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Sammanfattning 

I denna rapport får du genom att följa ett specifikt projekt veta hur ett byggprojekt kan vara 

uppbyggt, hur entreprenad inom ett projekt uppstår och vad entreprenad innebär samt vad din roll 

som trädgårdsmästare är i den här typen av projekt. Rapporten har genom att hålla fokus på ett 

specifikt projekt en röd tråd som är lätt att följa för dig som läser. Informationen presenteras i text 

som kompletteras av bilder, detta för att uppnå så god pedagogik som möjligt.  

Syfet med denna rapport är att beskriva hur ett byggprojekt kan se ut från dess början till dess slut. 

Projektet startar med att en verksamhet, Kulturskolan i Sandviken, lägger in ett önskemål till tekniska 

kontoret i Sandviken och avslutas med en slutbesiktning av byggnaderna och deras utemiljö. Mellan 

önskemålet och slutbesiktning sker en rad saker och det är bland annat dessa som beskrivs i 

rapporten. Förutom att projektets olika delar beskrivs tar jag även upp nyttjande och framtid för det 

som byggts under projektet. Resultatet består i två delar; en del är text och den andra delen är två 

figurer som sammanfattar projektet och dess olika steg. 
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1.1 Introduktion 
Ordet entreprenad har jag stött på flertalet gånger men har inte greppat vad dess betydelse 

är. Jag har även upplevt att det är flera med mig som undrar vad entreprenad egentligen är. I 

denna rapport har jag följt ett projekt som innehåller en entreprenad. Projektet går ut på att 

tillgodose önskningarna om nya lokaler till Kulturskolan i Sandvikens verksamhet. Detta 

projekt går ut på att bygga om och bygga nya byggnader samt att utforma en utemiljö som 

passar verksamheten som bedrivs i byggnaderna. Genom att följa detta specifika projekt har 

jag fått veta vad en entreprenad innebär men även vad som sker kring att en entreprenad 

bildas. Kulturskoleprojektet är en generalentreprenad som är styrd av lagen om offentlig 

upphandling (LOU). 

1.2 Bakgrund  
Enligt mina egna efterforskningar finns det mest litteratur om de separata delarna en 

projektering innehåller. Det finns böcker om upphandlingar och entreprenad på olika sätt 

men inget material jag hittat beskriver en projektering från början till slut. Det finns 

föreskrifter man kan läsa, som allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA), allmänna 

bestämmelser(AB) men inte heller dessa förklarar alla moment som ingår i en projektering 

av det slag jag ska beskriva. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att genom ett specifikt fall, Kulturskoleprojektet i 

Sandviken, undersöka hur en entreprenadprocess kan se ut och på vilket sätt en 

trädgårdsmästare kan vara delaktig i den.  

Hur ser Kulturskoleprojektet i Sandviken ut, och hur kan entreprenadprocessen beskrivas?  

Vilken betydelse har en trädgårdsmästares kompetens under ett sådant här projekt? 

1.4 Metod 
Informationen jag har bearbetat kommer dels från samtal jag har gjort med de aktörer som 

deltagit i ett specifikt projekt samt från litteratur som beskriver projekt av denna typ på ett 

allmänt plan. Under samtalen har jag antecknat, anteckningarna har jag sedan sammanställt 

till ett dokument som jag skickat till dem jag fört samtal med.  

Jag har på detta sätt fått bekräftat att jag förstått informationen jag fått på samtalen. Då jag 

märkt att jag behövt mer information har jag mailat frågor till mina samtalskällor för att få 

svar. De jag har valt att samtala med är: 



7 

 

 Åsa Edsvik, byggnadsingenjör på tekniska kontoret i Sandvikens kommun och 

projektledare i Kulturskoleprojektet. 

 Håkan Ivarsson, byggprojektledare i Kulturskoleprojektet. Jobbar på Sandviken Hus.   

 Håkan Wikström, arkitekt på Sandvikens arkitektkontor SanArk. Utformade ritningarna av 

byggnaderna i Kulturskoleprojektet. 

 Maria Grankvist, landskapsarkitekt på WSP och markkonsult i projektet av Kulturskolan samt 

Hammarskolans förskola i Sandviken. Utformade ritningar på utomhusmiljön av Kulturskolan.  

 Jan-Erik Silfverberg  arbetar på Byggtec. 

Anledningen till att jag valt just dessa aktörer är att de kunnat förklara övergripande hur projektet ser 

ut. 

