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Sammanfattning
I Sverige råder det idag stor bostadsbrist, det behöver byggas många fler
bostäder. Det byggs just nu mycket bostäder runt om i Sverige men det
kommer behöva fortsätta att byggas ännu mera. Byggena behöver bli färdiga
så fort som möjligt för att lösa krisen vilket medför att byggtiderna ofta är
pressade. Det är viktigt att hålla byggtiderna för att det inte ska uppstå
förseningar som leder till extra kostnader för projekten. Förseningar
påverkar samhället negativt eftersom störningar sker under längre tid och
inflyttningar kan inte ske vid utsatt tid. Den utökade byggtiden kan även
bidra till fler leveranser som i sin tur har en negativ påverkan på miljön.
Syftet med denna studie är att analysera och tolka tidplaner samt arbetet med
dessa för att ge Skanska möjlighet att utveckla arbetet med tidplaner för
kommande projekt. Granskningen ska resultera i förslag på hur arbetet med
tidplanerna kan gå till för att minska risken för förseningar.
Det finns många olika typer av tidplaner som kan användas vid ett
byggprojekt. Några av dessa är så viktiga att de alltid finns med medan
andra inte är lika viktiga eller endast används vid special fall.
I studien granskas tre tidsplaner från tidigare genomförda byggprojekt.
Dessa jämförs med avseende på i vilken utsträckning produktionen har
lyckats hålla utsatta tider. De granskas även med utgångspunkt ifrån hur
arbetet med tidplanerna har genomförts under projektets gång. Det
diskuteras även kring användandet av ”Asta Powerproject”, som idag är det
program som används för framtagande av tidplaner.
Studien resulterar i rekommendationer kring hur arbetet vid framtagande av
tidplanerna bör gå till, vilka planer som är viktiga att få med och hur dessa
bör vara uppbyggda. Det tas även fram rekommendationer kring hur arbetet
med tidplanerna under projektets gång kan gå till. För att säkerställa
kontrollen av att ett projekt håller tiden bör tidplanerna vara uppbyggda med
avstämningar för att underlätta arbetet.
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Summary
Sweden is today confronted with a big housing crisis. There are a lot of
ongoing residential developments around Sweden but there is a great
demand to build even more. Construction projects need to be completed as
soon as possible to resolve the crisis, with means that the construction time
is often pressured. Delays will affect the community in a negative way
because the interruptions will affect a construction project over a longer time
and the occupation will be delayed. Longer time of construction may also
result in extra transports of construction materials and that will have a
negative effect on the environment.
The purpose of this study is to analyze, interpret the time plans and the work
with them to give Skanska the possibility to develop the work with the time
plans for coming projects. The review will result in suggestions about how
the work with time plan could be handled to give the opportunity to affect
and reduce the risk of delays.
There are many different types of time plans that can be used at construction
projects. Some of these are always used since they are crucial for the
carrying out of a project, whereas others are used in special cases.
This study has focused on three different time plans from completed
building projects. A comparison of the plans has been carried out and
focused on to what extent the production has been finalized in time or not.
The review of the time plans also concerned how the work with time plans
during the projects was done. The use of the program ”Asta Powerproject”,
which is the program that the company is using today to produce the time
plans, has also been evaluated.
The study has resulted in recommendations about how to handle the
preparation of time plans, which plans are the most important and how these
plans should be designed. Recommendations are also presented about how
to work with the time plans during the projects. To ensure that the control of
a project will result in a finalization within time limits set in the time plans,
it is necessary that the time plans include coordination to facilitate the work.
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Abstract
Tidsplanering är en viktig del i styrningen av byggprojekt. Olika typer av
tidplaner kan användas i projekt, beroende på storlek och vilken fas det
befinner sig i. Studien granskar tidplanerna från tre tidigare
flerbostadshusprojekt som Skanska har byggt. Utifrån detta analyseras och
jämförs planerna med hur projekten lyckats med avseende på tidshållning.
Syftet med studien är att ge Skanska möjlighet att utveckla
tidplaneringsarbetet.
Studien avslutas med rekommendationer kring viktiga byggstenar i
tidplanerna och vilka planer som är viktiga att använda. Analysen omfattar
även användandet av programmet ”Asta Powerproject” som används för
upprättande av tidplanerna.
Nyckelord: tidplaner, effektivisering, tidplanering, byggstyrning,
produktionsstyrning
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Förord
Detta examensarbete har skrivits som en avslutning på våra tre år på
utbildningarna Byggnadsutformning respektive Byggnadsingenjör på
Linnéuniversitetet i Växjö. Studien har genomförts i dialog med handledarna
Gustaf Hjertquist samt Johan Sundberg hos Skanska hus sydost.
Vi vill tacka handledarna på Skanska för deras engagemang och all hjälp
under arbetet. Vi vill även tacka Erik Grönberg på Skanska för hjälpen med
planeringsprogrammet.
Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare på Linnéuniversitetet, Jan
Oscarsson, för hans engagemang och handledning.

Frida Grennborg och Sofia Larsson
Växjö, 14 Juni 2016
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1. Introduktion
Ett aktuellt ämne är bostadsbristen som idag är mycket besvärande i Sverige.
Den beror framför allt på att takten i bostadsbyggandet varit alltför låg sedan
början på 1990-talet. Dessutom har de senaste årens stora flyktingströmmar
förvärrat situationen ytterligare. Boverket (2012) uppskattade att under år
2012 fattades det mellan 90 000 och 160 000 bostäder i Sverige. Att få
tillgång till en bra bostad är en social rättighet (Byggkommissionen 2002),
men med den rådande bostadsbristen är detta svårt att uppnå.
Byggsektorn genererade 2014 arbete till ca 311 000 personer i Sverige
(Sveriges byggindustrier 2015). Det är en sektor som har stor påverkan på
samhället och samhällets ekonomi. Förutsättningarna för byggbranschen har
varierat avsevärt de senaste 50 åren. Det s.k. miljonprogrammet innebar att
det under åren 1965–75 byggdes en miljon bostäder, vilket gav hem åt
många människor och minskade bostadsbristen. På 1990-talet rådde
lågkonjunktur och statsfinansiell kris i landet vilket ledde till att byggandet
av bostäder nästan helt stannade av (Byggkommissionen 2002). Efter
lågkonjunkturen har Sveriges bostadsbyggande inte kommit ikapp och
bristen är idag stor i hela landet. För att komma till rätta med den rådande
obalansen på bostadsmarknaden behöver takten i byggandet öka. Detta kan
åstadkommas genom effektivisering av byggprocessen, vilket bl.a. innebär
att förseningar skall undvikas (González et al. 2013).
Med hjälp av en välplanerad tidplan blir det lättare att planera
byggproduktionen och hålla viktiga tider, t.ex. när det gäller datum för
leveranser eller färdigställande av delar av ett byggprojekt. Det är därför
motiverat att undersöka om det finns några beprövade metoder som kan
komma till användning vid utformandet av kommande tidplaner. För att
genomföra arbetet utförs undersökningar gällande användandet av gamla
projekts tidplaner från Skanska Sverige AB.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Vid utförande av ett byggprojekt är det viktigt att verksamheten är planerad.
Planeringen genomförs bland annat genom framtagande av tidplaner och
resursplaner. Det är viktigt att tidplanen hålls under projektets gång samt att
kontroller av detta utförs (Révai 2012, sid 30). För att förbättra tidplanerna
är det viktigt att entreprenören gör en effektiv tidplan vid ett tidigt stadie och
genomför noggranna kontroller samt uppdateringar av tidplanen (Casinelli
2005).
Byggentreprenören Skanska har enligt Sundberg1 uppmärksammat att
tidplanerna inte alltid hålls. Avvikelser från tidplanerna kan medföra
förseningar och extra kostnader (González et al. 2013). Det finns idag olika
1

Johan Sundberg, Produktionschef Skanska Sverige, den 11 december 2015.
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sätt att bygga upp tidplanerna på, dessutom skiljer sig sättet att arbeta med
uppföljningar och avstämningar av dessa.
Det finns många olika typer av tidplaner som kan användas vid planering av
projekt. Valet av tidplan är bl.a. beroende av projektets storlek. Olika planer
används även i projektets olika faser, t.ex. projekttidplan under hela
projektet och arbetsberedning under enskild aktivitet (Aulin et al. 2015, sid
315–318).
Produktionschefer och platschefer arbetar på olika sätt med tidplanerna. En
av Skanskas visioner är att alltid bli bättre (Skanska 2016). För att bli bättre
på att använda tidplaner på ett effektivt sätt är det enligt Grönberg2 viktigt
att uppföljning av projekttidplaner utförs på ett bra sätt. I detta arbete ska det
därför undersökas hur detta har gjorts i tre olika byggprojekt och vilka
konsekvenser det medfört.
I examensarbetet undersöks om det finns något samband mellan hur
tidplanerna varit uppbyggda och om tiderna har kunnat hållas. Det
undersöks även om projektens slutresultat påverkats av hur aktivt
uppföljningen mot tidplanerna utförts och om det finns vissa metoder för
uppföljning och avstämning som är att föredra.

1.2 Mål och Syfte
Ett av målen är att ta reda på tidplanens roll i byggprocessen. Påverkar
tidplanens upplägg projektets resultat med avseende på tidhållning eller är
det andra faktorer som spelar in?
Ytterligare ett mål är att ta fram förslag på hur arbetet med att lägga upp en
tidplan kan utföras för att göra den tydlig och lättavstämd. Samt att
analysera Skanskas tidplaneringssystem för att se om det finns något
samband mellan arbetet med tidsplanering och resultatet av hur projekten
gått med avseende på tidshållning.
Syftet är att bidra till att företaget ska få en bättre lönsamhet genom att
undersöka hur uppbyggnaden och arbetet kring tidplaner påverkar om
byggtiden hålls.
Genom att analysera tidplaneringssystemet och söka samband mellan
tidsplaneringen och resultatet är syftet att ge Skanska underlag för
utveckling av arbetet med tidplaner för kommande planering av projekt.

