruktioner, installationer, byggdelar och yttre faktorer som är nya, 
erfarenhetsmässigt kritiska eller särskilt komplicerade och som har stor inverkan på tid, ekonomi, 
kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.  

Vid anbudsarbete beaktas att:  

o tid och resurser läggs på de moment som är kritiska  
o erfarenheter från tidigare projekt tillvaratas  
o produktionspersonal involveras  
o projekteringsledare involveras  
o risker, oklarheter och möjligheter dokumenteras 
o metodval görs tidigt  
o UE och leverantörer involveras om det är affärsmässigt rätt  
o PM förs under hela anbudstiden för att dokumentera avvikelser, risker, ställningstaganden 

m.m.  
o vi förvissar oss om att de krav som ställs i handlingarna är tillräckligt tydliga, så att vi kan 

göra rätt bedömningar för det fortsatta anbudsarbetet.  
o För att skapa förutsättningar för att kunna arbeta effektivt med projektekonomi genom en 

hel byggprocess utförs kalkyleringen i vårt egen utvecklade projektstyrningsverktyg SPIK i 
enlighet med Skanska Sveriges beslutade arbetssätt. I god tid innan anbudsarbetet börjar 
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nå sitt slut genomförs ett slutmöte. På så sätt finns det tid att värdera möjligheter och 
risker samt att granska anbudet. 

2.2.2 Projekteringsförberedelser 

Projekteringsförberedelserna börjar med att ansvarig person, oftast distriktschef, tillsätter 
bemanning utifrån de resurser, kompetens och behörighet som fordras för projektet. Dessa 
personer genomför därefter ett startmöte där handlingar och projektinformation från 
anbudsskedet gås igenom. Syftet med mötet är att analysera projektets tekniska, ekonomiska och 
tidsmässiga förutsättningar samt fördela ansvar och befogenheter, för att därefter dokumentera 
det i projektplanen.  

Den utsedda projekteringsledaren leder sedan arbetet med planeringen för att ta fram 
bygghandlingar. Projekteringsledaren är vanligtvis kontaktperson byggarbetsmiljösamordnare BAS-
P, men i större projekt kan den rollen innehas av annan person som har kompetens att ansvara för 
arbetsmiljösamordning.  

Processen fortsätter med att genomföra det första byggmötet med kunden där riktlinjer stakas ut 
för hur projektet ska bedrivas. Under detta tillfälle går vi igenom förutsättningar, ansvar och 
befogenheter mellan båda parterna samt intervall för framtida möten och hur vi ska kommunicera 
med varandra under projektets gång. På mötet presenteras även vår organisation och information 
om exempelvis våra kundmätningar som vi utför en till två gånger per år.  

Projekteringsledaren skapar sig tidigt en helhetssyn och gör sig väl införstådd med de krav och 
önskemål som finns för projektet. Tillsammans med projektörerna och den produktionsansvarige 
utreds eventuella möjligheter och förutsättningar för att producera snabbare, sänka kostnader och 
höja kvaliteten. Vi benämner det för produktionsanpassad projektering i syfte att öka 
produktiviteten. Det innebär att vi utreder om det går att bygga enklare, använda standardiserade 
lösningar, byta ut platsgjutna konstruktioner mot prefabricerade, undersöka om det finns några 
upprepningseffekter etc. Det ger oss större möjlighet att erbjuda alternativa lösningar och uppfylla 
förväntningarna för projektet.  

Under projekteringsförberedelserna upprättas även en projekteringstidplan, handlingsleveransplan 
och beskedstidplan som baseras på projekttidplanen. Riskinventering som gjordes i anbudsskedet 
kompletteras så att nya identifierade risker kan minskas eller begränsas. Målet är att öka 
förutsägbarheten samt uppfylla våra nollvisioner. 

 

2.2.3 Projekteringsstyrning  

Projekteringsstyrning börjar med att projekteringsledaren kallar till ett startmöte för 
projekteringen. Syftet med startmötet är att informera ansvariga projektörer om projektet, samt 
om rutiner, tidplaner, kvalitetsnivå och projektmål. Förutom projektörerna deltar normalt även 
representanter för produktion, inköp och kalkyl.  

I sina projektplaner redovisar projektörerna hur de tar hand om de kritiska arbeten som kan 
medföra en betydande påverkan på tid, ekonomi, kvalitet, miljö eller arbetsmiljö. Under projektets 
genomförande kontrolleras vid ett flertal tillfällen hur väl projektörerna uppfyller dessa mål.  

