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Sammanfattning

Problemet vid ROT-arbete är att många delar av upprustningen kan orsaka tidsfördröjning, vilket

är extra känsligt för projekt under stor tidspress. Om det handlar om att återställa en byggnad

som inhyser en verksamhet, så arbetas det mot en mycket större tidspress än vid återställande av

bostadshus. Förseningar är något som man varken har tid eller råd med. Det gäller att få igång

verksamheten så fort som möjligt, dels för att inte ägarna ska förlora inkomst och dels för att

försäkringsbolaget vill betala ut rätt försäkringspengar.

Examensarbetet visar de viktigaste momenten i både teori och praktik. Det har gjorts en

litteraturstudie inom ämnet för att få en bred kunskapsbas. En intervju har också genomförts

med en i dag erfaren projektledare, som pekat på de viktigaste arbetsuppgifterna för en

projektledare i ett ROT-projekt.

Syftet är att finna de faktorer som kan försena ett ROT-projekt och precisera dessa i en checklista

för att projektledaren ska kunna upprätta en säkrare tidsplanering.

Det är viktigt att projektledaren, trots det pressade tidsschemat, genomför riskhanteringsmetoden

vid ROT-arbeten. En planerare som för första gången ska analysera risker med ett ROT-arbete

bör gå efter riskhanteringsmallen för att undvika att förbise viktiga riskmoment och

hanteringsmetoder.

Vissa av projektledarens viktiga åtaganden beskrivs inte i teorin, vilket gör det svårt för en

projektledare utan tidigare erfarenhet från yrket. Därför är denna studie användbar, då den

belyser både teori och praktik.
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Abstract

When making a renovation and extensionwork one need to be aware of the fact that many of the

stages can cause delay, which can be a problem in projects where you work against a time limit. If

the building is a business facility you need to work faster than when it comes to a residential

building. You need to get the buisness going as soon as possible so that the owners does not

loose income. Also the insurance company need to pay the right amount of compensation. For

that reason it is imporant not to loose valuable time.

This paper shows the most important elements both in theory and reality. An interview with an

experinced projektmanager has been made which shows the most important issues of his work.

The purpose with this paper is to point out the elements that could cause delay on renovation

and extensionwork and establish these in a checklist. All to help the projectmanager to guarantee

the timeschedule.

Despite the pressured timeschedule it is important that the projectmanager apply riskhandling

methods during renovation and extensionwork. To avoid important elements of risk you need to

follow the guidelines.

Some of the elements in the checklist are not to find in available literature that handles

renovation and extensionwork. The purpose of the checklist is to make the process easier for a

projectmanager without previous experience.
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KAPITEL 1

INLEDNING

1.1 Bakgrund

Problemet vid ROT-arbete (renoverings- och tillbyggnadsarbete) är att många delar av

upprustningen kan orsaka tidsfördröjning, vilket är extra känsligt för projekt under stor tidspress.

Vid återställande av bostadshus har byggherren ofta tid att ta in anbud från olika

entreprenadföretag och konsulter, vilket betyder att byggherren kan spara pengar och välja vilka

lösningar han/hon vill ha. Då uppnås det bästa möjliga resultatet.

Om det däremot handlar om att återställa en byggnad som inhyser en verksamhet, så arbetas det

mot en mycket större tidspress. Förseningar är något som man varken har tid eller råd med. Det

gäller att få igång verksamheten så fort som möjligt, dels för att inte ägarna ska förlora inkomst

och dels för att försäkringsbolaget vill betala ut ”rätt” försäkringspengar.

Försäkringsbolaget försäkrar såväl egendomen, som förlorad inkomst i ett visst antal månader.

De berörda parterna i ROT-projektet måste noggrant undersöka vilka förutsättningar som råder.

Exempelvis måste alltid hänsyn tas till den befintliga byggnaden, vilket begränsar antalet

lösningsförslag beträffande konstruktionen. I vissa fall kan myndigheter ha nya krav på hur

byggnaden ska uppföras. Byggnadsregler och bestämmelser kan ha ändrats sedan byggnaden först

uppfördes, det kan exempelvis gälla brandskydd och konstruktionsnormer. Det är viktigt att i

planeringsskedet noggrant analysera alla aktuella risker och organisera sitt projekt utefter dem. De

berörda parterna upprättar så kallade riskanalyser för sina enskilda uppdrag.

Byggverksamhet innehåller vanligtvis ett flertal varierande risker och osäkerheter. De flesta

byggföretag har idag checklistor till hjälp vid upprättande av riskanalyser. Riskanalys är något som

får allt större betydelse då byggprojekt idag får en allt stramare tidsram. Detta beror bl.a. på en

ökad konkurrens mellan entreprenadföretagen, som pressas att sänka kostnaderna på sina anbud.
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Då priser på exempelvis material, konsulttjänster och maskinhyra inte går att sänka mycket mer i

dagsläget måste entreprenadföretagen effektivisera projektplanen, alltså förkorta totaltiden för

projektet för att minska kostnaderna.

Examensarbetet syftar till att undersöka vilka faktorer som kan orsaka förseningar vid

återställandet av byggnader som används för en inkomstbringande verksamhet, efter att plötsligt

omintetgjorts av t.ex. en brand.

Som referensobjekt används ett ROT-projekt i Arvika, en brandskadad byggnad, vilken inhyser

en pub och nattklubb.

1.2 Problemformulering

Vilka krav ställs på projektledaren vid ROT-arbeten? Det finns idag ingen utförlig checklista som

visar vilka moment som bör utföras vid ROT-projekt med stor tidspress.

Vårt problem är att påvisa varför det är viktigt för en projektledare att genomföra en korrekt

riskanalys och tidsplanering, samt att finna risker vid ROT-arbeten. Detta för att slutligen

sammanställa en checklista över vilka moment som projektledaren bör utföra.

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att finna de moment där projektledaren har möjlighet att effektivisera

ett ROT-projekt, samt att ta reda på vilka arbetsuppgifter en projektledare har och precisera dessa

för att denne ska kunna upprätta en säkrare tidsplanering.
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1.4 Målsättning

Målet är att underlätta planeringsarbetet för en oerfaren projektledare genom att, i en checklista,

sammanställa de riskmoment som uppstår vid ett ROT-projekt av verksamhetslokal, samt att

redogöra för vilka åtgärder som kan vidtas.

1.5 Avgränsning

• Avser endast ROT-arbete av verksamhetslokal.

• Enbart projektledarens roll och arbetsuppgifter studeras.

• Studiens omfattning är 15 högskolepoäng med arbetsinsats som motsvarar detta.

1.6 Målgrupp

Målgruppen för detta examensarbete är främst projektledare utan tidigare erfarenhet från yrket.