2

Erik Grönberg, Planeringsspecialist Skanska Sverige, den 21 mars 2016.
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1.3 Avgränsningar
Tre projekt utförda av Skanska granskades, två i Linköping och ett i
Jönköping. I Linköping undersöktes projekten Tinnerbäcken södra samt
BRF Dansbanan och i Jönköping projektet BRF Aspholmen. Projekten
valdes eftersom handledarna på Skanska var verksamma inom dessa distrikt
och var inblandade under projekten.
För att avgränsa arbetet ytterligare fokuserades det endast på olikheterna i
tidplanerna, d.v.s. olikheter i deras respektive uppbyggnad.
Inga intervjuer utfördes, eftersom avsikten var att enbart få en objektiv bild
av hur arbetet med tidplanerna fungerade. Detta innebar att tidplanerna
studeras för att finna olikheter mellan tidplanernas uppbyggnader. Eftersom
det valdes att inte utföra intervjuer beaktas inte olika personers åsikter om
hur arbetet bör eller ska genomföras. Det bortsågs dessutom från faktorer så
som försenade leveranser och dylikt. Fokus låg istället enbart på den
information som fås av att studera tidplanerna.
Avgränsningarna kan givetvis ha inneburit konsekvenser för arbetet. Hade
fler projekt granskats hade fler olikheter kunnat studeras vilket hade gett en
bättre bild av verkligheten. Eftersom arbetet enbart fokuserade på att studera
tidplaner så vävs inte den mänskliga faktorn in, så som exempelvis
försenade leveranser, att arbetarna är sjuka eller att dokument kan vara
försenade från beställare.
En intressant aspekt hade varit att analysera hur produktionstiden påverkar
kostnaderna, detta undersöks dock inte i denna granskning.
Inga avancerade uträkningar genomförs, istället låg fokus på att visa en
analytisk förmåga och ett logiskt tänkande genom att analysera och utreda
tidplanernas betydelse.
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2. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel behandlas olika metoder som kan användas för att bygga upp
en tidplan. Därefter förklaras tidplanernas olika nivåer och
användningsområden. Kapitlet innehåller även teori om varför förseningar
uppstår och faktorer som påverkar om ett projekt anses vara lyckat eller
misslyckat.
Innan en planering av ett projekt kan genomföras måste kunskaper om hur
planering skall utföras införskaffas. Det innebär att planeraren behöver
kunskap om vilka planeringsmetoder som finns och vilka som är lämpliga
att använda i det aktuella projektet. Det finns två vanliga metoder inom
produktion att planera tiden. Den ena är traditionell planering och den andra
är nätplanering (Révai 2012, sid. 30). Dessa metoder redovisas i avsnitt 2.2–
2.3.
En projektplan kan liknas vid en karta. Det är viktigt att det tydligt framgår i
planen när, var och hur en aktivitet ska utföras. Kartor finns i olika
detaljeringsgrad för olika ändamål, det samma gäller för planer. Hur
aktiviteterna ska förhålla sig till varandra framgår i strukturplanen som tas
fram för projektet. (Aulin et al. 2015, sid. 289). En strukturplan används för
att identifiera ordningen som aktiviteterna ska utföras i, detta ligger sedan
till grund för framtagande av tidplanen.

2.1 Begreppsförklaringar
Vid framtagning av tidplaner används en del begrepp som planeraren bör
vara väl införstådd med. De viktigaste begreppen förklaras nedan.

2.1.1 Aktivitet, händelse och beroende
En aktivitet är allt det arbete som kräver att resurser och tid avsätts, t.ex.
armering. Aktiviteterna börjar och slutar alltid i händelser (Révai 2012, sid.
36). Händelser är de mål eller delmål som uppnås när en aktivitet avslutas
eller som har uppnåtts när en aktivitet påbörjas, t.ex. armering av platta
färdig eller start schaktning.
Mellan aktiviteterna råder det olika beroenden som t.ex. att armering måste
utföras innan gjutning kan ske (Aulin et al. 2015, sid. 301302). Det finns
fyra olika beroenden:


slut till start, exempelvis måste aktivitet 1 avslutas innan aktivitet 2
kan påbörjas,



slut till slut, exempelvis måste aktivitet 1 avslutas innan aktivitet 2
kan avslutas,
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start till start, exempelvis måste aktivitet 1 påbörjas innan aktivitet 2
kan påbörjas,



start till slut, exempelvis måste aktivitet 1 påbörjas innan aktivitet 2
kan avslutas.

Aktiviteternas beroende av varandra visas med pilar, se Figur 1. I Figur 1a
måste armeringen vara klar innan gjutningen kan påbörjas, medan i Figur 1b
måste armeringen avslutas innan gjutningen kan avslutas.
Armering

Armering

Gjutning

Gjutning
a)

b)

Figur 1: Exempel på beroenden, i a) slut till start, i b) slut till slut.

2.1.2 Kritiska linjen
Den kritiska linjen består av de aktiviteter i nätplanen som tillsammans
bildar den kedja av aktiviteter som från etablering till avetablering ger den
längsta byggtiden, se Figur 2. Nätplanering redovisas mer ingående i kapitel
2.3. Om dessa kritiska aktiviteter blir längre än förväntat påverkas byggtiden
och förseningar uppstår.
Etablering

Glapp

Aktivitet 1
4 dagar

4 dagar

Aktivitet 2

Aktivitet 3

8 dagar

6 dagar

Avetablering

Kritisk linje
Figur 2: Exemplet visar den kritiska linjen via aktivitet 2 och 3 samt det glapp som uppstår efter
aktivitet 1.

Enligt Lorterapong och Ussavadilokrit (2013) finns det två olika metoder
som används för att lägga upp tidplanen efter den kritiska linjen. De två
metoderna är critical path method (CMP) och constraint satisfaction
problem (CSP). Vid användande av metoden CSP används de olika
beroendena som beskrivs i rubriken ovan, detta för att avgöra tidplanens
upplägg och i vilken ordning aktiviteterna ska utföras.
CMP-metoden har tidigare varit den mest använda för att planera och styra
byggprojekt (Sakka och El-Sayegh 2007). När tidplanen skall göras antas
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det hur olika aktiviteter samt kostnader påverkar projektet. Detta för att se
hur upplägget av projektet skall utformas för att skapa den mest effektiva
tidplanen och det mest optimala arbetsflödet.

2.1.3 Glapp
Glapp uppstår när olika aktiviteter är beroende av samma händelser. Hos de
aktiviteter som då har minst tidsåtgång uppstår ett glapp, se Figur 2. Glappet
innebär att aktiviteten kan förskjutas eller försenas utan att den kritiska
linjen påverkas.

2.2 Traditionell planering
Vid enklare projekt används ofta traditionell planering i form av ett så kallat
Ganttschema. Ett sådant schema kan liknas vid ett liggande stapeldiagram
där staplarna visar när en aktivitet startar och hur länge den pågår. På den
horisontella axeln framgår tiden, vanligtvis i dagar, veckor eller månader,
och på den vertikala axeln framgår vilken aktivitet som berörs (Eklund 2011,
sid. 153), se Figur 3. Fördelen med denna typ av planering är att den är enkel
både att skapa och att läsa av. Det finns dock flera nackdelar. En av dessa är
att beroendet mellan aktiviteterna inte framgår och därmed framgår inte
heller varför aktiviteterna är placerade som de är. Den kritiska linjen samt de
kritiska aktiviteterna kan därför inte identifieras. Om en förändring av
planeringen behöver göras är det svårt att veta vilka aktiviteter som berörs.
2016
M

A

M

J

J

A

S

Etablering
Grund
Stomme
Stomkompletteringar
Tak
Avetablering
Figur 3: Exempel på Ganttschema.

2.3 Nätplanering
Nätplaneringstekniken har utvecklats för att kunna planera större projekt.
Detta för att visuellt kunna visa beroendeförhållandet mellan de olika
aktiviteterna (Hallin och Karrbom Gustavsson 2015, sid. 78). Det finns två
olika sätt att med hjälp av denna planeringsform illustrera tidplanerna; som
pilnät eller blocknät (Aulin et al. 2015, sid. 295). Innan nätplanen kan
skapas måste strukturplan, tidplan och resursplan behandlas och fastställas.
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2.3.1 Strukturplan
Innan en nätplan kan skapas görs en strukturplan (Révai 2012, sid. 36). I
denna redovisas i vilken ordning de olika aktiviteterna ska utföras och vilka
beroenden som finns mellan aktiviteterna. För att bestämma ordningen
används tre frågor:


Vilken eller vilka andra aktiviteter måste avslutas innan den
efterkommande aktiviteten kan starta?



Vilka aktiviteter kan påbörjas när den tidigare aktiviteten är klar?



Vilken eller vilka aktiviteter kan utföras samtidigt?

Strukturplanens aktiviteter tidsbestäms sedan och den kritiska linjen med
dess kritiska aktiviteter identifieras. Det undersöks hur många kritiska
aktiviteter som finns eftersom en plan med många kritiska aktiviteter blir
mycket störningskänslig (Révai 2012, sid. 43). I sådana fall riskerar
projektet att bli försenat och människorna som arbetar i produktionen utsätts
för mer stress, vilket kan leda till ohälsa och ett sämre resultat med avseende
på både kvalité och tidhållning. En strukturplan med mindre kritiska
aktiviteter och fler glapp ger projektet möjlighet att hämta igen förlorad tid.

2.3.2 Tidplan och resursplan
Informationen som framkommit vid skapande av strukturplanen används för
att skapa en tidplan (Révai 2012, sid. 4345). Samtliga aktiviteter,
händelser, glapp och kritiska linjer ritas in. Alla aktiviteter placeras med
tidigast möjliga start. Hur stor arbetsstyrka som behövs för att utföra varje
enskild aktivitet ska tydligt framgå i tidplanen.
Informationen i tidplanerna används för att skapa en resursplan. Utifrån
resursbehovet ritas ett histogram som visar hur arbetsstyrkans storlek
varierar med tiden (Hallin och Karrbom Gustavsson 2015, sid. 82). En jämn
storlek på resursbehovet är önskvärt och därför justeras aktiviteterna med
glapp så att arbetskraftsbehovet utjämnas.

2.3.3 Pilnät
Ett sätt att presentera nätplanen på är som ett pilnät. Då redovisas
aktiviteterna som pilar. Dessa binds vanligtvis samman av ringar som
representerar händelser, se Figur 4. I nätplanen kan även glapp, kritisk linje,
tidsåtgång och resurser redovisas (Aulin et al. 2015, sid. 294298).
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Etablering
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Avetablering

G

Figur 4: Exempel på aktiviteter och händelser i en nätplanering.

2.3.4 Blocknät
Den andra metoden som används vid nätplanering är blockteknik. Istället för
pilar och ringar redovisas aktiviteterna som block som binds samman av
beroendepilar. Det gör att planens utseende mer liknar ett Ganttschema än en
pilnätsplan, se Figur 5. Aktiviteterna placeras i olika nivåer beroende på hur
de hör samman. Av exemplet i Figur 5 framgår att den högsta nivån, som
kallas huvudaktivitet, är Hus 10. Denna nivå indelas sedan i aktiviteter och
underaktiviteter. Ett exempel på en aktivitet är husunderbyggnad som i sin
tur har underaktiviteterna schakt/fyllning hus, markförstärkning i dränering,
grundkonstruktioner samt platta på mark.
Blocktekniken är vanligare än pilnät när datorprogram används för att ta
fram tidplaner (Aulin et al. 2015, sid. 295). Det finns ett flertal olika
datorprogram som kan användas, t.ex. PlanCon eller ”Asta Powerproject”.

Figur 5: Exempel på en del av en blocknätsplanering av ett flerbostadshus.

2.3.5 Nätplanens fördelar
Det finns flera fördelar med att använda nätplanering i stället för traditionell
planering (Révai 2012, sid. 34). Vid nätplanering tvingas planeraren att
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grundligt analysera när, var och hur varje aktivitet ska genomföras. Att tidigt
analysera aktiviteterna gör att problem kan förebyggas och undvikas.
Vid nätplanering går det att göra avstämningar mellan den planerade
tidplanen och den faktiska tiden (Révai 2012, sid. 156). Avstämningarna gör
det möjligt att kontrollera om eventuella förseningar påverkar den totala
byggtiden.
Dokumentering av både den ursprungliga och den faktiska tidplanen
möjliggör erfarenhetsåterföring (Révai 2012, sid. 34), vilket i sin tur skapar
möjligheter att utveckla tidplaneringsarbetet.