Med utgångspunkt från projekttidplanen upprättar projekteringsledaren en projekteringstidplan. 
Projektörernas ritnings- och handlingsleveransplaner stäms av löpande mot denna. Ekonomimöten 
genomförs med projektörerna där budget stäms av regelbundet. Genom att begära in intyg på 
utförda egenkontroller, hålla granskningsmöten och internrevisioner kontrolleras projektörernas 
kvalitetsmål. Miljömål hanteras via projektets gemensamma riskhanteringsrutin. 
Arbetsmiljöaspekter tas om hand och följs upp i den dagliga projekteringssamordningen och 
avstämning sker på projekteringsmöten.  
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Projekteringsmöten fyller en viktig funktion för information, beslut, avstämning och 
gränsdragningsfrågor som rör projekteringen. Vid dessa möten kan även projektörerna redovisa 
hur de specificerade kraven säkrats. Antalet möten och deltagare varierar beroende på projektets 
storlek och komplexitet. Arbetsmöten tar upp frågor som till exempel gäller konstruktioner, 
utformning, tillgänglighet och installationssamordning. Dessa möten hålls i mindre grupper, som är 
underställda projekteringsledningen. Även frågor och svar, oklarheter i projekteringsunderlaget 
samt förslag om ändringar, dokumenteras vid möten eller via korrespondens och sammanställs 
löpande.  

Projekteringsresultaten för produktionsskedet, det vill säga ritningar, beräkningar, beskrivningar, 
riskanalyser, arbetsmiljöåtgärder etc., utvärderas löpande under projekteringens gång. Dessa 
redovisas och dokumenteras på ett sådant sätt, att det klart framgår att de uppfyller 
projekteringskraven, t.ex. med kontrollplan.  

Ofullständiga, oklara eller motstridiga krav klargörs av projekteringsledaren tillsammans med den 
som ställt kravet. Ändringar och modifieringar av redan fastställda handlingar, dokumenteras, 
granskas och godkänns av utsedd person. Nya risker och kritiska moment arbetas in med de som 
redan under tidigare skeden blivit identifierade och sammanställs i den projektgemensamma 
risklistan.  

2.2.4 Produktionsförberedelser  

Förberedelserna börjar med att berörda personer kallas till startmöte för 
Produktionsförberedelser, mötet delas med fördel upp i flera delmöten. Vid startmötet beslutas 
vad som måste vara klart före produktionsstart och handlingarna samt projektinformationen, 
exempelvis kontrakt och kalkyl, från tidigare skeden gås igenom. Ansvarsfördelning för 
produktionsfasen beslutas och dokumenteras i projektplanen. Under detta skede påbörjas även 
inköpsarbetet. 

Både tid och resurser avsätts för produktionsförberedelser, så att möjlighet skapas för noggrann 
planering. Ett väl planerat och genomtänkt projekt är nödvändigt för att nå uppsatta mål och krav 
för tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  

I produktionsförberedelserna upprättas även de produktionsinriktade planerna som exempelvis 
produktionstidplan, arbetskraftsdiagram, tjänstemannaplan, arbetsplatsdispositionsplan.  

Arbetet med riskhanteringen löper vidare och bygger på de riskinventeringar som redan gjorts i 
anbudsskedet. Med grunden från tidigare riskinventeringar och kompletteringar påbörjas en 
detaljerad planering av aktuella arbetsmoment. Dessa dokumenteras i arbetsberedningar. Syftet är 
att ta tillvara allas kompetens, säkra arbetsmiljö, kvalitet och miljö samt öka förutsägbarheten 
avseende produktivitet. I samband med att arbetsberedningen upprättas dokumenteras även 
kriterier för egenkontroll. Planeringen av arbetsmoment ger även möjlighet till att hitta effektivare 
arbetssätt och lösningar.  

Arbetsberedning tas fram av den ansvarige för arbetsmomentet tillsammans med skyddsombud 
och medarbetare samt underentreprenör eller sidoentreprenör som ska utföra arbetet.  

Som stöd vid upprättande av arbetsberedningar för riskfyllda arbetsmoment finns det utförliga 
beskrivningar för ”Säkra arbetsmetoder”. Exempel på dessa är arbeten är lyftoperationer, arbete 
på hög höjd och temporära konstruktioner.  