1.7 Metod

Litteraturstudie
För att få en bred kunskapsbas har information sökts i Karlstads universitetsbibliotek. Sökningen

har främst riktats mot lämplig litteratur kring byggprocessen, riskhantering och tidspåverkande

faktorer vid ROT-arbeten, i form av böcker, forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar.

Sökningen kommer ske genom Kunskapsbanken (Byggtorget) och ByggInfoBas.

Litteraturstudien kompletteras med en kvalitativ undersökning i form av en intervju för att även

få en praktisk vinkling på examensarbetet. Dialog förs med Lars Wermelin, projektledare, på

Hifab AB i Karlstad. Hifab är ett företag som erbjuder sina kunder oberoende projektledning,
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nationellt och internationellt. Detta görs för att få en bred grund att stå på vid utformningen av

checklista för de viktigaste momenten i en projektledares

Det finns två intervjumetoder, öppen och strukturerad intervju. I den öppna intervjun får den

intervjuade svara fritt på frågorna som ställs. Vid den strukturerade intervjun finns färdigställda

svarsalternativ som den intervjuade måste välja från (Ryen 2004). Vi har endast använt oss av den

öppna intervjun.
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KAPITEL 2

TEORI

Examensarbetet syftar till att undersöka vilka riskmoment som kan uppstå vid ROT-arbeten. Detta kapitel ger

därför läsaren en kort inblick i den allmänna byggprocessens olika faser vid ROT-projekt. Viktiga synpunkter

gällande projektledarens roll, att finna risker och förebygga dessa, tas upp i de olika delavsnitten. Där inget annat

anges är materialet hämtat från Nordstrand (2003).

Byggprocessen kan, enligt Uno Nordstrand, vid både nyproduktion och ROT-arbeten delas in i

fem olika skeden:

• Program

• Projektering

• Upphandling/Anbud

• Produktion

• Förvaltning

2.1 Program

Ett byggprojekt ska leda fram till en ny byggnad eller anläggning. Det kan också gälla renovering

eller tillbyggnad av befintlig byggnad. För att kunna genomföra ett byggprojekt krävs det att man

utför ett förarbete, vilket kallas programskedet. Här anlitas olika konsulter, t.ex. arkitekter och

konstruktörer, för att ta fram konkreta lösningar på byggherrens krav, om inte byggherren själv

innehar denna kompetens.

Programmet kan t.ex. innehålla:

• Projektbeskrivning

• Verksamhetsbeskrivning
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• Lokalprogram (krav på lokaler)

• Tekniskt program

• Tomtutredning och geoteknisk utredning

• Programskisser eller förslagsritningar

• Miljömål och miljöprogram

• Kvalitetspolicy och kvalitetsprogram

• Tidplan

• Programkalkyl

Vid ROT-arbeten försvinner mycket av programinnehållet, beroende på vilken skada byggnaden

erhållit, alternativt hur stor tillbyggnad som önskas. I Bertelsen, N H. (2004) framställs några av

de viktigaste frågorna som bör besvaras i programskedet:

• Vad skall rivas?

• Omfång och typ av renovering.

• Funktion och förväntad kvalitet när renoveringen är klar.

• Pris som står i relation till motsvarande byggnader som gjorts.

2.1.1 Befintlig byggnad

Enligt Andersson, B. (1995) måste hänsyn tas till den kvarvarande byggnaden vid ROT-arbete.

Om byggnaden t.ex. har brandskadats så kan skadorna vara väldigt varierande från fall till fall.

Projektledaren bör genomföra en noggrann inventering för att minska risk för oväntade

svårigheter och för att underlätta fortsatt arbete.

Om förutsättningarna inte klargjorts på ett grundligt sätt så kan komplikationer uppkomma under

utförandefasen, vilket förlänger totaltiden och ofta ger högre kostnader. Åtaganden och

komplikationer som projektledaren måste ombesörja:

• Först och främst måste beslut tas om den skadade bygganden ska rivas, renoveras eller

både rivas och renoveras. Efter det lämnas rivnings- och/eller bygglov in till

Byggnadsnämnden.
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• Regler och riktlinjer kan skilja sig mellan olika kommuner. Därför bör dessa ses över

redan i programskedet.

• I vissa projekt har projektledaren inte tillgång till ritningar, vilket försvårar

renoveringsarbetet. Underentreprenörer bör vid ROT-arbeten kontaktas i ett tidigt skede

så att de kan utföra en tidig och utförlig kontroll för deras specifika arbetsområde,

exempelvis ventilation, el eller vatten.

2.1.2 Tid

Det finns många faktorer som påverkar tidsåtgången vid ett ROT-projekt. I början av

planeringsskedet har projektledaren möjlighet att analysera och undersöka vilka olika metoder

som kan utnyttjas. Några av de viktiga faktorerna är:

• Konstruktion och planlösning

• Arbetsmetod

• Materialval

Konstruktion och planlösning
Konstruktions- och planlösningar kan påverka den totala renoveringstiden markant. Enkla

lösningar ger korta projekterings- och produktionstider, medan svåra lösningar och/eller extra

finesser förlänger totaltiden.

Arbetsmetod
Valet av arbetsmetod för de föreslagna lösningarna har också inverkan på tidsramen. Det finns

olika sätt att utföra ett arbete på – på plats eller i fabrik, så kallat prefabricerat. Platsbygge tar

oftast längre tid än att prefabricera. Av den anledningen har det idag blivit vanligt att prefabricera

byggnadsdelar. Stora mängder och eventuellt dåliga väderförhållanden gör att det blir ekonomiskt

lönsamt, speciellt vid nyproduktion.
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Materialval
Det finns närmast oändligt med byggnadsmaterial på marknaden, vilket gör att byggherren kan få

tag i det material som passar det aktuella projektet. Vissa material kräver mycket bearbetning och

därmed lång arbetstid, vilket i sin tur ger längre totaltid för hela projektet. Projektledaren bör

hålla uppsikt över detta när materialval görs.

2.1.3 Fukt

Vid återställande av en brandskadad verksamhetslokal är det främst, enligt Nevander, L E. &

Elmarsson, B. (2001), fuktskador orsakade av brandsläckning som betraktas. Materialen måste

torka innan återställandet kan påbörjas.

2.1.4 Riskhantering

Riskhantering är en central uppgift vid ROT-projekt. I detta kapitel beskrivs riskhanteringsprocessen och dess

olika delmoment. Materialet är hämtat från Ingvarson & Roos (2003).

Riskhantering är en viktig aktivitet i byggprocessen, som projektledaren bör lägga stor vikt på.

Genomförs en noggrann riskhantering tidigt i projektet så minskas antalet eventuella svårigheter

och projektet får en mer exakt tid- och kostnadsram. Riskhantering är indelat i tre olika steg;

riskanalys, riskvärdering och riskreduktion, se figur 2.1.