2.4 Olika planer i olika skeden
Under byggprojektets olika skeden används olika planer. Allt från de
översiktliga projekttidplanerna ner till de detaljerade arbetsberedningarna.

2.4.1 Projekttidplan och huvudtidplan
Projekttidplanen skapas av beställaren vid projektstart för att användas som
ett styrinstrument för genomförandet av projektet. Planen omfattar
översiktligt hela projektet. Viktig information så som när projektet ska
påbörjas, avslutas, besiktas och vissa väsentliga aktiviteter ska framgå
(Aulin et al. 2015, sid. 315–318).
Före upphandling skapar beställaren en huvudtidplan som omfattar
produktionen översiktligt (Aulin et al. 2015, sid. 318). I denna plan
redovisas de viktigaste aktiviteterna för varje skede. Den ska också visa
viktiga händelser som t.ex. tätt hus, driftsatt anläggning, slutbesiktning samt
åtgärda besiktningsanmärkningar (Révai 2012, sid. 281). I vissa fall kan
huvudtidplanen vara det samma som kontraktstidplanen.

2.4.2 Anbudstidplan och kontraktstidplan
Vid lämnade av anbud kan en anbudstidplan göras utav projektledaren.
Denna ska vara en sammanfattande plan och kan ha olika detaljeringsgrad
(Révai 2012, sid. 90 och 226). Om entreprenören avviker från
anbudstidplanens viktiga hålltider kan det leda till konsekvenser, t.ex. i form
av vite, d.v.s. förseningsavgifter.
Den entreprenör som vinner anbudsgivningen måste omgående ta fram en
kontraktstidplan, som utgår från anbudstidplanen (Révai 2012, sid. 226).
Handlingen är ett juridiskt bindande dokument och det är därför viktigt att
den utförs med stor noggrannhet trots tidspressen. I kontraktstidplanen ska
start- och sluttid, besiktningstider, inflyttningstidpunkter, tillträde för
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sidoentreprenörer samt tidpunkt för åtgärdade besiktningsanmärkningar
finnas med (Révai 2012, sid. 281).

2.4.3 Planering vid byggstart
Vid planering av byggstarten analyseras vilka metoder, tider och resurser
som kommer att behövas under produktionen. Analyserna resulterar i ett
flertal olika planer (Révai 2012, sid 287). Flera av dessa redovisas i detalj i
avsnitt 2.4.4–2.4.8 samt 2.5.1. Några av de planer som inte redovisas men
som är viktiga att känna till är


organisationsplan,



maskinplan,



inköpsplan,



kvalitetsplan,



miljöplan och



ritningsleveransplan.

2.4.4 Arbetsplaner
Vid byggstarten upprättas en arbetsplan för varje produktionsskede, t.ex. en
för grund, en för stomme o.s.v. Arbetsplanen ska vara styrande för det
berörda produktionsavsnittet och den skall också vara resurssatt och
avstämningsbar (Révai 2012, sid. 89–90). För att planen ska vara
avstämningsbar är det viktigt att lämplig tidsskala väljs. Den bör i detta fall
inte vara mindre än en dag per tidsenhet. Om förutsättningarna som gällde
vid skapande av arbetsplanen fortsätter att gälla ska arbetsplanen kunna
följas.

2.4.5 Detaljplaner
Detaljplaner används med en hög detaljnivå, eftersom detta krävs för att
uppfylla samordningsbehovet eller då fördjupade analyser behövs på grund
av tekniskt komplicerade arbeten (Révai 2012, sid. 290–291), exempelvis
när ett fläktrum ska byggas eller när samordningsbehovet mellan de olika
entreprenörerna är omfattande. Planen innehåller ett stort antal aktiviteter
och tidsskalan ska vara i korta intervaller, t.ex. halva dagar, för att ge
möjlighet till noggrann redovisning och avläsning.
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2.4.6 Veckoplaner
En veckoplan ska uppdateras i slutet av varje vecka och den omfattar
vanligtvis de kommande 2–4 produktionsveckorna. Det främsta syfte med
planen är att utnyttja arbetsplatsens resurser så effektivt som möjligt (Révai
2012, sid. 290293). Vid uppdatering av veckoplanerna görs en avstämning
mot arbetsplanerna/detaljplanerna för att se om tiderna hålls. Om detta inte
är fallet är målet att i första hand fördela om resurserna för att ta igen
förseningar på de aktiviteter som ligger på den kritiska linjen. Det är viktigt
att hitta orsaken till att en försening uppstått för att kunna ta igen den
förlorade tiden (Révai 2012, sid. 150). Detta för att kunna vidta de
nödvändiga åtgärderna för att åtgärda tidsbristen samt för att hindra att
samma fel uppstår igen.

2.4.7 Rullande planering
Rullande tidsplanering används vid planering av planer med mycket hög
detaljnivå. Detta för att det ska vara lättare att förstå vad som ska utföras
under den berörda perioden. Dessa planer används som underlag för att
säkerställa att projektet ligger i fas med huvudtidplanen. Uppkommer det
störningar används den rullande planens teknik för att inom ramen för den
aktuella tiden rätta till de avvikelser som uppkommit.
Det finns även rullande veckoplanering som bör utformas för en
tvåveckorsperiod (Révai 2012, sid. 150). Den rullande veckoplanen visar hur
arbetet skall bedrivas de kommande veckorna och den bör uppdateras
veckovis. Med hjälp av en sådan plan är det lättare att hitta orsaken till
eventuella fel och åtgärda problemen.
Under byggtiden ligger ansvaret på produktionschefen att huvudtidplanen
finns på detaljnivå med avstämningsbara veckoplaner, dock ligger det på
arbetsledarens ansvar att genomföra veckoplaneringen (Skanskas intranät
2016).

2.4.8 Leveransplaner
En leveransplan bygger på att det finns en inköpsplan samt olika
arbetsplaner (Révai 2012, sid. 142). En leveransplan är t.ex. viktig för hur
leveranserna planeras. Det är viktigt att leveranserna kommer vid rätt
tidpunkt för att undvika förseningar och vid begränsat utrymme undvika att
materialet kommer för tidigt och tar onödig plats på området. Att samordna
och inte göra leveranser i onödan är viktigt, både ur ekonomisk synvinkel
och för miljön. Skanska vill ha gröna arbetsplatser, med det menas att de
tänker på miljön vad det gäller energi, klimat, material, vatten och övrigt
(Skanskas intranät 2016). Ett sätt att tänka miljömedvetet är genom att
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planera leveranserna och då tillfälle ges samordna leveranser för att minska
utsläpp från leveransfordon.

2.5 Uppföljning
Under produktionen är det viktigt att följa upp tidplanerna. Genomförs de
planerade uppföljningsaktiviteterna kan förseningar och problem upptäckas i
god tid. Märks det då att byggnationen börjar hamna efter i tidplanen så
finns det förhoppningsvis tid att agera och göra något åt problemet. Enligt
Bakry et al. (2013) finns det olika accelerationsstrategier som används för att
öka produktionstempot och arbeta ikapp den tiden som har förlorats. De
olika strategierna är att
1. personalen arbetar övertid,
2. dubbla arbetsskift införs,
3. personalen arbetar på helger, eller
4. fler arbetare anlitas.
Genomförandet av dessa åtgärder gör att projektet går fortare fram. Det är
fler personer som gör samma arbete vilket innebär att omkostnaderna blir
större men i slutet av projektet kan det ändå löna sig.

2.5.1 Uppföljningsplan
I uppföljningsplanen framgår projektets uppföljningsinsatser (Révai 2012,
sid. 157). I planen redovisas vilka avstämningar som ska göras mellan
produktionsplanen och arbetsplaner/tidplaner och hur ofta. Avstämningar
utförs även mot veckoplaner och kostnader. I uppföljningsplanen framgår
hur ofta detta ska göras. Enligt Révai (2012) ska bland annat följande
framgå:


Varför datainsamling och avstämningar utförs.



Hur avstämningarna ska gå till och vad som ska följas upp.



Vilka som ska vara med vid avstämningar och uppföljningar.



Hur resultatet av avstämningarna ska presenteras och vilka som ska
ta del av det.
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2.6 Avstämning
En avstämning ska göras mellan det planerade tidsförloppet och det
verkliga. Genom en jämförelse mellan hur mycket arbete som utförts vid en
viss tidpunkt och arbetsplanen fås en uppfattning om hur projektet ligger till
med avseende på tidshållning (Révai 2012, sid. 294).
För att utföra avstämningen ritas en ”arbetsfront” på arbetsplanen vid
tidpunkten för avstämningen, se Figur 6. Det kontrolleras på arbetsplatsen
hur långt de berörda aktiviteterna har kommit och detta markeras i planen
(Révai 2012, sid. 295). I figuren i exemplet är det utförda arbetet markerat
med grått på aktivitetsblocken. De aktiviteter där det gråmarkerade slutar till
höger om den planerade tidsfronten ligger före i tid och vice versa för
aktiviteter där det markerade området slutar till vänster om linjen. En faktisk
arbetsfront markeras med en linje som binder samman de utförda arbetena.
Den faktiska arbetsfronten jämförs sedan med den planerade.
Avstämningstidpunkt
Mars
1 2 3

4

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28

Arbetsfront

Planerad arbetsfront

Figur 6: Exempel på arbetsfront vid avstämning.

Jämförelsen mellan den planerade och den faktiska arbetsfronten används
som underlag vid skapande av veckoplaner. Efter att ha analyserat resultaten
avgörs i vilken utsträckning åtgärder behöver vidtas för att räta ut linjen och
eventuellt komma i kapp förlorad tid (Révai 2012, sid. 296).
Det är projektchefens uppgift att se till att avstämning och uppdatering av
projekttidplanen utförs. Avstämningarna sker vid projekteringsmötena. Då
undersöks hur aktiviteterna och leveranserna ligger till med avseende på
förbrukat antal timmar (Skanskas intranät 2016). Det finns även en
produktionstidplan som görs av produktionschefen. Denna plan skall
stämmas av när förändringar sker eller minst en gång per månad (Skanskas
intranät 2016). Om ett projekts totala kostnader överstiger 10 miljoner
kronor ska enligt Skanska (2016) avstämningar göras ibland annat följande
tidplaner:


Huvudtidplan.
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Kritisk linje.



Resurshistogram.



Inköpstidplan.



Produktionstidplan.



Maskinplan.