Projektets produktionskalkyl som kommer ligga till grund för projektets budget och prognos 
arbetas fram, och är baserad på anbudskalkylen samt de förändringar som skett sedan 
anbudskalkylen gjordes. All information och förtydligande för t.ex. systemlösningar, material och 
metoder inarbetas. 
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2.2.5 Produktionsstyrning  

Till grund för produktionsstyrning ligger produktionstidplan, budget och projektplan. Dessa är 
anpassade så att man på ett enkelt sätt kan bryta ned aktiviteterna i delmål, mot vilka projektet 
aktivt styrs med fokusering på tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.  

Innan produktionen påbörjas, genomförs ett startmöte där uppföljningar på det som kom fram vid 
startmötet för produktionsförberedelser och eventuella avstämningsmöten stäms av. På 
startmötet görs även avstämning gällande beslut, tider och ansvar.  

För att därefter effektivt styra, samordna och utvärdera produktionen hålls ett antal möten. De är 
alltså till för både beslutsfattande, information, avstämning och erfarenhetsåterföring. De möten 
som hålls är byggmöten, månadsmöten, produktionsmöten, teknikmöten, arbetsmiljömöten, UE-
möten, inköpsmöten och konsortiemöten, vilka möten som genomförs är beroende av projektets 
typ och struktur.  

För att informationen ska nå ut till alla på arbetsplatsen används visuell styrning. Visuell styrning är 
ett verktyg som knyter ihop planering och utförande genom kommunikation och feedback mellan 
tjänstemän, YA och UE. Syftet är att skapa en samsyn bland projektets samtliga medarbetare samt 
att säkerställa nyttjandet av medarbetarnas kompetens. Visuell Styrning ökar framförhållningen 
och förutsägbarheten i det dagliga arbetet. Syftet är att skapa en dialog och höja medvetandet 
kring säkerhetsarbetet, för att förebygga olyckor på arbetsplatsen.  

När produktionskalkylen och arbetsstrukturen för kostnads- och intäktsbudget är skapade så kan 
budgetunderlagen låsas genom att man skapar en ”Ursprunglig budget”. Därefter måste alla 
uppdateringar av produktionskalkylen ske via förändringshanteringssystemet. De föreslagna 
lösningarna arbetas igenom och vägs mot varandra. De stäms av gentemot fastställd budget och 
beslutad lösning inarbetas i produktionskalkylen via förändringshanteringssystemet.  

Kontinuerligt arbete genomförs med avseende på planering och utvärdering av alternativ för att 
förbättra det ekonomiska utfallet. Dagligen kontrolleras att mängder, kapaciteter eller timmar 
följer de planerade, och regelbundna ekonomiska utvärderingar samt avstämningar genomförs. 
Med dem som underlag kan fokus läggas på att vidta åtgärder för de mest kritiska momenten.  

Arbetet med identifiering av nya risker och risker som redan identifierats i tidigare arbete 
fortsätter och alla berörda på arbetsplatsen informeras om resultatet av riskinventeringarna. 

 

2.2.6 Överlämnande och garantitid  

Överlämnandet innebär slutet på produktionen och början på garantitiden. Under detta skede 
påbörjas slutkontroller och slutprovningar för att säkerställa att samtliga specificerade krav är 
uppfyllda.  

Funktionsprovning utförs normalt av respektive entreprenör, som dokumenterar injustering och 
provning av utrustningar och installationer. Dessutom genomförs samordnad funktionsprovning så 
att de sammantagna egenskaperna motsvarar ställda krav för funktion. Slutdokumentationen 
överlämnas till kunden och en omgång arkiveras hos oss. Överlämnandet är normalt i form av en 
slutpärm där sammanställningar av projektets samlade dokumentation redovisas. 

För att ömsesidigt ge varandra synpunkter på genomförandet av projektet ser vi gärna att vi håller 
ett slutmöte. Då kan vi gå igenom det som har fungerat bra och det som har fungerat mindre bra. 
Detta underlättar vårt samarbete till nästa gång. Den projektansvarige på Skanska kallar berörda 
från kund och projektorganisation till mötet. Därefter ser vi till att protokollet lämnas till alla som 
berörs. En del av uppföljningen är att gå igenom hur väl vi lyckats uppfylla förväntningarna för 
projektet. Projektansvarig har ansvaret för att uppföljningsmöte med UE och konsulter genomförs. 
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På så sätt tar vi med oss våra gemensamma erfarenheter till nästa projekt. Mötet dokumenteras 
och distribueras till de berörda. 