Riskanalys en systematisk kartläggning av risker som kan uppstå i ett projekt. Projektledaren

utreder vad som skett under tidigare projekt samt bedömer vilka risker som kan tänkas

uppkomma i framtiden. Syftet är att kunna reducera eventuella olyckor och oförutsedda

händelser på arbetsplatsen för att projektet ska kunna genomföras så smidigt som möjligt.

Riskvärdering är det andra steget i riskhanteringsprocessen. Tillsammans med riskanalys utgör de

bedömningsfasen. Riskvärdering innebär att risker värderas och det beslutas om kostnaden av en

riskreduktion är befogad. Projektledaren väger kostnaden för reduktionen mot kostnaden för den

eventuella risken och detta visar vilket alternativ som är mest lönsamt.
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Sista steget i riskhantering är riskreduktion. Då handlar det om att undvika den identifierade

risken, eller om möjligt, reducera den helt.

Figur2.1. Modell över riskhaneringens olika delmoment, fritt tolkad från Ingvarsson & Roos (2003).

I byggbranschen används vanligen checklistor och olika analysmetoder, exempelvis grovanalys,

som riskhanteringsmetod.

Checklista
Checklistor grundas på tidigare erfarenheter. En projektledare som upprättar checklistor bör ha

kunskap och stor erfarenhet inom det aktuella området. I takt med att nya normer och

bestämmelser ändras måste checklistan uppdateras så att den blir så korrekt som möjligt.

Checklistor kan upprättas både innan och under återställandets gång för att säkerställa att

projektet fortlöper som planerat. Checklistor är tids- och kostnadseffektiva och förhållandevis

enkla att använda för att snabbt få fram ett godtyckligt resultat av riskanalysen.

Grovanalys / Preliminär riskanalys
Preliminär riskanalys, ofta kallad grovanalys, tillämpas för att erhålla en överskådlig riskanalys. Av

resultatet från en grovanalys kan urskiljas huruvida en mer ingående riskanalys bör upprättas.
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Organisationen får då en vägledning i projekteringen, vilket underlättar det fortsatta arbetet.

Grovanalys kan användas både tidigt i byggprocessen och på redan befintliga byggnader och

system.

2.1.5 Kommunikation och tydlighet

Enligt Bertelsen, N H. (2004) läggs det i verkligheten ofta fokus på att ta fram kvadratmeterpris

och inte så mycket på kvalitet och/eller uppföljning av ställda krav på byggnadsdelar, vilket kan

betyda att beställarens önskemål blir åsidosatta.

2.2 Projektering

I projekteringsarbetet skall alla deltagare (projektörer) vara aktiva. Här ska de slutgiltiga

ritningarna framtas och all dimensionering av konstruktions- och installationslösningar ska vara

klar. Man brukar dela upp projekteringen i tre delar: gestaltning, systemutformning och

detaljutformning, se figur 2.3.

Figur 2.3. Projekteringens tre skeden och resultat enligt Nordstrand (2004).
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I gestaltningsfasen tas förslag på byggnadens utformning fram, vilket sedan utfaller i

förslagsritningar. Under systemutformningen arbetar alla projektörer med att formge sina

respektive systemhandlingar. För att undvika kollisioner i byggprojektet är det viktigt att alla

projektörer informerar varandra om hur man planerar att utföra sin specifika uppgift och att

projektledaren sammankallar till möten för avstämning. Detaljutformningen är den avslutade

fasen i projekteringen. Projektledaren får de färdiga bygghandlingarna, i form av beskrivningar

och ritningar, som redogör hur ROT-arbetet ska genomföras.

Enligt Bertelsen, N H. (2004) ska projektledaren i projekteringsskedet tänka på:

• Att dela upp ROT-arbetet i väsentliga byggnadsdelar.

• Förfrågningsunderlagets innehåll och renoveringsstandard.

o Mängd och omfång av renovering.

o Standard och kvalitet.

• Moment som kräver särskild beskrivning (Riskanalys)

2.2.1 Befintlig byggnad

I projekteringsskedet måste projektledaren ha kontakt med olika myndigheter angående den

aktuella byggnaden. Enligt Andersson, B. (1995) handlar det främst om:

• Alla kommuner har inte möjlighet att ta hand om förstört material som anses vara

miljöfarligt. Projektledaren måste därför kontakta renhållningsansvarig i kommunen för

att få svar på frågor gällande avgifter och möjlighet till att tillvarata restprodukter.

• För frågor angående buller, utsläpp och utnyttjande av kringliggande mark för

uppsättning av containrar kontaktas den lokala Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
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2.2.2 Tid

Eftersom att återställande av verksamhetslokaler utförs med så kort tidsåtgång som möjligt, kan

vissa moment i projekteringen bli åsidosatta, vilket istället kan försena projektet under

produktionsskedet. APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan) upprättas för att visa var bodar,

transportvägar och tillfälliga fabriker ska placeras på byggarbetsplatsen. Om denna inte verkställs

ökar man risken för oordning och förseningar.

I projekteringsskedet tas mer detaljerade tidsplaner fram. Då behöver projektledaren bl.a. beakta

följande:

Arbetsplats
Arbetsplatsens ytstorlek är en faktor som kan påverka tidsramen både positivt och negativt. Om

arbetsplatsen är stor kan stora avstånd från bodar till byggnaden förlänga tidsåtgången, vilket

noga bör ses över. Markförhållanden, tillgänglighet och framkomlighet för transporter är andra

bidragande omständigheter.

Störningar
Störningar påverkar alltid tidsplanen negativt. Det kan t.ex. handla om driftavbrott, sjukfrånvaro,

olyckor eller maskinhaveri. Om projektledaren planlägger extra tid för oförutsedda händelser kan

tidspress undvikas och det är större möjlighet att tidsplanen hålls.

2.2.3 Fukt

Fuktskador kan vara svåra att upptäcka och väldigt kostsamma att åtgärda. Då är det bra om

förebyggande insatser kan vidtas i tidigt skede av byggprocessen. Enligt Nevander & Elmarsson

(2001) är det viktigt att inblandade parter i ett byggprojekt, däribland projektledaren, har goda

kunskaper om fuktproblematik och även att kunna använda dessa kunskaper i praktiken.

Byggfukt
Byggfukt kan vara en orsak till skador på byggnader. Konsekvenser uppstår oftast efter lång tid,

det kan t.ex. handla om missfärgningar, mögel- och blånadssvampar, illa lukt och försämrad
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hållfasthet. För att undvika uppkomsten av byggfukt är det viktigt att projektledaren gör en

noggrann tidsplanering, där han/hon tar hänsyn till alla olika material och dess torktider. Det är

även viktigt att planera för ordentligt skydd över byggarbetsplatsen mot olika väderförhållanden.