2.7 Förseningar
Förseningar är tyvärr ett vanligt fenomen i byggbransch. Förseningar under
byggtiden kan påverka bygget på många olika sätt. De kan leda till längre
byggtid vilket kan ha en negativ påverkan på byggnadens kvalité, eftersom
byggprocessen forceras när förlorad tid skall tas igen. Detta kan i sin tur
äventyra säkerheten för de som arbetar på bygget. Det kan även i slutändan
kosta mer än det var tänkt från början eftersom förändringar har behövts
göras för att lösa problemen som förseningarna har medfört.
Förseningar kan bero på många olika faktorer. Det är viktigt att ta reda på
vilka faktorer som har orsakat förseningen för att kunna åtgärda problemet
och minska förseningarna (González et al. 2013). För att förebygga
förseningar är det viktigt att göra en välplanerad tidplan och att denna följs
upp efter hand som bygget fortskrider. Görs detta finns det större chans att
uppmärksamma kommande problem och att ta hand om dem redan innan de
inträffar. Det finns många olika orsaker till att det kan uppkomma
förseningar. Några av dem kan vara brist på resursplanering,
leveransförseningar, konstruktionsändringar samt att det har missats att
beställa material (González et al. 2013). Ett sätt att undvika förseningar eller
korta den totala projekttiden är att öka resursinsatser, vilket kan medföra
ökad lönsamhet genom minskning av de omkostnader som uppstår i
samband med förseningar (Skanska 2016).

2.8 Percent plan complete (PPC)
Under projektets gång blir vissa aktiviteter helt klara efter en viss tid, medan
andra pågår under hela projektet. För att få en tydlig bild av hur långt
projektet har kommit kan percent plan complete, PPC, användas (Ballard
2000). I tidsplaneringen redovisas hur många aktiviteter som kommer att
genomföras under projektets gång. Genom att ta antalet aktiviteter som är
klara och dela det med totala antalet aktiviteter för projektet fås det fram ett
procenttal som indikerar hur långt projektet har kommit. Detta är ett sätt att
mäta och ta reda på om projektet ligger i fas.
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2.9 Last planner system (LPS)
Det finns många olika synsätt på hur planeringen för ett projekt skall
genomföras. Last planner system, LPS, är en ett tankesätt med olika regler
och procedurer för hur det ska underlätta planeringen för utförande av ett
projekt. Fokus skall ligga på flödet i arbetet och inte på vad arbetarna gör.
Systemets två komponenter är att fokus skall ligga på produktionskontroll
och arbetsflöde (Ballard 2000).
I LPS-systemet finns två olika sätt att föra in information eller material i
projektet, antingen ”pulling” eller ”pushing”. Vid användningen av ”pulling”
ges informationen eller materialet vid en tidpunkt då projektet är redo att ta
emot det. Vid användningen av ”pushing” fås informationen eller materialen
vid satta slutdatum eller mål (Ballard 2000). Båda dessa sätt är bra att
använda men är lämpliga vid olika typer av projekt.

2.10 Ett lyckat projekt
Att ett projekt håller tiden är en faktor som påverkar om ett projekt kan
anses vara lyckat. Men det finns fler medverkande faktorer som är av
betydelse för bedömningen av om ett projekt kan anses vara lyckat eller inte.

2.10.1 ”The iron triangle”
Ett lyckat projekt ses som ett projekt som håller sig inom ”the iron triangel”
dvs. inom ramarna för kostnaderna, tiden och med rätt kvalitet (Atkinson
1999), se Figur 7. Atkinson (1999) menar också att ett projekt inte måste
vara lyckat för att dessa krav uppfylls utan anser att det även är viktigt att
brukarna, sponsorerna och organisationen är nöjda med resultatet för att det
skall anses som ett lyckat projekt. Av triangelns tre delar tycker Atkinson
(1999) att den viktigaste delen är kvalitén och att fokus borde ligga på att det
blir rätt snarare än att det bli gjort i rätt tid eller till rätt kostnad, vilket
medför att tid och kostnad kommer i andra hand.
Kostnad

Kvalité

Tid

Figur 7: The iron triangle (Atkinson 1999).
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Under ett projekt kan fel och misstag inträffa, vilket i sin tur kan påverka
projektets resultat. Enligt Atkinson (1999) finns det två olika typer av fel
som kan inträffa:


Typ 1: När något är utfört fel, t.ex. dålig planering, dålig kontroll
eller felaktig etablering.



Typ 2: När något är glömt eller inte gjorts så bra som det kunde ha
gjorts.

2.10.2 Kriterier för ett lyckat projekt
Enligt Chan et al. (2002) finns det en mängd olika faktorer som påverkar om
ett projekt kan anses vara lyckat. Några av dessa är


tid, kostnad och kvalité,



säkerhet och hälsa,



produktivitet,



tekniska framsteg,



miljövänligt och hållbart byggande,



utbildande, sociala och professionella aspekter,



lönsamhet och



nöjda kunder.

Tid, kostnad, kvalité och nöja kunder är de faktorer som anses vara viktigast
för att ett projekt ska vara lyckat. Men mellan de övriga punkterna råder det
delade meningar om hur pass viktiga de är.

2.11 Användande av nya system för tidsplanering
AlNasseri och Aulin (2015) har genomfört undersökningar för att analysera
om traditionell tidsplanering eller nyare mer komplexa planeringsmetoder
föredras av de berörda parterna. De konstaterade att de traditionella
planeringsmetoderna föredrogs framför de mer invecklade. Anledningen till
detta var främst att de traditionella metoderna var enklare att jämföra och
dela med sig av till kollegorna. Trots det förstod flera av de tillfrågade
vikterna av att effektivisera planeringen.
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3. Objektsbeskrivning
I detta kapitel beskrivs de tre projekten som studeras.

3.1 Tinnerbäcken södra
Tinnerbäcken södra är placerat i Linköpings innerstad. Bostadshuset
omfattar 61 hyreslägenheter som ägs av Linköpings kommunala
bostadsföretag, Stångstålen AB. Det U-formade huset är 5–7 våningar högt
och har garage i två plan varav ett under mark. Byggprojektet påbörjades i
april 2011 och avslutades i december 2013. Det var då mycket försenat.
Kontraktssumman för projektet var 100 miljoner kronor.
Husets stomme består av platsgjutna innerväggar i betong samt
prefabricerade betongytterväggar. Klimatskalet kompletteras av
utfackningsväggar.

3.2 Brf Dansbanan
Bostadsrättsföreningen Dansbanan ägs av HSB är byggt i Linköping. Den Lformade huskroppen är 5 våningar hög och har källargarage i ett plan. Huset
innehåller 51 bostadsrätter. Byggprojektet påbörjades i oktober 2013 och
avslutades i september 2015. Starten av projektet var något försenad men
den totala byggtiden påverkades inte av förseningen. Kontraktssumman för
projektet var 82 miljoner kronor. Under byggnationen av huset kallades
projektet för Ombudsmannen.
Husets stomme är uppbyggt på samma princip som Tinnerbäcken södra:
Platsgjutna betongväggar, prefabricerade ytterväggar och utfackningsväggar.

3.3 Brf Aspholmen
I Jönköpings innerstad ligger området Kålgården och där ligger
bostadsrättsföreningen Aspholmen som ägs av Riksbyggen. Den består av
ett C-format hus med 4–5 våningar med 45 lägenheter samt ett garage på
bottenplan. Projektet startade augusti 2014 och stod färdigt februari 2016.
Byggnationen var enligt Skanskas tidplaner 4 veckor försenad men
inflyttningsdatumet påverkades inte av förseningen. Kontraktssumman för
projektet var 76,9 miljoner kronor.
Stommen på huset liknar de andra projekten och består utav platsgjutna
innerväggar i betong samt utfackningsväggar som ytterväggar.
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4. Metod
I detta kapitel redovisas de metoder som används för att samla in
information och varför metoderna valts.

4.1 Empiri
I detta arbete används empiri, dvs. aktuell information om praktiska
förhållanden (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011, sid 20). Ny empiri
skapas när förhållanden förändras eller utvecklas och är därför en färskvara.
Empirin kan klassificeras på olika sätt, t.ex. kvalitativ resp. kvantitativa
studier och primärdata eller sekundärdata.

4.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod
I en kvantitativ studie används data i form av siffror, i studier där numeriska
uppgifter inte används i huvudsak anses studien vara kvalitativ (Eriksson
och Wiedersheim-Paul 2011, sid 87). I denna studie används en kvalitativ
metod i form av granskning av befintliga tidplaner för insamling av ny
empiri.

4.1.2 Primärdata och sekundärdata
Primärdata är information som samlas in via exempelvis enkäter eller
intervjuer medan sekundärdata är information som redan finns insamlad
(Mälardalens Högskola 2016). I detta arbete används framförallt
sekundärdata, eftersom fokus ligger på att objektivt undersöka hur arbetet
med tidplanerna går till. Arbetet avgränsas till att inte beröra personliga
åsikter kring hur arbetet bör eller ska gå till, varför inga enkäter eller
intervjuer utförs.
Möten med Skanskas planeringsspecialist Erik Grönberg, produktionschef
Johan Sundberg och projektchef Gustaf Hjertquist förekommer för att få
förslag på vad som är intressant att titta på kring tidplanerna och hjälp med
hur arbetet kring dessa utförs.
Sekundärdata fås genom att studera tidplaner från gamla projekt men även
genom en teorisökning. Det sistnämnda utförs med hjälp av böcker, då har
kurslitteratur och böcker från Linnéuniversitetets bibliotek används.
Vetenskapliga artiklar används för att öka arbetets vetenskapliga djup. För
att hitta relevanta artiklar har följande sökord använts:


”Project planning”,



”Construction schedule” och
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Time plan and building construction.

Samtliga vetenskapliga artiklar som använts har genomgått peer review.
Dessutom används i viss mån doktorsavhandlingar. Från Skanskas intranät
används information om ”vårt sätt att arbeta”, VSAA.

4.2 Urval, validitet och reabilitet
För att begränsa arbetet görs ett medvetet urval i studien. Urvalet består av
projekt som handledarna på Skanska varit delaktiga i. Därigenom erhålls
största möjliga inblick i projekten samtidigt som relevansen i projektens
innehåll säkerställs.
Det strategiska urvalet gjorde att samtliga projekt är flerbostadshus i betong
med utfackningsväggar som ytterväggar. Denna typ av byggnad är vanlig
vilket innebär att resultatet från granskningen av tidplanerna kan nyttjas vid
många kommande projekt.
Att denna typ av projekt är vanligt förekommande innebär att det går att
hitta olikheter i tidplanerna så som olika uppbyggnad eller användande av
olika planer som lett till att tiderna har kunnat hållas eller inte. Därmed blir
validiteten av granskningen hög. Validitet handlar om att mäta det som
avses att mätas (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011, sid 6061).
Flerbostadshus med betongstomme har byggts många gånger av företaget
vilket innebär att arbetsmetodiken kring tidplanerna med denna typ av
byggnad är väl inarbetad, vilket medför att tidplanerna ofta påminner om
varandra. Reabilitet handlar om hur pålitlig mätningen är (Eriksson och
Wiedersheim-Paul 2011, sid 6061). Eftersom byggnadstypen är vanlig är
sannolikheten stor att liknande resultat av granskningar skulle fås oavsett
vilka projekt som granskas. Därmed blir reabiliteten i denna granskning hög.

4.3 Granskning av tidplanerna
Skanskas planeringsprogram ”Asta Powerproject” används för granskningen
av tidplanerna. Arbetet med granskningen är uppdelat i ett flertal steg:


Granska tidplanerna en i taget för att bekanta sig med respektive
plan.



Undersöka likheter och olikheter hos planerna.



Analysera resultatet från granskningen och jämförandet av planerna.