För att underlätta garantibesiktningen är det viktigt att distriktschef eller motsvarande, 
projektchef, produktionschef eller projektingenjör besöker projektet tillsammans med kunden 
under garantitiden.  

För att styra eller kontrollera drift och förvaltning under garantitiden kan särskilda drift- och 
förvaltningsmöten hållas. Motsvarande besök, möten och lämpliga besiktningar ska ske om 
problem uppstår under garantitiden. 
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3 Framnäsviken 
 

Den objektspecifika delen är tänkt att ge beställaren en fingervisning av hur Skanska har tänkt 
genomföra projektet, för mer detaljerade tekniska lösningar hänvisas till bilaga Teknisk beskrivning. 

 
 

Inledning 

Innan arbetarna med kajobjekten påbörjas genomförs riskinventeringar, arbetsberedningar samt 
mål och delmål ställs både för projektet i sin hel helt samt för enskilda arbetsmoment, allt enligt 
det som beskrevs i del 1 samt del 2.  
 
Personalförberedelser med berörd personal genom arbetsplatsintroduktion samt genomgång av 
arbetsberedningar för planerade arbetsmoment genomförs innan personal får gå ut på 
arbetsplatsen.  
 
Ledningsägaren kontaktas för att få på plats utsatta lägen och mätpunkter, brandposter och dylikt 
markeras ut och skyddas. För att minimera störningarna för boende i området samt för att skärma 
av arbetsplattsen förses byggstängslet med godkänt bullerdämpande material, av exempelvis typ 
Heras Acustic Barrier (se bilaga ” Bullerdämpande Acoustic matta.”,  som vi har använt tidigare 
med gott resultat. Dock med hänsyn tagen till att stängslet inte utgör någon risk som vindfång.  
Utrustning för dammbindning eller vattendimma arbetsbereds för att snabbt kunna etableras ifall 
dammande arbeten skulle utföras, detta för att minimalt påverka boende samt förbipasserande 
trafik. 
 
Innan några tyngre arbeten påbörjas installeras avvägningsdubbar i den befintliga konstruktionen i 
samråd med beställaren, detta för att systematiskt kunna följa upp eventuella rörelser under 
entreprenadtiden. 

 

3.1 Kajobjekt 4:1 

I Beställarens förfrågningsunderlag beskrivs objekt 4:1 som följande ”Kajen ligger i nordvästra 

delen av Framnäsviken och längs Svalnäsvägen. Marksättningar pågår bakom kajen och utförd 

geoteknisk undersökning visar att tillräcklig säkerhet för totalstabilitet saknas längs kajen och 

vägen. Uppdraget omfattar att på totalentreprenad utföra en KC-pelarförstärkning av marken 

bakom kajen så at tillräcklig geoteknisk stabilitet erhålls.” (AFD.1) 

 

3.1.1 Objektspecifik genomförande beskrivning 

Arbetena börjar med rivning av befintliga ytor samt en ca 0,5 meter djup förschakt av 
arbetsområdet. Därefter avlastas den befintliga kajkonstruktionen innan etableringen av 
kalkcementutrustning sker. Detta utförs genom att schakta bort befintliga massor längs kajsträckan 
och ersätta dessa med geotextilomsluten lättfyllning i linje med rambeskrivningen för kajobjekt 
4.1. Skyddsåtgärder genomförs runt träd, exempelvis förses träden med stam- samt rotskydd, 
lämpligen med trädspont. En redan identifierad risk med omfattande KC-förstärkning är på sikt 
förändrat PH-värde i marken, vilket möjligtvis kan skada träden, en föreslagen åtgärd är att 



 Genomförandebeskrivning 

 

 

Sida 16 av 21 
 

exempelvis installera KC-pelare i spirorör inom en viss zon runt respektive träd för att hålla ner PH-
värdet. 

Kalkcement utrustning etableras och produktionen påbörjas. För projekt Framnäsviken har vi valt 
att sammarbeta med ett specialistföretag i kalcementförstärkningar – Dmixab, vilket är ett företag 
som vi har samarbetat med förut och som har en gedigen erfarenhet av liknande arbeten samt väl 
beprövade metoder. Materialet levereras 1-2 gånger per dag och är då färdigblandat och förvaras 
på plats i ett bulksläp för att löpande matas genom ett slutet avluftningssystem till maskinen. 
Eventuellt materialspill vattenbegjuts omgående och saneras. Leveranssedlar arkiveras och 
sammanställs i projektpärmen.  