På så vis förhindras att fukt tar sig in i konstruktionen.

Projektledaren måste också kontrollera att nya konstruktioner inte är så kallade

”riskkonstruktioner”. Med riskkonstruktion menas en konstruktion som ur fuktsynpunkt inte är

lämplig.

Läckage
Vid läckage i byggnader blir skadorna oftast mycket mer omfattande än vid exempelvis byggfukt,

eftersom att det rör sig om större vattenmängder. För att reducera omfattningen av skadan kan

konstruktioner utformas så att läckage tidigt kan upptäckas. Detta bör alltså beaktas redan i

projekteringsskedet, både vid nyproduktion och ROT-arbeten. Skadan blir då begränsad och

billigare att åtgärda. Exempelvis bör inte rör placeras inbyggda i konstruktioner, då det försvårar

upptäckten av läckage.

2.2.4 Kostnader

En projektledare måste se till att kalkyler upprättas vid lämpliga tillfällen under hela projektets

gång. Det kan exempelvis vara då byggnadsprogrammet, systemhandlingarna och

bygghandlingarna är klara. Det är viktigt att projektledaren har kontroll på att följande kalkyler

upprättas:

• Entreprenadkostnad

Kostnader från mängdberäkning av material, uppskattning av entreprenörarvode och

arbetsplatsomkostnader samt beräkning av kostnader för t.ex. installationer och

markarbeten.

• Projekteringskostnader

Konsultarvoden för projektörer och projektledning.
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• Myndighetsavgifter

T.ex. bygg- och rivningslov.

• Övriga kostnader

Vid vissa ROT-projekt tillkommer kostnader för t.ex. miljöinventering, rivningsplanering

och inredning.

Det är i början av projektet, i planeringsstadiet, som projektledaren har störst möjlighet att

påverka kostnaderna, se figur 2.2.

Figur 2.2 Möjlighet att påverka ett byggprojekt.

2.2.5 Resurser

Med resurser menas generellt personal, material, pengar, maskiner, arbetsledning och olika hjälpmaterial. I denna

rapport avses, med resurser, endast de yrkesarbetare som projektledaren har möjlighet att planera för i

produktionsskedet.



Kapitel 2 - Teori

15

Vid ROT-arbete av en verksamhetslokal sker arbetet ofta under stor tidspress vilket leder till att

resursplaneringen blir extra viktig. De stora problemen med resursplanering handlar främst om

avvikelser i genomförandefasen gentemot det planerade. Detta kan bero på sjukfrånvaro, olyckor

på arbetsplatsen eller att resursplaneringen inte följs upp ordentligt. Tidplanen kan på så sätt ha

pressats under projektets gång så att arbetarna är tidsmässigt försenade.

I Andersson, B. (1995) tas vikten av en arbetsmiljöplan upp. Arbetsmiljöplanen, innehållande

säkerhetsanvisningar och ordningsregler, måste upprättas för de arbeten som uppfattas speciellt

farliga och/eller behöver samordnas. Planerna är till för att öka personalens trivsel och säkerhet.

Projektledaren bör ta hänsyn till detta då olyckor på arbetsplatsen, beroende på omfattningen,

innebär förseningar i arbetet.

Vidare anses i Andersson, B. (1995) att lagbas och övriga arbetare bör direkt under

projekteringen få möjlighet att föra kommunikation med beställare, projektörer och inköpare.

Den praktiska erfarenhet som dessa besitter är ytterst värdefull.

2.3 Upphandling / Anbud

Både byggherre och entreprenörer upphandlar tjänster av konsulter, vilket pågår under hela

byggprocessen. Upphandlingen fullbordas med ett avtal mellan de båda parterna.

2.3.1 Erfarenhetsåterföring

Om projektledaren ansvarar för ett projekt där det finns tid och möjlighet att upphandla

entreprenörer genom att ta in anbud från flera företag, är erfarenhetsåterföring ett användbart

redskap. Det innebär att tidigare erfarenheter från entreprenadföretagen granskas.

Vid ROT-arbete upphandlas oftast tjänster utan anbudsgivning p.g.a. den pressade tidsramen.

Erfarenhetsåterföring kan även användas i dessa situationer, men då i form av att projektledaren

väljer ut en lämplig konsult eller entreprenör utifrån sina egna erfarenheter.
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2.4 Produktion

När projekteringsarbetet är slutfört och upphandlingen avslutad så påbörjas produktionen.

Projektet är inne i utförandefasen, där olika aktiviteter ska genomföras för att tillverka den

produkt som beställaren köpt. Produktionsfasen är oftast mycket intensiv och misstag kan få

stora konsekvenser i tid och pengar.

2.4.1 Uppföljning / Avstämning

Projektledarens roll i produktionsskedet är att följa upp projektet i tid och kostnader, göra

avstämningar samt att utföra ekonomisk styrning. Det är viktigt att kontrollera att ROT-arbetet

fortskrider som planerat, så att inga förseningar har uppstått.

Enligt Bertelsen, N H. (2004) handlar uppföljning om att studera avvikelser och dokumentera

dessa. Utifrån detta och utförda analyser kan förbättringar tas fram för att exempelvis kräva mer

noggranna enhetspriser från entreprenörerna.

2.4.2 Forcering

Om störningar, konflikter eller andra tidskrävande faktorer uppstår så kan projektledaren besluta

att använda sig av forcering. I vissa situationer kan forcering vara den enda lösningen för att

projektet ska hinna bli klart i utsatt tid. Då sätts färdigställandet i första hand, vilket ofta kan få

negativa konsekvenser på projektets totalkostnad p.g.a. att fler yrkesarbetare tillsätts.

2.4.3 Byggmöten

För att öka säkerheten på sin tids- och resursplanering så anordnas möten där byggherren,

projektledaren och berörda konsulter och entreprenörer närvarar. Byggmöten hålls vanligen en

gång i månaden. Det är på dessa möten som det formella samarbetet mellan parterna sköts.

Byggherre och entreprenör är skyldiga att närvara vid dessa möten enligt AB 92 (Allmänna
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bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) och ABT 94 (Allmänna

bestämmelser – för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och

installationsarbeten).

2.5 Förvaltning

När byggprocessen är slut överlämnas den nya produkten till byggherren och den kan börja

användas av brukarna. Projektledarens arbete avslutas när byggnaden tas i bruk, eftersom att det

är entreprenören som har fortsatt ansvar under garantitiden.