Jämföra och diskutera resultat av granskningen med befintlig teori.
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5. Genomförande
I detta avsnitt redovisas hur granskningen av tidplanerna gått till.

5.1 Tidsplaneringsprogrammet Asta Powerproject
Arbetet genomfördes genom att undersökningar av Skanskas tidplaner
gjordes i tidplaneringsprogrammet ”Asta Powerproject”. Det är designat och
anpassat för att möta branschens efterfrågan och behov (Asta Powerproject
2016).

5.1.1 Introduktion till programmet
På Linnéuniversitetet finns det ett tidplaneringsprogram som heter
”PlanCon” vilket användes i kursen byggproduktion 2. Detta program har
likheter med tidplaneringsprogrammet ”Asta Powerproject” eftersom de är
utvecklade av samma företag. Likheterna gör att viss kunskap om hur ett
sådant program fungerade redan fanns.
Med hjälp av en lathund från planeringsspecialisten Erik Grönberg3 och
hjälp från handledarna skaffades ytterligare kunskaper om programmets
funktion och användning.

5.2 Fördjupning i tidplanerna
Det första steget i undersökningen var att granska de olika projektens
tidplaner var för sig. Detta för att skapa en uppfattning om hur de olika
projektens tidplaner var uppbyggda och hur arbetet med dessa gått till. För
att få en bättre förståelse vad som var bra och mindre bra med tidplanerna
användes den kunskap som var insamlad under teoridelen. Detta för att
förstå hur projekten hade utvecklats och hur upplägget av tidplanerna var
planerat.

5.3 Jämförelse mellan projekten
Efter att projektens tidplaner blivit granskade var för sig gjordes jämförelser
mellan de olika projekten. Först jämfördes Tinnerbäcken södra och BRF
Dansbanan av författaren som befann sig i Linköping, detta eftersom de
båda projekten är byggda i Linköping och därmed fanns materialet till dessa
tillgängligt på samma plats. BRF Aspholmens analyserades första av
författaren i Jönköping då material fanns i Jönköping. När detta var gjort
byttes information mellan författarna för att båda skulle kunna jämföra
3

Erik Grönberg, Planeringsspecialist Skanska Sverige, den 25 april 2016.
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projekten med varandra, därmed var alla de tre projekten jämförda och
granskade tillsammans.
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6. Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten från granskningen av projektens
tidplaner.

6.1 Tinnerbäcken södra
Projektet Tinnerbäcken södra påbörjades 2011-04-07 och var planerat att
avslutas i slutet av juni 2013 men var försenat och avslutades i december
2013. Projektet har en huvudtidplan som gjordes i tidplaneringsprogrammet
”Asta Powerproject”, se Bilaga 1.
Huvudtidplanen var uppdelad i huvudaktiviteterna markarbeten,
kranmontage, garage-källare, hus 1, hus 2, hus 3, hus 4, justeringsarbeten,
provningar/slutdokument, besiktningar och inflyttning. Under rubrikerna
markarbeten, garage-källare och hus 1–4 fanns 5–7 underaktiviteter. Inga
beroenden används mellan de olika aktiviteterna, varför planen tolkas som
ett Ganttschema.

6.1.1 Underaktiviteter hus 1–4
Hus 1–4 är indelade i underkategorierna


väggar,



bjälklag,



yttertak,



invändiga arbeten,



invändiga kompletteringar,



fasadarbeten, och



installationer.

Aktivitetsblocken för väggarna är uppdelade i 5 stycken block, ett för varje
våning. Mellan blocken finns glapp. Aktivitetsblocken för de övriga
underkategorierna är däremot inte uppdelade utan samma block sträcker sig
från starten på första våningen till avslutningen av den sista. I Figur 8 visas
underaktiviteterna för hus 1, där visas hur blocken för väggar är uppdelade i
kortare block med glapp emellan, medan de övriga blocken är långa och
utan glapp.
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Figur 8: En del av huvudtidplanen som visar glappen hos väggarna.

I Tabell 1 visas antalet byggdagar som beräknats för de olika aktiviteterna på
hus 1. Blocken med aktiviteter var på Tinnerbäcken södras första tidplaner
väldigt långa, bland annat var aktiviteterna för installation på hus 4
beräknade till 299 dagar.
Tabell 1: Underaktiviteter hus 1.

Aktivitet

Antal dagar

Väggar

23

Bjälklag

82

Yttertak

29

Invändiga arbeten

54

Invändig komplettering

60

Fasadarbeten

39

Installationer

204

6.1.2 Rullande tidplaner
Rullande tidplaner användes för att planera de kommande 2–5 veckorna
under största delen av produktionen. Det finns 24 stycken word-filer som
innehåller de rullande tidplanerna. Dessa filer omfattar perioden 2011-09-05
till 2012-12-13. Exempel på hur en rullande tidplan såg ut visas i Figur 9.
Under 2013 användes inga rullande tidplaner i form av word-dokument.
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Figur 9: Exempel på rullande tidplan som användes under produktionen.

6.1.3 Nya tidplaner i ”Asta Powerproject”
Under projektets sista år upphörde användandet av rullande tidplaner i worddokument. Det skapades istället nya tidplaner i ”Asta Powerproject”. De nya
tidplanerna togs fram för att ge bättre styrning av projektet.
6.1.3.1 Första halvan av 2013
Från årsskiftet 2012−2013 finns tre bevarade tidplaner som användes under
det första halvåret. Dessa är mer innehållsrika än vad de tidigare planerna
varit, med fler underaktiviteter. Men de används fortfarande som
Ganttschema vilket ger väldigt långa block och inga beroenden mellan
aktiviteterna, se Figur 10. Det finns inga bevarade avstämningar i planerna.
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Figur 10: En del av en av de nya tidplanerna, utan beroenden och utan kritiska aktiviteter.

6.1.3.2 Andra halvan av 2013
Till sommaren 2013 skulle projekt ha varit färdigt, men projektet var mycket
försenat. För att undvika att fler förseningar uppstod och för att få bättre
kontroll av tiderna togs nya mer ingående tidplaner fram i ”Asta
Powerproject”, se Figur 11. Denna gång användes blocknätsplaner istället
för Ganttscheman, vilket innebär en högre detaljeringsgrad och att
beroenden används. I de nya tidplanerna gjordes sedan kontinuerliga
avstämningar som medförde bättre kontroll och att inga ytterligare
förseningar uppstod.

Figur 11: Huvudaktiviteterna i nya huvudtidplanen.

25
Grennborg & Larsson

I de nya planerna användes huvudaktiviteterna


trapphus 34,



trapphus 28,



trapphus 22,



trapphus 20,



trapphus 18,



utvändiga arbeten och



källarplan.

Den tidigare benämningen ”hus 1” motsvarade i de nya tidplanerna trapphus
34, hus 2 motsvarade trapphus 28 samt 22, hus 3 motsvarade trapphus 20
och hus 4 motsvarade trapphus 18. Under aktiviteterna ”trapphus” finns 18–
35 underaktiviteter.
I de nya tidplanerna användes beroenden mellan aktiviteterna för att visa hur
de olika aktiviteterna påverkade varandra tidsmässigt. Till viss del
markerades de olika underentreprenörerna för att det tydligare skulle framgå
när de förväntades utföra sina arbeten. I Figur 11 markerades beroendena
mellan aktiviteterna med pilar och de kritiska aktiviteterna med rött.

6.2 BRF Dansbanan
BRF Dansbanan kallades under projektets gång för Ombudsmannen. En
huvudtidplan skapades i ”Asta Powerproject” innan byggproduktionen
startade, se Figur 12.
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Figur 12: Huvudtidplanen, med de olika aktiviteterna och beroendena.

6.2.1 Huvudtidplanens uppbyggnad
Aktiviteterna i tidplanen var uppdelade i fem olika nivåer, där den högsta
nivån bestod av aktiviteterna


deltider och milstolpar,



produktion,



inköp och leveranser,



produktionsförberedelser och



slutskede.

Under samtliga av dessa aktiviteter fanns underaktiviteter. Användningen av
underaktiviteter gjorde att varje aktivitet kan brytas ner i flera mindre, vilket
underlättade arbetet vid avstämningarna. I tidplanen användes beroenden
mellan de olika aktiviteterna. I planen kan t.ex. läsas ut när vissa viktiga
beställningar av material senast måste vara gjorda för att undvika att
förseningar uppstod på grund av försenade leveranser.
Mellan tidpunkten då en trappuppgång skulle vara färdigställd och
inflyttning fanns det några veckors glapp, vilket innebär att det fanns
utrymme för en viss försening av produktionen utan att möjligheten att ta
byggnaden i bruk påverkas.
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6.2.1.1 Deltider och milstolpar
Deltider och milstolpar bestod av underaktiviteterna kontrakt milstenar och
projekt milstenar. Under kontrakt milstenar finns viktiga tidpunkter för
projektet som var satta av beställaren. Dessa var


start projekt,



start produktion,



inflyttning för de olika trappuppgångarna,



slut produktion och



slut projekt.

Projekt milstenar innehöll också viktiga tidpunkter för projektet men till
skillnad från kontrakt milstenar var dessa ej bestämts av beställaren.
Underaktiviteterna var


tätt hus,



stomme klar,



start grund,



start mark,



spadtag,



tätt tak och



markarbeten för trapphus A–E.

6.2.1.2 Produktion
I de första huvudtidplanerna som skapades fanns under produktion
underaktiviteterna mark, garage + källare, trapphus A och stomme. I senare
versioner av huvudtidplanen har även trapphus B–E fått aktiviteter i denna
nivå istället för att ligga under stomme.
6.2.1.3 Inköp och leveranser
Under inköp och leveranser fanns aktiviteterna UE-upplägg och projektköp.
Under dem framgår vilka inköp som behövdes göras under projektet och när
dessa senast behövdes göras för att inte påverka produktionen med
förseningar.
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6.2.1.4 Produktionsförberedelser
Produktionsförberedelser innefattar produktionens startförutsättningar och
arbetsberedningar.
6.2.1.5 Slutskede
Under slutskede fanns följande underaktiviteter:


förberedelser inför samordnad provning,



samordnad provning,



myndighetsbesiktningar,



dokumenthantering och



överlämnande.

6.2.2 Avstämningar
Det fanns 14 stycken avstämningar som är sparade i huvudtidplanen, men
fler avstämningar gjordes under produktionen. Vid avstämningarna
jämfördes hur mycket av en aktivitet som var avklarad och hur mycket som
återstod. Detta skrevs in i programmet och därmed skapades en
avstämningslinje, se Figur 13.

Figur 13: Avstämningslinje för bjälklag på etapp 1, plan 2.

I Figur 13 visas en avstämning som gjorts. De gröna linjerna visar
aktiviteterna då de faktiskt utförs, medan de gula visar när aktiviteten från
början var tänkt att utföras. De gula linjerna kallas för basprojekt och
påverkas inte av avstämningarna. Den bruna vertikala linjen är
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avstämningslinjen som vid ”Bjälklag, Plan 2” buktar ut åt höger, vilket
innebär att mer arbete är utfört än vad som var planerat. Dock har det gröna
blocket för ”Bjälklag, Plan 2” förskjutits åt höger i förhållande till det gula
basprojektet, vilket innebär att aktiviteten var genomförd något senare än
vad som ursprungligen var tanken.