Jag har letat information via böcker och tagit del av dokument jag funnit värdefulla för att få 

svar på min frågeställning. Dokumenten är offentliga handlingar som finns att få tag på för 

allmänheten men jag har fått dem via mail och i pappersformat under samtalsmötena.  Jag 

har dock inte prioriterat att lägga tid på hur man får tag på dessa dokument. De delar av 

dokumenten jag använt mig av finns redovisade i bilaga 12 och 13. Förutom detta har jag 

haft mailkorrespondens med bekanta inom branschen som beskrivit på vilket sätt en 

trädgårdsmästares kompetens är nödvändig inom denna typ av projekt. De bekanta jag vänt 

mig till är Emelie Panzar som läser till trädgårdsmästare och har jobbat på bland annat 

kyrkogårdsförvaltning, Annika Svensson som har gått två utbildningar inom trädgård, jobbat 

inom kyrkogårdsförvaltning samt jobbar som fastighetsskötare och Gun Svärd som arbetar 

som projektanställd på Ockelbo Väg AB. 

Förutom detta har jag kommit i kontakt med Bo Wahlquist och fått ta del av det 

undervisningsmaterial han använder sig av. Bo Wahlquist är fackområdesexpert inom Anläggning och 

jobbar på Svensk Byggtjänst.  De delar av materialet jag använt mig av finns att hitta i Bilaga 14. 

Då projektet är ett byggprojekt är kopplingen till trädgårdsmästaren svårt att tydliggöra därför har 

jag tagit in allmän information om skötsel av utemiljöer. Informationen är bland annat hämtat från 

Moviums publikationer ”Gröna fakta”. 

1.5 Avgränsningar 
Kulturskoleprojektet jag valt att ha fokus på styrs av LOU och jag kommer inte förklara 

skillnaderna med ett projekt som inte styrs av LOU. Jag ska prata om en del av de aktörer 

som är med i detta projekt men kommer att utelämna vissa. Detta därför att alla aktörer inte 

har en nyckelroll i processen eller heller inte hjälper till att förklara hur projektet är 

uppbyggt. Jag valde att inte leta information via vetenskapliga artiklar. Att göra intervjuer 

skulle bli för tidskrävande och att utföra enkätundersökningar kändes inte som ett effektivt 
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sätt att samla in informationen jag var ute efter så dessa metoder använde jag mig inte av i 

mitt sökande av information. 
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LOU 

Det finns de som är skyldiga att använda sig av lagen om offentlig upphandling (LOU)när de handlar 

tjänster. De som ingår i denna grupp är statliga och kommunala myndigheter men även 

församlingar, landsting och statliga aktiebolag ingår bland dem som man kallar för upphandlande 

myndigheter. För att få en fullständig förklaring på vilka som klassas som upphandlande 

myndigheter kan man läsa i boken ”Offentlig upphandling - skriv ett vinnande anbud” skriven av 

Fredrik Garner & Mats Kyllenius. 

Upphandlingen går ut på att få så mycket för pengarna som möjligt. Skulle upphandlingar inte göras 

finns det risk att myndigheter står med en leverantör som tar ett högre pris än en annan leverantör 

skulle tagit för samma tjänst, arbete eller vara. 

 

2 Önskemål 
I Sandviken finns en verksamhet som heter Kulturskolan. Kulturskolan riktar sig till åldrarna 

5-19 och syftar till att barn och ungdomar ska genom musik, dans, teater och bild upptäcka 

sina talanger och utvecklas. I 30 år har kulturskolan önskat sig lokaler som är optimala för 

deras verksamhet. Kommunen har tidigare försökt tillgodose Kulturskolans behov men det 

är först nu som deras behov blir tillgodosedda fullt ut. Önskemålet hamnade på Åsa Edsviks 

skrivbord november 2009.1 

Av detta önskemål skapas ett projekt, Kulturskoleprojektet. I projektet kommer det göras en 

projektering, ske en offentlig upphandling, bildas en generalentreprenad och en rad 

dokument kommer att utformas och innan projektet tar slut kommer om- och nybyggnation 

att ske.2  

I detta projekt är det en upphandlande myndighet som är beställaren. Detta innebär att man 

använder sig av lagen om offentlig upphandling under processen. Syftet med offentlig 

upphandling är att våra skattepengar ska utnyttjas på bästa sätt. Myndigheter och offentliga 

aktörer ska göra offentliga upphandlingar då man överstiger en viss summa när man köper 

tjänster eller produkter.3 

4 

 

 

                                                           
1
 http://www.sandviken.se/kulturskolan 2011-11-08 

2
 Håkan Ivarsson 2011-10-18 

3
 Offentlig upphandling, skriv ett vinnande anbud sida 9 

4
 Offentlig upphandling, skriv ett vinnande anbud sida 9 

http://www.sandviken.se/kulturskolan
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2.1 Förundersökning 
Åsa Edsvik jobbar som fastighetsingenjör på tekniska kontoret i Sandvikens kommun. Det 

första Åsa gör är att fråga politikerna om det finns pengar för att tillgodose behovet 