2.5.1 Erfarenhetsåterföring

När projektet är avslutat har projektledaren chans att utvärdera sitt eget arbete för att i framtiden

undvika att begå eventuella misstag igen. Enhetstider och åtgångstal analyseras, erfarenheter från

entreprenadföretag och konsulter dokumenteras samt bra respektive mindre bra beslut antecknas.

Kunskaper från erfarenhetsåterföringen har projektledaren stor nytta av i framtida projekt
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KAPITEL 3

PROJEKTLEDARENS ERFARENHETER
Referensobjekt: Brandskadad byggnad i Arvika

I detta kapitel har informationen enbart hämtats från intervju med projektledare Lars Wermelin på Hifab AB

Karlstad. Frågor ställdes angående hur Wermelin går tillväga allmänt vid ROT-projekt och hur han gått tillväga

vid referensobjektet i Arvika.

3.1 Program / Projektering

Vid ROT-projekt är programfasen oftast inte lika omfattande som vid nybyggnation, dels

eftersom att det ofta redan finns många utredningar och beskrivningar att tillgå samt dels för att

dessa kanske inte behövs vid det specifika renoveringsobjektet. Programskedet sker parallellt med

projekteringen p.g.a. den stora tidspressen. Detta bör projektledaren ta stor hänsyn till, speciellt

om han/hon är ny inom yrket och saknar viktig erfarenhet. Denna fas genomförs under

eventuellt sanerings- och rivningsarbete. Projektledaren börjar med att kontakta

försäkringsbolaget och byggherren för att bestämma möte med dem på arbetsplatsen. Där

genomförs en besiktning av den skadade byggnaden för att finna alla synliga respektive dolda

skador, samt hitta lämpliga lösningar för dessa. Om byggherren önskar nya, dyrare lösningar som

gör att den totala kostnaden blir högre än det kapital som fås från försäkringsbolaget, så måste

projektledaren göra byggherren medveten om detta och även tala om att dessa kostnader betalas

av byggherren själv. Byggnader är vanligtvis försäkrade för att, vid skada, få kostnaderna för

återställandet betalda.
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3.1.1 Befintlig byggnad

Vid renovering av en skadad byggnad måste hänsyn tas till den redan befintliga byggnaden, vilket

gör att val av konstruktionslösningar blir begränsade. För att spara tid väljer man oftast

standardmaterial som inte är dyra och svåra att bearbeta.

3.1.2 Tid

Vid ROT-projekt blir tidsplaneringen, beroende på omfattningen, relativt överskådlig. Det beror

på att det ofta är stora osäkerheter, att tidsramen är pressad och att oförutsedda komplikationer

kan uppstå eftersom att arbetet sker i en redan befintlig byggnad som kan ha erhållit ”osynliga”

skador vid t.ex. en brand. Vid nyproduktion tas exakta tidsplaner fram med hjälp av enhetstider.

Denna noggranna planering finns det oftast inte utrymme för vid ROT-arbete där det är fråga om

att få igång en verksamhet så fort som möjligt.

Vid exempelvis renovering av brandskadade byggnader kan fuktskador från släckningsarbetet och

sanering av röklukt ge större komplikationer än väntat och därmed förlänga projektet. Detta kan

vara svårt att planera för, men om projektledaren planlägger extra tid för oförutsedda händelser

kan tidspress undvikas och det är större möjlighet att tidsplanen hålls. Wermelin påpekar att det

är i program- och projekteringsskedet som projektledaren bör ta god tid på sig för planering. Tid

och kostnader går hand i hand. Uppstår det problem senare i byggprocessen innebär det att

tidsramen förskjuts, vilket ger stora ekonomiska konsekvenser.

Platsbygge rekommenderas vid ROT-arbete eftersom att det oftast inte rör sig om stora mängder.

3.1.3 Fukt

Problematik gällande fukt handlar främst om vattenskador från eventuell brandsläckning eller att

byggnaden renoveras p.g.a. andra fuktskador, exempelvis mögel i våtrum. Projektledaren behöver

då ta hänsyn till torktider för de våta materialen.
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3.1.4 Rikshantering

Det är viktigt att projektledaren tidigt gör en överskådlig riskanalys som underlättar fortsatt

arbete. Om risker upptäcks tidigt i projektet så kan tidplanen anpassas efter dem, vilket innebär

att projektledaren kan känna sig trygg i sin planering.

Riskanalyser får inte alltid så mycket utrymme i projekteringen. Den görs ofta snabbt och

översiktligt. För detta krävs stor praktisk erfarenhet. Wermelin anser att en ny projektledare

måste ha tidigare erfarenheter från annat arbete i byggbranschen för att kunna utföra ett fullgott

arbete. En oerfaren projektledare bör, för att inte missa viktiga delar i riskhanteringen, följa

riskhanteringsmallen, se kapitel 2.1.1.

3.1.5 Kostnader

Som projektledare är det viktigt att inte fastna i teorin, utan fokusera på målet – att färdigställa en

byggnad. Kalkyler upprättas i program- och projekteringsskedet. I slutet av byggprocessen, då alla

fakturor kommit projektledaren tillhanda, upprättas efterhandskalkyler. Då är det viktigt att dessa

stämmer överens med de kalkyler som gjordes i början av byggprocessen. Om detta inte är fallet,

så har projektledaren delvis misslyckats med sitt arbete. Dock påpekar Wermelin att misstag får

förekomma om projektledaren själv är medveten om att han/hon begår dem. Det betyder att

projektledaren, innan ”misstaget” begås, har vägt risker mot varandra och beslutat att det ändå är

försvarbart att utföra något som egentligen innebär risk för kostnader och tid.

Vid ROT-arbeten av skadade lokaler där det bedrivs en verksamhet så finns det, näst intill alltid,

ett försäkringsbolag med i bilden. Försäkringsbolaget vill att verksamheten ska komma igång så

fort som möjligt, så att de inte behöver betala ut mer försäkringspengar än vad som är

nödvändigt. Detta bidrar till stor tidspress på genomförandet av renoveringen.
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3.1.6 Resurser

Projektledaren ansvarar för resurser i form av entreprenörer. Uppgiften är att kontrollera

entreprenörers arbete och se till att tidplaner följs. Om inte, får projektledaren styra upp arbetet.

3.1.7 Kommunikation och tydlighet

Det viktigaste en projektledare ska fokusera på i program- och projekteringsskedet är beställarens

önskemål beträffande återställandet. Om detta preciseras noggrant så undviks kostsamma

ändringar i produktionsskedet. Arkitekter och eventuellt statiker kontaktas tidigt för att delta i

dialogen med beställaren. När alla detaljer är preciserade kan arkitekten upprätta ritningarna.

Wermelin poängterar att kommunikation och tydlighet är nyckelord i program- och

projekteringsskedet. Om projektledaren arbetar utifrån det så undviks missförstånd och onödiga

utgifter senare under ROT-arbetet.