Föraren börjar därefter borra ner verktyget genom leran till angivet djup eller fastare lager enligt 
handlingar. Vid rätt djup öppnas kc-ventilen och samtidigt registreras borrlängden. Därpå stiger 
borret med förutbestämd stigning och rotationshastighet. Maskinerna är utrustade med GPS-
system och varje pelare får ett unikt ID-nummer som sammanställs på en pelarlista. Eventuella 
avvikelser noteras av föraren och anmäls via förutbestämda rutiner. 

 

 

 

Kalcementutrustning, KCM 300 och skyttel KCS 420, samt 600mm pinnborr. Bild: Dmixab 

 

Föraren bevakar och manövrerar processen så att pelaren utförs enligt handlingar. Utmatad 
bindemedelsmängd i kg/m med en tolerans på +/-10% registreras i datorn. När kc-ventilen stängs 
av registreras längd stabiliserad. Därpå kontrolleras pelarens övre yta beträffande håligheter eller 
uppträngande jord.  

Pelartillverkningen kontrolleras löpande och sammanställs i kvalitetsdokumentationen i form av ett 
utmatningsdiagram samt en excelfil. 

För att de krav som anges på ritningar och arbetsbeskrivningar, gällande pelartillverkningen skall 
uppfyllas, utförs en provning av pelarna. Provningen utförs enligt gällande handling och 
sammanställs till en provrapport som innehåller: provresultat av sondering, pelardata och 
eventuella avvikelser. Provrapport sammanställs och redovisas i kvalitetsdokumentationen. 
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Provrigg samt ett exempel på utmatningsdiagram. Bild: Dmixab 

Vid kontroll konstaterade avvikelser åtgärdas dessa i första hand omedelbart i samband med 
utförandet. Avvikelser vid pelartillverkning noteras av föraren i pelarlistan.  

Efter att hela kajobjekt 4.1 är kalkcementförstärkt avetableras kalkcementutrustningen och 
återställning av samtliga ytor genomförs. 
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3.2 Kajobjekt 4.2 

I Beställarens förfrågningsunderlag beskrivs objekt 4.2 som följande ”Kajen ligger i inre delen av 

Framnäsviken och utgörs av en betongkonstruktion på en rustbädd som vilar på pålar. Uppdraget 

omfattar en totalentreprenad där befintlig konstruktion kan finns kvar men där ny vattentät 

spontning som förhindrar vattengenomträngning och fortsatt erosion ska projekteras och byggas. 

En ny betongkaj med 120 års livslängd ska byggas. Befintliga krönstenar av granit. Y-bommar för 

småbåtar ska demonteras och återmonteras. Törnstockar och elinstallationer rivs. Geometrisk 

utformning såväl som ytbeklädnad på kajen och övrig utrustning framgår av bifogad 

rambeskrivning.” (AFD.1) 

 

3.2.1 Objektspecifik genomförande beskrivning 

Arbetena påbörjas med att installera en siltgardin i vattnet runt arbetsområdet, detta för att 
minska spridningen av grumligt vatten och för att samtigit få en naturlig avgränsning av 
arbetsområdet i vattnet. Parallellt påbörjas etableringen av pontoner samt spontmaskin då 
spontningsarbetet är tänkt att utföras från vattnet. I samband med förschakten som nämns i 
kajobjekt 4.1 utförs även en förschakt av hela objekt 4.2 arbetsområdet. Därefter demonteras 
försiktigt de delar som exempelvis krönstenen på den befintliga kajen bort och lagars på en lämplig 
plats, detta eftersom dessa delar senare ska återmonters på den nya kajen. 

 

 

Siltgardin, tidigare utfört kajprojekt, Kungsholmen, Stockholm. Bild: Stockholms stad 
Exploateringskontoret 

Se bilaga ”Spontkaj Framnäsviken -Skanskas Teknisk beskrivning för anbud 2015-08-24” 

Efter rivning av befintliga trästockar och övriga kajutrustningar monteras en ”följebalk ” av stål i 
rätt avstånd och parallellt med befintlig kajlinje för att spontlinjen behålles rakt. 

Spontning påbörjas längs den befintliga kajen, där slagning utförs på ett sådant sätt att vibrationer i 
närliggande byggnader minimeras och hålls till att en maximal vertikal partikelshastighet är mindre 
än 3mm/sek i bandet 10 till 60 Hz. Vibrationsmätare sätts upp för att fortlöpande kunna 
kontrollera och dokumentera vibrationerna. Det kommer vara viktigt att informera boende i 
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området innan själva spontningsarbetet påbörjas med hänsyn till att spontning oftast är ett bullrigt 
arbete. Spontprotokoll upprättas i samband med slagningen och redovisas kontinuerligt för 
beställaren. 