Kulturskolan har. Politikerna ger ett tak på hur mycket pengar Åsa kan använda sig av. Åsa 

tar in externa konsulter från konsultföretag och tillsammans med dem, verksamheten 

(Kulturskolan) och Håkan Ivarsson som jobbar på Sandviken Hus, tar Åsa ärendet vidare och 

det görs en utredning för att identifiera behovet. De konsulter Åsa tar in nu följer med under 

hela projekteringen. Från det att förundersökningen påbörjades har projekteringen satts 

igång, det är också då som pengarna börjat ticka iväg. Åsa och Håkan Ivarsson tar hjälp av de 

externa konsulterna för att identifiera behovet och hur man ska kunna uppfylla det.   

 Finns det befintliga, tomma byggnader man kan bygga om för att tillgodose behovet?  

 Om inte skulle man kunna bygga nytt och vart ska man kunna göra det och vad 

kommer det att kosta?  

 För att få svar på vad byggnationen skulle kosta behöver man anlita en arkitekt som 

kan rita upp ett förslag hur på ombyggnationen och/eller nybyggnationen skulle 

kunna se ut. 5  

 

2.2 Framtagning av ritning 
Åsa och Håkan Ivarsson tar in en arkitekt (Håkan Wikström) som ska ta fram skisser och 

ritningar på hur nybyggnation och/eller ombyggnation ska se ut.6 Arkitekten är en av 

konsulterna som tagits in.7 För att arkitekten ska veta vad den ska rita behöver den veta vad 

verksamheten önskar sig. Åsa och Håkan Ivarsson har ställt frågor till verksamheten och 

svaren på dessa blir ett underlag som arkitekten kan rita efter. Efter att ha tagit önskemål 

och tekniska möjligheter i beaktning blev lösningen att man dels skulle bygga om redan 

befintliga lokaler och att man skulle bygga helt nya lokaler. 8 

Förslag på hur den slutgiltiga ritningen ska se ut utarbetas och för att ritningarna ska gå i 

linje med vad verksamheten önskar sig och vad som är genomförbart rent tekniskt tar det ett 

par ritningar innan man når den slutgiltiga ritningen. De som är med under denna process är 

Åsa, arkitekten Håkan Wikström, och Håkan Ivarsson samt verksamhetens representanter. 

När den slutgiltiga ritningen är färdig tar Håkan Ivarsson över huvudansvaret och Åsa och 

Håkan Wikström får mer av en bakgrundsroll. Det som Åsa gör nu är att se till att 

verksamhetens önskemål blir tillgodosedda om det skulle bli så att ritningen inte fungerar 

som man har tänkt. Till exempel kan det vara så att en vägg inte kan placeras där man 

                                                           
5
 Åsa Edsvik 2011-10-14 

6
 Åsa Edsvik 2011-10-14 

7
 Håkan Wikström 2011-10-20 

8
 Åsa Edsvik 2011-10-14 
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planerat att ha den. Håkan Ivarsson kan bestämma själv hur man ska lösa det men om 

lösningen riskerar att kompromissa med verksamhetens önskemål ska Håkan ta kontakt med 

Åsa som i sin tur får kontakta verksamheten. Åsa är även den som har kontakt med 

politikerna. Det skulle bli rörigt om alla instanser skulle ha kontakt med varandra då detta är 

ett större projekt med många inblandade. Verksamheten vet att de ska ta kontakt med Åsa 

om de undrar något, politikerna kan ta kontakt med Åsa om de har funderingar. Vill Håkan 

Ivarsson veta vad verksamheten tycker ska han gå igenom Åsa för att få svar. Att säga att Åsa 

har en bakgrundsroll låter kanske lite avigt men ansvaret för att projektet går framåt ligger 

nu mer hos Håkan Ivarsson än hos henne. 9 

2.3 Utformning av förfrågningsunderlag 
Det som arkitekten gör är att utforma en ritning. Man använder sedan ritningen för att 

utforma ett förfrågningsunderlag. Man använder sig då av konsulter från olika branscher. De 

vanligaste konsulterna som nästan alltid tas in är EL (elektricitet), VVS (värme, ventilation, 

sanitet), K (konstruktörer) och Mark (trädgårdskonsult). 10 

I förfrågningsunderlaget står det vad beställaren, som i detta fall är Sandvikens kommun, vill 

ha.11 I förfrågningsunderlaget finns det två typer av krav; skall-krav och bör-krav. Om skall-

kraven inte är uppfyllda diskvalificeras anbudet. Bör-kraven måste inte var uppfyllda men 

ska delvis vara det för att anbudet ska godkännas och övervägas av beställaren. 12 