3.2 Upphandling / Anbud

Vid ROT-arbete av verksamhetslokal är det bra att upphandla entreprenörer så tidigt i

byggprocessen som möjligt. Upphandlingen görs ofta samtidigt som projekteringen.

Projektledaren tar reda på vilka entreprenadföretag som har tid, resurser och vilja att utföra ROT-

arbetet. När förfrågningsunderlaget skickas ut är projektledaren relativt säker på vilken

entreprenör som ska få jobbet. Wermelin har som vana att även skicka förfrågningsunderlaget till

beställaren. Det händer ibland att beställaren har synpunkter på underlaget och Wermelin

upplyser anbudsgivarna om att ett kompletterande PM kan bli aktuellt.

Utbudet av entreprenörer kan i vissa fall begränsas av tidspressen och det gör att valet faller på

den entreprenör som är tillgänglig, alltså inte alltid på den mest lämpliga. Detta måste

projektledaren vara medveten om, men samtidigt förstå att det ändå är lönsamt att ta in dessa

entreprenörer för att tidigt få en dialog mellan samtliga parter som är involverade i projektet. Om
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projektledaren har kontakter i entreprenadbranschen är det större chans att få tag på en lämplig

entreprenör.

3.3 Produktion

3.3.1 Uppföljning / Avstämning

Att följa upp projektets kostnader är av största vikt. Det är dock svårt att ändra kostnaderna när

projektet väl har startat, eftersom att alla tim- och materialpriser redan är satta. Om det däremot

uppkommer nya förutsättningar eller förseningar av något slag, så har projektledaren möjlighet att

bevaka och styra över kostnaderna.

3.3.2 Forcering

Forcering är en metod som Wermelin, mer eller mindre, aldrig använder sig av. Det kostar väldigt

mycket att sätta in extra resurser, vilket oftast inte är ekonomiskt försvarbart. Projektledaren får

göra en avvägning mellan stilleståndskostnad och forceringskostnad, vilket oftast slutar med att

forcering utesluts.

3.3.3 Byggmöten

I början av ett ROT-projekt hålls byggmöten ofta, ca en gång i veckan. Detta behövs för att

projektledaren ska kunna styra projektet rätt och för att informera alla parter om de osäkerheter

som råder. Det är i början av projektet som flest frågor och funderingar behöver besvaras, därför

behöver möten hållas med korta mellanrum. När projektet sedan kommer igång ordentligt så

behövs inte lika många möten, det räcker oftast med 1-2 gånger i månaden. Efter en tid in i

produktionen, när installatörer ska påbörja sitt arbete, krävs det fler byggmöten för att stämma av

och informera. Det är därför viktigt att projektledaren har kunskap om när fler möten behövs.
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3.4 Förvaltning

När projektet övergår i förvaltningsskedet är projektledarens arbete slutfört. Projektledaren har

därmed inget vidare ansvar för projektet.

3.4.1 Erfarenhetsåterföring

Projektledaren ska nu – för sin egen skull – följa upp projektet och upprätta efterhandskalkyler,

som beskrivits i stycket Program- och projektering. Då får projektledaren uppfattning om hur

projektet fortlöpt, vilket sedan kan användas som erfarenhetsåterföring i kommande projekt.
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KAPITEL 4

RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultatet av studien. Här beskrivs de viktigaste punkterna för en projektledare samt en

kort förklaring på hur dessa ska angripas. För att enkelt kunna vägleda sig genom resultatet är punkterna logiskt

ordnade efter byggprocessens alla steg. Checklista och tillhörande beskrivning finns som bilagor.

PROGRAM / PROJEKTERING

• Kontakta försäkringsbolag och byggherre så fort som möjligt för att snabbt påbörja

program- och projekteringsskedet. Boka möte omgående och besikta bygganden.

Dokumentera alla synliga skador och försök att ta reda på var det kan finnas dolda

skador. En bra inventering av byggnaden ger en bättre utgångspunkt för fortsatt arbete, ta

hjälp av en specialist om det behövs.

• Skicka in bygg- och/eller rivningslovshandlingar i tidigt skede till Byggnadsnämnden.

• Kontakta kommunen för information om regler och riktlinjer.

• Kontakta renhållningsansvarig i kommunen för information om hantering av miljöfarligt

avfall.

• Kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för information om buller, utsläpp och

utnyttjande av kringliggande mark.

• Var lyhörd för beställarens önskemål och var noga med att föra dem vidare till berörda

parter. Anordna möten där samtliga närvarar, om det behövs. Dokumentera all

information! Exempel på frågeställningar som ska besvaras i ett tidigt skede:

– Hur ska beställaren utnyttja byggnaden?

– Vad behöver beställaren för att verksamheten ska fungera?
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• Välj lösningar och arbetsmetoder som yrkesarbetarna är bekanta med och som lämpar sig

för det aktuella projektet. Platsbygge rekommenderas för ROT-arbeten då det oftast inte

rör sig om så stora mängder, vilket gör det mer praktiskt och ekonomiskt försvarbart.

• Fokusera på uppdraget. Tänk på att den viktiga uppgiften för en projektledare är att föra

projektet mot dess mål!

• Planlägg för eventuella störningar genom att lägga till extra tid i tidplanen. Då undviks

onödig tidspress. Dock måste denna extra tid bedömas rimligt, annars blir projektet

omotiverat utdraget och dyrt.

• Ta hänsyn till att fukt i material måste torka innan fortsatt arbete. Här avses fukt som

uppkommit från läckage, byggfukt och eventuellt släckningsarbete. Tänk på torktider,

materialhantering, täckning av material på arbetsplatsen och ventilation av inomhusfukt.

• Upprätta riskanalyser även om tidspressen är stor! En oerfaren projektledare bör ta sig tid

och använda sig av, den i rapporten beskrivna, riskhanteringsmetoden. Börja med att

upprätta grovanalyser, vilka inte kräver omfattande teoretisk och analytisk bakgrund.

• Välj standardmaterial för enklare och mindre kostsamt ROT-arbete.

• Utför ekonomisk styrning och följ upp kostnaderna under hela projektet, t.ex. genom att

upprätta kalkyler i olika skeden. Viktiga kalkyler över:

– Entreprenadkostnad

– Projekteringskostnad

– Myndighetsavgifter

• Om kalkylerna som upprättas i början av projektet görs noggrant så har projektledaren

större möjlighet att styra över och bevaka nya kostnader som uppkommer under

projektets gång.

• Upprätta eller se till att en arbetsmiljöplan finns för arbetsplatsen. Den ska innehålla

säkerhetsanvisningar och ordningsregler.



Kapitel 4 - Resultat

26

UPPHANDLING

• Engagera entreprenörer så tidigt som möjligt, även om den mest önskvärda är upptagen.