6.2.3 Förseningar i projektet
I början av projektet fanns det gott om tid, vilket ledde till att många av
aktiviteterna kunde påbörjas innan det planerade datumet. I och med detta
fanns det utrymme för vissa förseningar utan att projekttiden påverkades.
Enligt tidplanen höll de flesta aktiviteterna sina avsatta tider. De aktiviteter
som hamnade efter, t.ex. återfyllning, hade ingen direkt påverkan på
projektets sluttid.

6.2.4 Färdigställande
Byggprojektet höll tidplanen med god marginal och många delar av huset
var färdigställt flera veckor innan inflyttning. Bland annat var inflyttning
trapphus B bestämd till slutet av mars, men trapphus B var färdigställt redan
i slutet av januari, se Figur 14.

Figur 14: Del av huvudplanen som visar inflyttningsdatum för olika trapphus samt datum för
färdigställande.

6.2.5 Resursplan
En resursplan fanns och har använts för att tydliggöra hur många
yrkesarbetare som behövdes under produktionens olika delar. Resursplanen
som består av olika kategorier är först uppdelad på Skanska-medarbetare och
underentreprenörer. Under Skanskas flik är resurserna uppdelade på
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betongarbetare och träarbetare, medan underentreprenörerna är fördelade på
el, målare, plattsättare och rörläggare.
Resursplanerna användes för att tydliggöra hur många yrkesarbetare det
behövdes vid varje moment under projektets gång. T.ex. på betongväggar
bärande, plan 1 behövdes det tre stycken träarbetare och det skulle krävas
40 timmar samt två betongarbetare som även de behövdes i 40 timmar.

6.3 BRF Aspholmen
Aspholmen är en bostadsrättsförening som ligger på Kålgården i Jönköping.
Tidplanen för detta projekt var skapad i ”Asta Powerproject” där
blocknätsmodell och beroendepilar användes för att visa på vilka aktiviteter
som är beroende av varandra.

6.3.1 Huvudtidplanens uppbyggnad
Aspholmens huvudtidplan var uppdelad i sex olika huvudaktiviteter, se
Figur 15. Under dessa finns det sedan underaktiviteter. Huvudaktiviteterna
var


milstolpar,



projektering,



inköp och leveranser,



produktionsförberedelser,



produktion och



slutskede.

Figur 15: Aspholmen huvudtidplan med endast huvudaktiviteterna synliga.

Det fanns dock inga underaktiviteter under projektering samt
produktionsförberedelser. Dessa huvudaktiviteter togs fram för att ge
projektchefen möjlighet att lägga in underaktiviteter, men i de granskade
tidplanerna har denna möjlighet ej utnyttjas.
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Samtliga av de andra huvudaktiviteterna har underaktiviteter, som är
nedbrutna på detaljnivå. Detta för att det skulle vara lättare att följa projektet
i alla dess olika delar och för att få en bättre överblick över hur projektet
ligger till. Under de kommande rubrikerna beskrivs uppbyggnaden hos dessa
huvudaktiviteter.
6.3.1.1 Milstolpar
Under aktiviteten milstolpar fanns två olika underaktiviteter: kontraktuella
milstolpar och projekt milstolpar. Under kontraktuella milstolpar låg
hålltider för när


projektet skall överlämnas till kund,



tillvalsanpassningen skall vara klar,



visningslägenheten förbesiktning samt



slutbesiktning för entreprenaden.

Detta är vad som har bestämts med kunden i anbudet. Milstolparna för
projektet var uppdelade i olika underaktiviteter:


betalningsmilstolpar,



projekteringsmilstolpar samt



produktionsmilstolpar.

Under var och en av dessa olika aktiviteter fanns det ännu fler aktiviteter
som preciserar precis när något skall göras.
6.3.1.2 Inköp och leveranser
Inköp och leveranser har även de många underaktiviteter. Dessa visade när
alla leveranser till bygget skall komma under hela projektet. De innefattar
allt ifrån maskiner för pålning till slutligt låssystem.
6.3.1.3 Produktion
En av de större huvudaktiviteterna är produktionen. Produktionstidplanen
visas i Figur 16. För att produktionen skulle gå så smidigt som möjligt delas
aktiviteterna upp i många underaktiviteter som under sig sedan har egna
underaktiviteter. De första underaktiviteterna var


markarbeten, pålning och grundsulor,



grundläggning,
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bottenplatta,



stomme,



yttertak,



fasader,



stomkomplettering,



installationer,



utvändiga markarbeten samt



utvändiga markarbeten runt gatufasad.

Figur 16: Aspholmens produktionstidplan.

Alla dessa aktiviteter fanns nedbrutna på fler detaljerade planer som visade
alla olika steg som produktionen skall gå igenom. Det fanns även
underaktiviteter som visar vad som skall göras på varje våning innan nästa
aktivet kan fortgå eller vilka aktiviteter som kan pågå samtidigt. Vid dessa
block följer även en kritisk linje som visar de kritiska aktiviteterna.
6.3.1.4 Slutskede
Slutskedet innehöll många uppskriva aktiviteter som skulle genomföras
innan projektet lämnas över till kund, i detta fall Riksbyggen. Under denna
huvudaktivitet framgår det att kontroller, dokumentationer samt besiktningar
skulle genomföras innan avetableringen kunde genomföras. När
avetableringen var gjord kunde projektet lämnas till kund.

6.3.2 Avstämningar och förseningar
Enligt produktionschefen skulle avstämningar ha genomförts i stort sett
varje vecka, men detta syns dock ej i de tidplaner som granskats. Trots att
avstämningar gjordes började tidplanen i augusti att bli försenad. Det var när
gipsväggar skulle påbörjades som projektet började halka efter i tiden, detta
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för att det tog längre tid än beräknat med de föregående aktiviteterna,
däribland utfackningsväggarna. Gipsväggarna påbörjades ca två veckor efter
utsatt tid. Det hade påverkats av många olika händelser som inte hade gått
som planerat. Detta gjorde att alla aktiviteter efter detta försköts framåt och
hela produktionen kom efter.

6.3.3 Rullande tidplaner
Rullande tidplaner användes som komplement till produktionstidplanen, se
Bilaga 2. Dessa gjordes på veckobasis och sträckte sig över tre veckor långa
intervall. Det gjordes inga nya dokument utan den befintliga huvudtidplanen
var tillräckligt detaljerad för att den skulle kunna användas för att titta på
veckoplaneringen. De veckoplaner/rullande tidplaner som finns har gjorts i
”Asta Powerproject”.

6.3.4 Resursplan
Under produktionen fanns det många olika yrkesarbetare på plats vilket
gjorde att en resursplan var nödvändigt att ha för att veta hur många resurser
av olika yrkeskategorier som behövdes vid olika tidpunkter samt hur länge
de behövdes.
Resursplanen som består av olika kategorier är först uppdelad på Skanskamedarbetare och underentreprenörer, se Figur 17. Fliken för Skanskas
arbetare var uppdelade på bergarbetare, betongarbetare, byggnadsarbetare,
markarbetare samt träarbetare. Under fliken för vardera arbetskategorin
angavs vilka moment som skulle genomföras, hur många yrkesarbetare som
behövdes samt hur lång tid detta skulle ta. Fliken för underentreprenörer
innehöll bland annat yrkesgrupperna elektriker, glaspartimontör,
golvläggare, kakelsättare, markarbetare och målare.

Figur 17: Utklipp ur resursplanen som visar alla olika yrkeskategorier till vänster och hur stort
resursbehov som behövs till höger.
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7. Analys
I detta kapitel redovisas resultatet från granskningen och kopplingar dras
mellan resultatet och teorin.
De tre projekten har jämförts med varandra samt med den insamlade teorin.
Som nämnt i teoridelen finns det många olika sorters planer som ett projekt
kan vara uppbyggt av. Många av dessa planer har liknande innehåll så oftast
används enbart vissa planer i projekten. Efter att ha studerat de olika
projektens tidplaner kan det konstateras att alla de tidplaner som finns med i
teoridelen inte finns med i projekten.

7.1 Huvudtidplan eller kontraktstidplan
Enligt Révai (2012) kan ibland huvudtidplanen vara det samma som
kontraktstidplanen. I samtliga projekt som granskats har så varit fallet. En
kontraktstidplan ska bland annat innehålla start- och sluttid, besiktningstider
och inflyttningstidpunkt, samtliga dessa punkter finns med i projekten BRF
Dansbanans och BRF Aspholmens huvudtidplaner.

7.2 Nätplanering
Inom samtliga projekt som granskats har nätplanering använts. Men
projektet Tinnerbäckens södras använde först tidplaner uppbyggda som
Ganttschema, men de sista planerna som togs fram i projektet var dock
nätplaner. Enligt Aulin (2015) är det vanligast att använda blocktekniken när
datorprogram används för framtagande av nätplaner. I samtliga projekt har
blocktekniken utnyttjats. Det skapades inga separata strukturplaner, utan
med hjälp av erfarenhet skapas en blocknätplan direkt.
Användandet av glapp förekommer i alla projekten men inte i någon större
utsträckning. Ofta bryts aktiviteterna ner till flera underaktiviteter och
därmed skapas en uppdelning och mellanrum som motsvarar glapp. Inom
projekten BRF Dansbanan och BRF Aspholmen användes beroendepilar,
vilket även användes i projektet Tinnerbäcken södras sista tidplaner.
Användandet av beroendepilar gör tidplanen enklare att läsa av och förstå
hur de har tänkt sig upplägget på sina projekt.
Inom projektet Tinnerbäcken södra användes inte kritiska linjen i
tidplanerna. Inom båda projekten BRF Dansbanan och BRF Aspholmen
användes dock kritiska aktiviteter, men trots detta har projektet BRF
Aspholmen ändå hamnat efter i sin tidplan. Lorterapong och Ussavadilokri
(2013) skriver om två olika metoder för att lägga upp ett arbete med hjälp av
de kritiska aktiviteterna. Skanska använde sig i de berörda projekten främst
av constraint satisfaction problem (CSP) som innebär att fokus ligger på hur
aktiviteterna är kopplade till varandra. I de aktuella projekten lades därför
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tidplanerna upp efter hur aktiviteterna kunde anpassas till varandra och hur
dessa var beroende av varandra.
Enligt Révai (2012) kan informationen från nätplanen användas för att ta
fram en resursplan. I ”Asta Powerproject” finns möjligheten att ta fram en
resursplan utifrån den skapade produktionstidplanen, men det var inget som
användes i projektet Tinnerbäcken södra. Inom projekten BRF Dansbanan
och BRF Aspholmen användes den resursplaneringsfunktion som finns i
programmet. Här identifieras behovet av hur många yrkesarbetare som
behövs från respektive yrkeskategori, t.ex. träarbetare eller betongarbetare.
Fördelen med detta är att alla planer finns på samma ställe och det är lätt att
se hur många yrkesarbetare det behövs till varje moment. Användandet av
resursplanen bidrar till att optimalt antal yrkesarbetare finns på
arbetsplatsen.