Skall-krav som beställaren kan ställa är att företaget ska vara ekonomiskt stabilt och inte ha 

skulder och/eller att företaget ska ha ett kvalitetssystem. Bör-kraven kan t.ex. röra vad 

företagen gjort innan, man får poäng för sin erfarenhet inom branschen.13 

Ritningar och beskrivningar har nu utformats. Under projekteringen görs avstämningar för 

att hålla koll på budgeten så att man i ett tidigt skede kan avgöra om budget kommer att 

hålla. Det som skall göras nu är att Håkan Ivarsson annonserar om att projektet finns.14 

Det han gör med annonsen är att han skickar ut en förfrågan till företag om de kan utföra 

byggnation av det som beställaren vill ha. 15  

Kulturskoleprojektet är omfattande och har en stor budget och beställaren ville göra en 

generalentreprenad för att då kunna ha kontroll på projektet.16  

                                                           
9
 Åsa Edsvik 2011-10-14 

10
 Håkan Wikström 2011-10-20 

11
 FEO 

12
  ”Offentlig upphandling, skriv ett vinnande anbud” sida 9 

13
 AB Gavlegårdarna Tekniska enheten 2011-06-20 

14
 Håkan Ivarsson2011-10-18 

15
 Ibid 

16
 Håkan Wikström 2011-10-20 
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2.3.1 Vad är en entreprenad? 

Själva ordet kommer från franskan och kan översättas ”Att företa sig”. Det hela går ut på att 

det finns en uppdragsgivare. Uppdragsgivaren vill ha ett större jobb utfört. Det kan vara att 

bygga broar, hus eller utemiljöer. Uppdragsgivaren anlitar andra företag för att utföra 

byggnation och/eller anläggning. Det som bildas då är en entreprenad. Det finns olika former 

av entreprenader. Några av dem är totalentreprenad, generalentreprenad och delad 

entreprenad. Dessa fungerar på lite olika sätt men har även vissa likheter. 17 

Vilket företag som helst kan bli entreprenadföretag. Det som gör att du kan kalla ditt företag 

för entreprenadföretag är att företaget är med i någon form av entreprenad.18  

2.3.2 Totalentreprenad/Partnershipentreprenad 

Ett företag som har totalentreprenad får ett program av en beställare. Det är företagets jobb 

att följa detta program. Har man som företag totalentreprenad har man det så kallade 

funktionsansvaret. Programhandlingen som företaget får är en offentlig handling. 19 

Ytterligare en entreprenadform är Partnershipentreprenad. Detta går ut på att beställaren 

har ett avtal med entreprenören och man vill nå ett gemensamt mål. Till exempel att man 

ska anlägga en gräsmatta runt en byggnad. Det anläggaren får veta är grov fakta som vad det 

ska vara för slitage på gräsmattan men information som vilken typ av jord eller grästyp 

utelämnas. Då kan anläggaren själv bestämma vad man ska använda för material och 

produkter.20 

I Partnership- och totalentreprenad vill entreprenören betala konsulterna så lite som möjligt. 

Man tar fram enklare typer av handlingar och behöver inte ha ritat klart ritningarna då man 

börjar bygga. Detta gör att man som beställare lägger mer ansvar på entreprenören. 

Entreprenören får själv utrymme att ta beslut gällande materialval och så vidare. Detta kan 

vara bra om projektet är mindre och det inte kräver lång projekteringstid.  Dessa 

entreprenadformer blir ofta dyrare för beställaren då man under byggets gång kan stöta på 

saker man inte räknat med och att entreprenören kan komma att utföra mycket extra jobb 

som kostar pengar. Prislappen blir mer osäker för beställaren om man inte gör noggranna 

förundersökningar.21
 Sannolikt är det innehållet och tillämpningen i avtalet som styr utfallet 

snarare än namnet på entreprenadform. 