 

 

 

Installation av spont med hjälp av mobilkran och hängande vibro samt exempel på spontprotokoll. Bild: Skanska 

 

Samtidigt som spontning sker påbörjas form- och armeringsarbeten med ankarbalken som gjuts 
löpande i erforderliga etapplängder. Allt eftersom spontningen blir klar och form-, armerings- och 
betongarbeten med ankarbalken fortsätter påbörjas lokal schakt för stag samt slitsning i den gamla 
kajkonstruktionen, detta för att möjligöra montering av stag mellan den nya sponten och 
ankarbalken. Fördelen med att slitsa istället för att kärnborra är att om den gamla 
kajkonstruktionen börjar få omfattande sättningar så kommer stagen för den nya kajen att gå fria 
och inte dras med.  

Efter avslutad spontning och godkännande från beställare kapas sponten till rätt höjd och stag 
monteras som därefter kringgjuts. 

Arbeten med den kommande krönbalken påbörjas genom att jämna av botten utanför sponten och 
en arbetsbetong gjuts ovanpå, vilket senare kommer utgöra formbotten för den kommande 
krönbalksformen. Denna metod väljs med tanke på att det är relativit grunt utanför kajen och på så 
sätt undviks onödiga dykeriarbeten, vilket både är säkrare i arbetsmiljösynpunkt men även i detta 
fall tidsbesparande och mer kostandseffektivt. I samband med detta fylls även delvis insidan av 
sponten för att skapa en god arbetsyta för formarbeten på insidan. 

Samtidigt som avjämningen pågår och allt eftersom den blir klar påbörjas armeringsarbeten för 
krönbalken. Armeringen beställs färdigbockad, ILF, och monteras på plats, detta minskar antalet 
transporter vilket minskar omgivningspåverkan samtidigt som det ger större möjlighet till 
finjusteringar tillskillnad från färdiga armeringskassar som kräver fler transporter och är mindre 
anpassningsbara. Arbetet börjar med att bygga upp en armeringsställning på land i anslutning till 
den kommande krönbalken. Därefter tillverkas själva armeringskassen i anpassade länger och 
anpassas för kommande gjutning. När armeringskassen är klar lyfts den in på plats. Detta 
arbetssätt ger att arbetet i vatten minimeras vilket leder till att det kan utföras på ett säkrare sätt. 
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Exempel på armeringsställning med en färdig armeringskasse för en krönbalksetapp, Hammarby Sjöstad, 
Stockholm Bild: Skanska 

 

Parallellt med att armeringsarbetena och allt eftersom avjämningen utanför sponten blir klar 
påbörjas formarbeten för krönbalken. Innan dess så har formberäkningar utförts av konstruktör för 
att säkerställa stabilitet i formen. Smeder svetsar fast monteringsjärn och den förtillverkade 
armeringskassen lyfts in på plats. Formen sätts upp på in- och utsida för att sedan fixeras fast med 
glasfiberkompositstag i samma kulör som betongens yta.  

 

 

 

Exempel på färdigmonterad systemform, Hammarby sjöstad, Stockholm. Bild: Skanska 
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Efter att form och armering är på plats och innan själva gjutningen kontrolleras form och armering 
enligt överenskomna egenkontrollsplanen som speglar kontrollprogrammet, detta följs upp efter 
gjutningen. Gjutningen sker därefter med undervattensventil och provkuber tas ut från respektive 
etapp för tryck- och frysprovning. Kajhuvudets överyta brädrivs. 

 

Gjutning av en krönbalks etapp för en spontkaj, Hammarby sjöstad, Stockholm. Bild: Skanska 

Efter gjutningen uppreppas momenten för hela kajsträckan och formen rivs allt eftersom betongen 
uppnår erforderlig hållfasthet. Efter att ungefär halva kajsträckan är klar påbörjas återmonteringen 
av krönstenen från den gamla kajen genom att gjutas fast med rostfri dubb i den nya krönbalken 
och krönbalken bekläds med slitplank samt nya törnstockar, förtöjningar och kajstegar monteras. 
Avslutningsvis återsälls marken inom arbetsområdet. 

 

 

Tidigare kajprojekt i Djursholm, Danderyd. Bild: Skanska 