7.3 Rullande tidplaner och veckotidplaner
Rullande tidplan ska enligt Révai (2012) utformas för en två-veckors period
för att vara användbar och överskådlig. Under större delen av projektet
Tinnerbäcken södra användes rullande tidplaner som spände över perioder
på 2–5 veckor. Även projektet BRF Aspholmen hade längre perioder för
projektets rullande tidplaner än vad som rekommenderades, ca tre veckor.
Att göra en rullande tidplan för de kommande fem veckorna är alltså inte
lämpligt.
Veckotidplaner ska enligt Révai (2012) sträcka sig över ett 2–4 veckors
intervall. Det finns i många avseenden stora likheter mellan veckotidplaner
och rullande tidplaner och det är därför inte helt enkelt att skilja dessa åt.
Om de rullande tidplanerna som använts av projekten Tinnerbäcken södra
och BRF Aspholmen är rullande tidplaner eller veckoplaner går inte att läsa
ut genom att endast granska planerna. Bortsett från att det står rullande
tidplaner som rubrik på dessa.

7.4 Avstämningar
Samtliga projekt som granskats var så pass stora att Skanska (2016)
rekommenderar att ett flertal avstämningar ska göras vid
projekteringsmötena. Avstämningar i tidplanerna användes på projekten
BRF Dansbanan och BRF Aspholmen men från projektet Tinnerbäcken
södra finns inga avstämningar arkiverade. När avstämningar av projekten
har genomförts har det i avstämningsplanen fyllts i hur stor del av
aktiviteterna som är klara vid avstämningstidpunkten. På detta vis fås den
arbetsfront som Révai (2012) beskriver. I tidplanerna hos projekten BRF
Dansbanan och BRF Aspholmen har den tänkta arbetsfronten jämförts med
den faktiska arbetsfronten för att se om tiderna hålls eller om några åtgärder
bör vidtas.
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Vid avstämningarna framgår vilka aktiviteter som är avslutade, pågående
och ännu ej påbörjade. Enligt Ballard (2000) kan en tydlig bild av hur långt
ett projekt har kommit fås genom att använda metoden percent plan
complete, vilket innebär att antalet avslutade aktiviteter divideras med det
totala antalet aktiviteter och på så vis fås ett procenttal som indikerar hur
långt projektet kommit. Denna metod har troligtvis inte använts av de
berörda projekten men kunde ha använts av projekten BRF Dansbanan och
BRF Aspholmen.

7.5 Uppföljning
Révai (2012) menar att en uppföljningsplan ska tas fram för varje projekt,
där det framgår hur avstämningarna ska gå till och när de ska utföras. Några
uppföljningsplaner fanns inte i de berörda projekten. Avstämningarna
utfördes istället vid projekteringsmötena eller vid annan bestämd tidpunkt.

7.6 Leveransplan
Leveranser till byggplatserna är en stor del i planeringen. Detta motiverar att
en leveransplan skapas. Oftast finns både stora leveranser och mindre
leveranser. I projekten BRF Dansbanan samt BRF Aspholmen har
leveransplaner upprättats för de större leveranserna, t.ex. plattbärlag,
stålreglar, hissar, balkonger samt fönster. Enligt Ballard (2000) finns det två
olika system att se leveranserna på. Vid större leveranser som t.ex. fönster
krävs att beställning görs långt i förväg för att produkterna skall hinna
tillverkas. Vid planeringen för detta används pushing-systemet. Virke och
spik är däremot produkter som behövs ofta varför dagliga leveranser kan
förekomma och då kallas detta system för pulling. I projekten BRF
Dansbanan och BRF Aspholmen användes både pushing och pulling för
leveranser. Det är viktigt att ha en bra och fungerande leveransplan för att
minska ankomsten av leveranserna till bygget och fordonens utsläpp.

7.6 Förseningar
Vad det gäller förseningar hade González et al. (2013) många idéer om hur
detta problem kan uppstå och Bakry et al. (2013) kom fram med olika
strategier hur detta skulle hanteras. Förslagen var att
5. personalen arbetar övertid,
6. dubbla arbetsskift införs,
7. personalen arbetar på helger, eller
8. fler arbetare anlitas.
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På projektet BRF Aspholmen togs extra resurser in för att arbetet skulle gå
fortare för att ta igen den förlorade tiden. På projektet Tinnerbäcken södra
togs nya mer detaljerade tidplaner fram i slutet av projektet för att förhindra
ytterligare förseningar. Utifrån vad som kan avläsas av tidplanerna har
således inget av de förslagen som Bakry et al. (2013) föreslagit genomförts
på dessa projekt men det kan ha gjort fler saker på projekten som ej framgår
i planerna

7.7 Lyckade projekt
I teoridelen har det skrivits om vad som är ett lyckat projekt, men detta kan
vara svårt att utläsa ur tidplanerna. Kriterierna för ett lyckat projekt är enligt
Atkinson (1999) samt Chan et al. (2002) att projektet bland annat varit klart
inom tidsramarna, hållit avsatt budget och fått nöjda kunder. Av de tre
projekt som ingått i denna undersökning var det två som inte höll tiden. Att
projekten inte höll tiderna resulterade troligtvis även i ökade kostnader. Efter
ett avslutat projekt görs ett bokslut där det framgår hur projektet lyckades
med avseende på kostnader. För att avgöra om projekten kan anses vara
lyckade behövs således mer information än vad som går att utläsa ur
tidplanerna.
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8. Diskussion
Kapitlet börjar med en metoddiskussion, som följs av en resultatdiskussion.

8.1 Metoddiskussion
Vid granskningen av tidplanerna utfördes arbetet av båda författarna men
arbetet skedde från olika orter. Den ena författaren som befann sig i
Linköping fick först tillgång till projekten som var utförda där medan
författaren i Jönköping först fick tillgång till projektet BRF Aspholmen.
Efter en första granskning skickades planerna över till den andra författaren
så att båda fick tillgång till allt material. Att författarna inte satt på samma
ställe utan kommunicerade främst via videosamtal kan ha påverkat arbetet.
Användandet av videosamtal sparade in mycket restider som istället kunde
läggas på granskningen av tidplanerna. Men eventuellt hade andra
observationer kunna göras om författarna utfört undersökningarna
tillsammans och befunnit sig på samma plats. Författarna befann sig på olika
orter eftersom närheten till handledarna på Skanska prioriterades för att
möjlighet till hjälp med arbetet kring granskningarna skulle kunna ske så
smidigt som möjligt.
Projektet Tinnerbäcken södra valdes eftersom det var ett projekt som var
mycket försenat. Det fanns dock ett flertal yttre faktorer som hade orsakat
dessa förseningar. Dessa faktorer framgår inte i tidplanerna och har därför
inte behandlats i detta arbete. Eventuellt hade det varit lämpligare att välja
ett annat projekt att granska då de yttre faktorernas inverkan på projektet kan
ha påverkat både validiteten och reabiliteten hos undersökningen.
Projektet BRF Aspholmen valdes eftersom det projektet också var försenat
men inte i samma utsträckning som projektet Tinnerbäcken södra. Projektet
BRF Dansbanan däremot valdes eftersom det var klart i tid. Hos projekten
BRF Aspholmen och BRF Dansbanan samt vid jämförelse mellan dessa är
reabiliteten och validiteten hög eftersom inga stora yttre faktorer har
påverkat projekten.
De berörda projekten är uppbyggda på ett sätt som är vanligt förekommande,
vilket innebär att granskningen skulle kunna göras på andra projekt och
förhoppningsvis leda till samma resultat. Det gör även att resultaten från
granskningen går att applicera på andra byggprojekt i liknande storlek.
Det valdes att endast granska tre projekts tidplaner. Om fler projekt hade
granskats hade det tydligare kunnat avgöras vad som påverkar tidshållningen
generellt sett och vad som berodde på undantag. Avgränsningen att inte
granska faktorer så som försenade leveranser och andra yttre faktorer gör att
en granskning av andra projekt kunde ha lett till ett i viss mån avvikande
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resultat. Detta på grund av att yttre faktorer är en mycket vanlig orsak till
uppkomst av förseningar inom byggproduktion idag.
Det fanns kunskaper sedan tidigare om hur planeringsprogrammet PlanCon
fungerade. Detta bidrog till att grundläggande kunskaper fanns inför
användandet av ”Asta Powerproject”. Dessa kunskaper underlättade
granskandet av tidplanerna. Om dessa kunskaper inte hade funnits i förväg
hade arbetet med granskningen tagit längre tid. Det fanns även viss kunskap
om tidplaner från tidigare kurser vilket underlättade tolkandet av projektens
tidplaner. Eftersom dessa kunskaper fanns var valet att granska tidplanerna i
tidsplaneringsprogrammet ett bra beslut och ökar resultatets trovärdighet.
Att granska tidplanerna i ”Asta Powerproject” ledde även till en del
komplikationer. De båda författarna behövde varsin dator med inloggning
hos Skanska. Dessutom behövdes tillgång till rätt hårddiskar, mappar och
filer. Att få tillgång till datorer, inloggning och de berörda projekten innebar
en del arbete och tog tid som annars hade lagts på granskningen. Filerna som
behövde öppnas för att granska tidplanerna var gjorda i äldre versioner av
programvaran vilket innebar att filerna behövde konverteras. Arbetet med
konvertering av filerna krävde mycket tid. Tiden som krävdes för att få
tillgång till datorer, filer m.m. var något som hade försökt förebyggas redan i
planeringen av undersökningen och det förväntades därför inte att detta
arbete skulle kräva så mycket tid. Om granskningar av fler projekt ska
utföras rekommenderas att tid avsätts för att lösa ”datorproblem” och att det
i förväg undersöks i vilken utsträckning materialet som behövs finns
arkiverat.

8.2 Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen behandlar först de berörda projekten var för sig, sedan
jämförs projekten.

8.2.1 Tinnerbäcken södra
Projektet Tinnerbäcken södra var det projekt som hade blivit mest försenat,
ca sex månader, under produktionen. Under största delen av produktionen
användes Ganttscheman och rullande tidplaner på 2–5 veckor. Dessa
rullande tidplaner var svåra att läsa av då de såg olika ut för varje framtagen
plan och aktiviteterna kunde förskjutas eller fattas på kommande planering.
Även Ganttschemat var svårt att tolka eftersom de flesta aktiviteterna var
väldigt långa.
Redan i början av produktionen började aktiviteterna hamna efter i tid. Detta
tyder på att arbetet med att hålla tiderna var bristande. Inte heller kunde
några lösningar på problemet identifieras under projektets första del. De
första planerna som gjordes i ”Asta Powerproject” liknade ett Ganttschema
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och bestod av långa staplar där varje aktivitet var en stapel. Inga
underaktiviteter användes, vilket gjorde tidplanen svår att läsa av och göra
avstämningar på. Sista delen av projektet då nya tidplaner togs fram var
tidplanerna mer detaljerade med huvudaktiviteter samt underaktiviteter som
var lätta att stämma av och förstå. De nya tidplanerna var betydligt mer
användarvänliga.