Det är viktigt att entreprenören tidigt kan föra dialog med samtliga inblandade och kan

börja planera sitt arbete.

PRODUKTION

• Att forcera projektet kan vara en lösning. Däremot måste projektledaren komma ihåg att

det är ytterst viktigt att väga forceringskostanden mot stilleståndskostanden. Ofta är

forcering inte ekonomiskt försvarbart.

• Sammankalla till möten med jämna mellanrum, 1-2 gånger i månaden. I början av

projektet och vid påbörjande av diverse installationsarbeten bör sammankomster ske

oftare, kanske en gång i veckan, för att undvika konflikter och missförstånd.

FÖRVALTNING

• Följ upp projektet och anteckna var de flesta problem uppstod. Utvärdera arbetet för att

upptäcka vilka bra respektive mindre bra beslut som fattats. Lär av tidigare misstag och

utvecklas i rollen som projektledare!
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KAPITEL 5

DISKUSSION

I detta kapitel diskuteras examensarbetets trovärdighet. Resonemang förs kring vald arbetsmetod och förslag till

fortsatta studier ges.

Datainsamlingsmetoden är vald utefter att studien syftar till att finna de viktigaste momenten som

projektledaren ställs inför. Därför har vi valt att leta i litteratur och intervjua projektledare Lars

Wermelin. Detta var dock relativt svårt, då teorin som finns att tillgå rörande byggproduktion

oftast är riktad mot nybyggnation. Detta har försvårat vårt arbete, eftersom att mycket av den

tillgängliga informationen är irrelevant. Vi har, vid upprättande av examensarbetet, endast haft

tillgång till några få utredningar rörande ROT-arbeten och därför kan checklista och tillhörande

beskrivning eventuellt sakna några viktiga arbetsuppgifter eller riskmoment.

När vi utförde intervjuerna, med projektledare Lars Wermelin, insåg vi att projektledarens arbete

innefattar mycket mer än vad teorin skildrar och mycket av det som står i teorin är inte alltid det

mest väsentliga. Wermelin pekade också på vikten av god kommunikation mellan de olika

parterna i byggprojekt, vilket teorin inte speglar i lika stor grad. Även den sociala kompetensen

lyfts fram i praktiken, men inte i teorin.

En viktig del av projekt, som ofta åsidosätts p.g.a. tidspress och för lite resurser, är

erfarenhetsåterföring. Erfarenheter bör dokumenteras efter alla projekt, för att man i framtiden

ska kunna undvika begångna misstag och/eller få insikt om de moment som fungerat bra under

projektet. I dagsläget verkar det som att man bara stämmer av hur projektet klarat sig rent

ekonomiskt, genom att jämföra förhandskalkylerna med de slutgiltiga kostnaderna för projektet.

Dock anser vi att företag ska dokumentera och analysera alla moment i projektet, bra som mindre

bra, för att finna förbättringar som kan ge ekonomisk vinning i nästa projekt.
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En checklista bör alltid arbetas fram utifrån projektledarens erfarenheter och kunskaper. Vår

checklista är framtagen med stöd från teori och intervju med en erfaren projektledare, för att få

med så många delar av ROT-arbetet som möjligt. Positivt med detta är att även arbetsuppgifter

som inte beskrivs i teorin framkommit. Läsaren bör beakta att examensarbetet endast utförts i

samarbete med en projektledare. För att få en mer allmän syn på innehållet, bör dialog föras med

fler projektledare från hela Sverige.

Vi inser att checklistan fungerar vid alla ROT-arbeten. Dock är den extra viktig vid projekt med

stor tidspress, såsom ROT-arbete av verksamhetslokal. För att få en bra och fungerande

checklista måste den användas och analyseras. Först då ser man om den behöver kompletteras

med ytterligare punkter. En checklista fungerar olika bra för olika projektledare och därför

rekommenderas, om ett företag väljer att använda denna checklista, att utveckla den så att den

lämpar sig för företaget ifråga. Fortsatta studier inom detta område föreslås. Man skulle kunna

utvärdera och förbättra checklistan genom att låta projektledare, från olika företag, använda och

kommentera den.
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KAPITEL 6

SLUTSATS

Syftet med denna studie är att finna de faktorer som kan försena ett ROT-projekt, samt att ta reda på vilka

arbetsuppgifter en projektledare har och precisera dessa för att han/hon ska kunna upprätta en säkrare

tidsplanering.

Avsikten är att underlätta planeringsarbetet för en oerfaren projektledare genom att, i en checklista, sammanställa

de riskmoment som uppstår vid ett ROT-projekt, samt att redogöra för vilka åtgärder som kan vidtas.

Trots ett pressat tidsschema bör projektledaren genomföra riskhanteringsmetoden. En planerare

som för första gången ska analysera risker med ett ROT-arbete bör följa riskhanteringsmallen för

att undvika att förbise viktiga riskmoment och hanteringsmetoder.

Det har framgått att projektledarens arbetsuppgifter är många och av olika karaktär.

Projektledaren måste därför vara mångsidig och besitta bred kunskap i byggteknik, byggfysik och

projektledning. Även god social kompetens är viktigt för att kunna hantera all kommunikation

mellan parterna.

Vissa av projektledarens viktiga åtaganden beskrivs inte i teorin, vilket gör det svårt för en

projektledare utan tidigare erfarenhet från yrket. Därför är denna studie användbar, då den

belyser både teori och praktik.

Den framtagna checklistan är inte fullständig och bör därför prövas och kommenteras av flera, av

varandra oberoende, projektledare för att slutligen mynna ut i en fullt fungerade checklista.
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BILAGOR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bilaga 1  Checklista

Checklistan visar projektledarens arbetsuppgifter och övriga riskmoment vid ROT-arbeten. Den

fungerar som en mall vid alla typer av ROT-projekt.

Bilaga 2  Beskrivning av checklista

Beskrivningen ger projektledaren vägledning vid användande av checklistan. Den beskriver

kortfattat vad de olika delarna i checklistan avser.  Beskrivningen är en sammanställning av de

risker, viktiga arbetsuppgifter och åtgärder som projektledaren står inför vid ROT-projekt.



Bilaga 1

1

CHECKLISTA
Företag:____________________________________________

Projekt: ____________________________________________

Projektledare: ______________________________________

Siffrorna inom parantes visar var i Beskrivning för checklista man finner mer information.

Kontakta försäkringsbolag

 och byggherre (1) Att tänka på!