8.2.2 BRF Dansbanan
Av de tre projekt som granskats har projektet BRF Dansbanan varit det
projekt som har hållit tiden och vissa fall även varit klart före tidplanen.
Projektets tidplaner har även varit de som följt teorin bäst. De har följt de
flesta stegen som skall göras under projektering samt produktion. Projektet
använde sig även av glapp mellan att trappuppgången skulle vara klar och att
inflyttningen kunde ske, vilket gjorde att de hade marginal ifall det skulle
uppstå någon försening.
Om det som i detta fall görs en ordentlig och grundlig tidplan kan de flesta
hindren undvikas eller pareras för. Det innebär att inga förseningar ska
kunna uppstå. Om det trots det uppstår förseningar finns beredskap för att ta
igen tiden.

8.2.3 BRF Aspholmen
Det finns många likheter mellan projektet BRF Aspholmens tidplaner och
den teori som behandlas i teoriavsnittet. Huvudtidplanen är bra uppbyggd
med aktiviteter samt underaktiviteter och dessa finns på en väldigt detaljerad
nivå. Det känns som att i detta fall är inte uppbyggnaden av tidplanerna det
som gjort att projektet har hamnat efter. Att vissa aktiviteter tar längre tid än
planerat kan det finnas många olika förklaringar till, dessvärre framgår inte i
tidplanerna vad som varit orsaken.
Under projektet framkom att det hade gjorts avstämningar i sort sett varje
vecka men det var inget som framgick i de tidplaner som fanns tillgängliga.
Det är svårt att veta om detta verkligen gjordes då produktionsledningen inte
hade någon bra ordning på tidsplaneringsdokumenten. Avstämningarna gick
inte att hitta bland produktionsledningens filer. Huruvida dessa är gjorda
eller inte och om det är gjort tillräckligt ofta kan därför inte avläsas.
Eventuellt kunde förseningarna undvikits om avstämningar hade gjort mer
frekvent och vid varje projekteringsmöte, så som Skanska rekommenderar
att det skall göras.
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8.2.4 Jämförelse mellan projekten
Vid jämförelse mellan projekten konstateras att aktiviteter bör brytas ner i
kortare aktivitetsblock för att underlätta arbetet med avstämningarna. Detta
görs genom att underaktiviteter skapas. Underaktiviteter bestående av
kortare aktivitetsblock har använts flitigt inom projekten BRF Dansbanan
och BRF Aspholmen men inte inom projektet Tinnerbäcken södra.
Exempelvis användes vid ett tillfälle inom projektet Tinnerbäcken södra ett
block för installationer på 299 dagar. Om en avstämning hade gjorts hade
det varit väldigt svårt att avgöra hur mycket arbete som återstod och hur
mycket som var avklarat. Detta kan jämföras med projektet BRF Dansbanan
där istället underaktiviteter användes i stor utsträckning. Exempelvis hade
el-entreprenören fått tre dagar och VVS-entreprenören fem dagar på sig att
utföra ett visst moment. En sådan uppdelning underlättar avstämningsarbetet
avsevärt.
I projekten BRF Dansbanan och BRF Aspholmen användes beroenden
mellan de olika aktiviteterna, medan denna funktion inte utnyttjades i
projektet Tinnerbäcken södra. Beroendena gör att det är lättare att se hur
aktiviteterna påverkas av varandra. Om en aktivitet skulle bli försenad gör
beroendena att det går att utläsa i planen vilka andra aktiviteter som kommer
att påverkas av förseningen.
I projektet Tinnerbäcken södra användes inte kritisk linje i tidplanerna,
vilket innebär att det är svårare att utläsa vilka aktiviteter som är de mest
kritiska ur tidsynpunkt om förseningar uppstår. På projekten BRF
Dansbanan och BRF Aspholmen användes däremot kritisk linje i
produktionstidplanerna. De två sistnämna projekten höll tiderna avsevärt
bättre än Tinnerbäcken södra. Detta kan ha berott på att de hade en större
kontroll över vilka aktiviteter som var viktigast att de höll tiderna och
därmed gjorde bättre prioriteringar som ledde till att de viktigaste tiderna
och därmed byggtiderna hölls bättre. Dock anses inte den kritiska linjen vara
en av de viktigaste faktorerna som påverkar om byggtiderna kan hållas.
Avstämningar används flitigt i projektet BRF Dansbanan. Även i projektet
BRF Aspholmen användes denna typ av aktiviteter, men hos projektet
Tinnerbäcken södra finns inga arkiverade avstämningar. Att använda
avstämningar gör att förseningar upptäcks och kan åtgärdas innan det är för
sent. Det är viktigt att avstämningar används under produktionen för att i
största möjliga mån förebygga förseningar.
Resursplaner som var gjorda i ”Asta powerproject” användes inom både
projektet BRF Dansbanan och projektet BRF Aspholmen, men inga
resursplaner finns från projektet Tinnerbäcken södra. Användandet av
resursplaner bidrar till bättre kontroll av hur många arbetare som behövs vid
de olika momenten och skapar därmed ett bättre produktionsflöde. Det är
viktigt att använda resursplaner och det är en fördel om de är gjorda i ”Asta
powerproject” så att de finns på samma ställe som övriga planer.
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Det finns inte heller några arkiverade leveransplaner från projektet
Tinnerbäcken södra, men både i projektet BRF Dansbanan och i projektet
BRF Aspholmen har denna typ utav plan använts för att kontrollera när
inköp och leveranser behövde ske för att produktionen skulle flyta ostört.
Eftersom försenade leveranser är en faktor som ofta påverkar byggtiden
negativt anses det viktigt att leveransplaner tas fram för de större
leveranserna, exempelvis för fönster. I planerna får det gärna finnas
beroenden mellan viktiga leveranser och produktionen så det tydligt framgår
hur en försenad leverans skulle påverka produktionen.
Arkiveringen av projektens tidplaner har fungerat på olika sätt. Ibland har
alla tidsplaner sparats på en gemensam hårddisk där alla med rätt behörighet
kunde komma åt filerna, medan andra planer har sparats på
produktionschefens, platschefens eller arbetsledarens dator. Att filerna
sparas på produktionsledningens datorer är inget som rekommenderas,
eftersom det vid erfarenhetsåterföring skapar problem eftersom det blir svårt
att få tillgång till filerna. Sparas planerna istället på en gemensam hårddisk
kan de som behöver lätt få tillgång till filerna.
I teoridelen beskrivs ett lyckat projekt, där en av faktorerna för att ett projekt
ska anses vara lyckat är att det hållit tiden. Det anses därför att av de
granskade projekten är projektet BRF Dansbanan det mest lyckade projektet.
Medan projektet Tinnerbäcken södra är det minst lyckade projektet, dels
eftersom det avvek mest från tidplanen, dels eftersom det troligtvis var det
projekt som hade störst problem med produktivitet och kostnader.
Användande av nya system för tidsplanering behandlas i teoridelen. På
Skanska används främst traditionell planering, men denna görs i ”Asta
Powerproject” vilket ger möjlighet till en mer komplex användning av
tidplanerna med t.ex. beroenden och avstämningar mellan olika planer.
Användandet av traditionell planering i ”Asta Powerproject” är en bra
lösning då det ger stora möjligheter till olika detaljeringsnivåer. I
programmet kan datum väljas för utskrift då planerna behöver presenteras
för yrkesarbetarna, underentreprenörerna eller beställaren.

8.2.5 Rekommendationer till kommande projekt
Ett antal rekommendationer har tagits fram för användning i kommande
projekt. Rekommendationerna grundar sig på faktorer som uppmärksammats
under granskningen och som leder till att en tidplan lättare kan hållas.
För att en tidplan ska kunna följas är det viktigt att avstämningar används.
För att bra avstämningar skall kunna genomföras är det en avgörande faktor
att projekten använder sig av korta aktiviteter med underaktiviteter,
alternativt kan underaktiviteterna uteslutas i vissa fall men då
rekommenderas användande av glapp i de längre aktiviteterna för att göra
dem avstämningsbara. Detta för att det ska vara lättare att tidsstyra projektet
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och snabbare uppmärksamma om något håller på att gå fel och på så sätt
undvika förseningar samt få möjlighet att åtgärda förseningar i ett tidigt
skede.
För att få en tydligare bild av hur aktiviteterna hänger ihop rekommenderas
användande av beroenden och beroendepilar mellan aktiviteterna. Detta för
att få förståelsen för hur aktiviteterna är beroende av varandra. Används
beroendepilar och en försening uppstår, går det enkelt att se vilka andra
aktiviteter som påverkas.
Resursplan och leveransplan är båda viktiga planer som kan skapas i ”Asta
Powerproject”. Det går också att göra dem i något annat program men då går
det ej att utnyttja funktionen med beroenden mellan planerna. Det är
fördelaktigt om resursplan och leveransplan görs i ”Asta Powerproject”,
eftersom det därigenom blir lättare att få en helhetsbild av var och när olika
produkter och material skall levereras eller vilka resurser som behövs vid
olika tidpunkter. Dessutom går det att skapa beroenden mellan
produktionsplanen och leveransplanen eller resursplanen, vilket innebär att
det går att avläsa när en leverans måste vara beställd för att inte förseningar
ska uppstå i produktionen. Det blir även lättare att se hur projektet ligger till
med resursplan och leveransplan när avstämningar görs på huvudtidplanen.
Slutligen rekommenderas att Skanska ser över hur tidsplanerna arkiveras. I
nuläget sparas filerna på olika platser vilket gör att det blir svårt att få
tillgång till filerna. Arbetet med erfarenhetsåterföring skulle underlätta om
alla filer fanns sparade på gemensamma hårddiskar.

8.2.6 Framtida studier
Detta arbete är avgränsat till att enbart granska några faktorer som kan
påverka ett projekts tidplan, men det finns betydligt fler. Några områden
som skulle kunna granskas för att få en ännu klarare bild om hur förseningar
undviks är de yttre faktorerna så som t.ex. försenade leveranser. En studie
skulle även kunna göras av hur projektets kostnader påverkas av tidplanerna.
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9. Slutsatser
I detta avsnitt beskrivs de slutsatser som granskningen resulterade i.


Det går att se ett samband mellan tidplanernas uppbyggnad samt
arbetet med tidplanerna och om projektet hållit tidplanen.



Små korta aktiviteter är att föredra framför långa aktivitetsblock
eftersom det underlättar arbetet med avstämningar i tidplanerna.



Inom en tidplan är det viktigt att använda beroenden mellan
aktiviteter. Även mellan olika tidplaner rekommenderas beroenden
för att se hur t.ex. en leverans påverkar produktionen.



I tidplanens uppbyggnad är det bra om det finns visst glapp som ger
utrymme för förseningar utan att produktionstiden påverkas. Det är
även bra om det finns ett glapp i slutet av projektet som kan utnyttjas
om produktionen hamnat efter i tid.



Tidsplaneringsprogrammet ”Asta Powerproject” är relevant för
arbetet med tidplanerna. Om flera av programmets funktioner, t.ex.
resursplan och beroenden, används blir resultatet tydliga tidplaner
som är lätta att använda för avstämningar.



Att lägga tid på att ta fram utförliga tidplaner lönar sig under
produktionen och bidrar till att det är lättare att hålla tiderna och
parera om förseningar uppstår.



Arbetet med arkivering av tidplanernas filer har idag vissa brister och
bör ses över.
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