Bygglov (1) - Beställarens önskemål (2)

Rivningslov (1) - Val av konstruktionslösningar (3)

Kontakta kommunen (1) - Val av arbetsmetod (3)

Kontakta renhållningsansvarig - Fokusera på uppdraget (4)

 i kommunen (1) - Torktider (6)

Kontakta Miljö- och hälsovårds- - Val av material (8)

 förvaltningen (1) - Forcering (13)

Planlägg för störningar (5) - _______________________

Riskanalys (7) - _______________________

Entreprenadkalkyl (9,10) - _______________________

Projekteringskalkyl (9,10)

Myndighetsavgifter (9,10)

Arbetsmiljöplan (11)

Upphandling av entreprenad (12)

Byggmöten (14)

Erfarenhetsåterföring (15)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
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BESKRIVNING FÖR CHECKLISTA

1. Risk

Projektet blir försenat redan från start.

Åtgärd

Kontakta försäkringsbolag och byggherre så fort som möjligt för att snabbt påbörja

program- och projekteringsskedet. Boka möte omgående och besikta bygganden.

Dokumentera alla synliga skador och försök även att lista ut var det kan finnas

dolda skador. En bra inventering av byggnaden ger en bättre utgångspunkt för

fortsatt arbete, ta hjälp av en specialist om det behövs.

Skicka in bygg- och/eller rivningslovshandlingar i tidigt skede till

Byggnadsnämnden.

Kontakta kommunen för information om regler och riktlinjer.

Kontakta renhållningsansvarig i kommunen för information om hantering av

miljöfarligt avfall.

Kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för information om buller, utsläpp

och utnyttjande av kringliggande mark.

2. Risk

Projektledaren kan råka ut för kostsamma ändringar i produktionsskedet p.g.a. missnöje från

beställarens sida.
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Åtgärd

Var lyhörd för beställarens önskemål och var noga med att föra dem vidare till

berörda parter. Anordna möten där samtliga närvarar, om det behövs. Exempel på

frågeställningar som ska besvaras i ett tidigt skede:

- Hur ska beställaren utnyttja byggnaden?

- Vad behöver beställaren för att verksamheten ska fungera?

3. Risk

Svåra konstruktionslösningar ger längre projekterings- och produktionstid. Valet av arbetsmetod

för valda lösningar påverkar också tidsramen.

Åtgärd

Välj lösningar och arbetsmetoder som yrkesarbetarna är bekanta med och som

lämpar sig för det aktuella projektet. Platsbygge rekommenderas för ROT-arbeten

då det oftast inte rör sig om så stora mängder, vilket gör det mer praktiskt och

ekonomiskt försvarbart.

4. Risk

En oerfaren projektledare kan lätt fastna i teorietisk fakta och därmed fördröja arbetet.

Åtgärd

Fokusera på uppdraget. Tänk på att den viktiga uppgiften för en projektledare är att

föra projektet mot dess mål.

5. Risk

Störningar förekommer, i olika omfattning. Vissa störningar går inte att förutsäga och ställer

därför till stora problem vid produktionen. Exempel på störningar är:

- Maskinhaveri

- Sjukfrånvaro

- Väderförhållanden

- Materialförseningar
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Åtgärd

Planlägg för eventuella störningar genom att lägga till extra tid i tidplanen.

6. Risk

Fuktskador uppkommer efter byggnadens färdigställande.

Åtgärd

Ta hänsyn till att fukt i material måste torka innan fortsatt arbete. Det avser fukt

som uppkommit från läckage, byggfukt och eventuellt släckningsarbete. Tänk på

torktider, materialhantering, täckning av material på arbetsplatsen och ventilation

av inomhusfukt.

7. Risk

Brist på erfarenhet i kombination med stor tidspress kan göra att riskanalysen blir åsidosatt eller

slarvigt utförd.

Åtgärd

Upprätta riskanalyser även om tidspressen är stor! En oerfaren projektledare bör ta

sig tid och använda sig av, den i rapporten beskrivna, riskhanteringsmetoden. Börja

med att upprätta grovanalyser, vilka inte kräver omfattande teoretisk och analytisk

bakgrund.

8. Risk

Vissa material kräver mycket bearbetning, vilket ger en längre arbetstid och därmed större

kostnader.

Åtgärd

Välj standardmaterial för enklare och mindre kostsamt ROT-arbete.
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9. Risk

Under projektets gång kan kostnaderna bli större än förväntat beroende på olika oförutsedda

händelser.

Åtgärd

Utför ekonomisk styrning och följ upp kostnaderna under hela projektet, t.ex.

genom att upprätta kalkyler i olika skeden. Viktiga kalkyler över:

• Entreprenadkostnad

• Projekteringskostnad

• Myndighetsavgifter

10. Risk

När projektet väl har startat kan det vara svårt, eller omöjligt, att ändra kostnaderna om det visar

sig att projektet bli dyrare än planerat.

Åtgärd

Om kalkylerna som upprättas i början av projektet görs noggrant så har

projektledaren större möjlighet att styra över och bevaka nya kostnader som

uppkommer under projektets gång.

11. Risk

Olyckor uppstår mer än vanligt och arbetsplatsen upplevs oplanerad.

Åtgärder

Upprätta eller se till att en arbetsmiljöplan finns för arbetsplatsen. Den ska

innehålla säkerhetsanvisningar och ordningsregler.

12. Risk

Önskad entreprenör kan, vid tidpunkten för projektet, ha alla sina resurser utsatta på arbete. Det

kan göra att projektet blir försenat eller att projektledaren måste upphandla annan entreprenör.
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Åtgärd

Engagera entreprenörer så tidigt som möjligt, även om den mest önskvärda är

upptagen. Det är viktigt att entreprenören tidigt kan föra dialog med samtliga

inblandade och kan börja planera sitt arbete.

13. Risk

Tidplanen kan under arbetets gång förlängas och därmed öka totalkostanden.

Åtgärd

Att forcera projektet kan vara en lösning. Däremot måste projektledaren komma

ihåg att det är ytterst viktigt att väga forceringskostanden mot

stilleståndskostanden. Ofta är forcering inte ekonomiskt försvarbart.

14. Risk

Dålig kommunikation kan ge upphov till missförstånd, förseningar och kostsamma förändringar.

Åtgärd

Sammankalla till möten med jämna mellanrum, 1-2 gånger i månaden. I början av

projektet och vid påbörjande av diverse installationsarbeten bör sammankomster

ske oftare, kanske en gång i veckan, för att undvika konflikter och missförstånd.

15. Risk

Problematik som upplevs under ett projekt, uppkommer även i nästa projekt som projektledaren

arbetar med om inte erfarenhetsåterföring tillämpas.

Åtgärd

Följ upp projektet och anteckna var de flesta problem uppstod. Utvärdera arbetet

för att upptäcka vilka bra respektive mindre bra beslut som fattats. Lär av tidigare

misstag och utvecklas i rollen som projektledare!