2.3.3 Delad entreprenad 

Man kan även ingå i en delad entreprenad. Detta innebär att beställaren tar in alla 

underentreprenörer. Detta kan vara en fördel då beställaren kan välja underentreprenörer 

helt själv.  Företagen som anlitas som underentreprenörer blir nu sidoentreprenörer 

                                                           
17

 B. Bengtsson & U. Arvidsson 2011-10-07 
18

 http://www.ne.se/lang/entreprenör/163136 2 0 1 1 - 1 1 - 0 8  
19

 J-E Silfverberg 2011-10-10 
20

 Håkan Wikström 2011-10-20 
21

 Ibid 

http://www.ne.se/lang/entreprenör/163136
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gentemot varandra. Det företaget som är byggentreprenör får ofta samordningsansvar. I 

denna form av entreprenad är det ingen av entreprenörerna som har ansvar för varandra 

utan alla har ett enskilt ansvar mot beställaren. 22
 

2.3.4 Generalentreprenad 

Det finns även något som kallas generalentreprenad. Detta innebär att beställaren själv tar 

fram ritningar och handlingar istället för att entreprenörerna gör det under anbudstiden. Här 

blir projekteringstiden längre än vid exempelvis totalentreprenad. Företaget som ska se till 

att jobbet blir utfört utses till huvudentreprenör. Huvudentreprenören tar i sin tur in de 

underentreprenörer som behövs för att utföra jobbet. I Kulturskoleprojektet anlitas ingen 

arkitekt av huvudentreprenören utan det gjordes av beställaren. I en generalentreprenad 

har inte huvudentreprenören funktionsansvar utan detta innehas av beställaren.23  

2.4 Konsulterna 

I projekt används konsultföretag och entreprenadföretag. Entreprenadföretagen utför vad 

konsultföretagen beskriver att det ska byggas. I skedet då man utformar ritning och 

förfrågningsunderlag tar man hjälp av de externa konsulterna som Åsa tog in i början av 

Kulturskoleprojektet.24   

Maria Grankvist är landskapsarkitekt på WSP och anlitades som markkonsult i projektet kring 

Kulturskolan.  Maria fick uppdrag av Stefan Harestad, som är uppdragsansvarig 

landskapsarkitekt på WSP. Han har fått uppdrag från Håkan Ivarsson att ta fram utemiljöns 

utformning. Maria åker till utemiljön och dokumenterar den via fotografier och inventerar 

platsen, alltså utemiljön kring byggnaden. När platsen dokumenterats i bild ska man mäta in 

platsen. Det som mäts in är befintliga material som bland annat gungställningar och staket.25 

26 

 

                                                           
22

 Jan-Erik Silfverberg 2011-10-10 
23

 Håkan Wikström 2011-10-20 & Håkan Ivarsson2011-10-18 
24

 Håkan Ivarsson 2011-10-18 
25

 Maria Granqvist 2011-11-07 
26

 Annika Svensson  

Trädgårdsmästaren som konsult 

I detta projekt använd en landskapsarkitekt då utemiljön utformas men trädgårdsmästarens 

kunskaper ska inte underskattas då en utemiljö utformas. Några av anledningarna till att använda 

sig av en trädgårdsmästare som konslut är rätt växt ska hamna på rätt plats, att utvecklingen på 

utemiljön ska bli så god som möjligt, att utemiljön i sin helhet ska fungera för nyttjaren (både den 

som sköter och den som endast vistas i utemiljön) och ihop med byggnaden den ligger kring. 
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Håkan Wikström på San Ark tar fram stommen av byggnaden och använder sedan 

konstruktörer för att få en fullständig ritning av byggnaden. Då Kulturskoleprojektet blev en 

generalentreprenad gjordes detaljerade handlingar.27 Maria utformade preciseringarna av 

utemiljön i samarbete med Åsa och Håkan Ivarsson.28 

Det hålls en rad projektmöten där aktörerna kommer fram till hur man ska utforma 

utemiljön och allt annat som ska byggas och göras om. Under dessa möten får Maria en bild 

av vilka ramar hon har att hålla sig till då hon ska utforma den nya utemiljön. Utformningen 

handlar dels om ovanjordiska element men även om rördragningar under maknivån. Under 

dessa möten finns de andra intagna externa konsulterna representerade samt 

representanter från beställarsidan i form av Åsa Edsvik och Håkan Ivarsson. Under 

projekteringsmötena representerar Åsa Edsvik verksamheten, då hon har kontakten med 

verksamheten i separata möten. I vissa projekt finns en direktkontakt mellan konsulten och 

verksamheten, vilket kan vara bra för att information i form av gestaltningsidéer samt att 

verksamhetens önskemål då når fram på ett bra sätt.29 

Från det att Maria börjar skissa tills en färdig ritning och förfrågningsunderlag är fastställt 

har hon tid att tänka ut de mest fördelaktiga lösningarna och ändra på saker som inte blivit 

optimala. Här har trädgårdsmästarens kunskaper en viktig roll. Rätt växt på rätt plats är 

avgörande för hur stora omkostnader utemiljön kommer kräva i framtiden.30 Dels handlar 

det om vilken typ av växt som placeras vart i fråga om både egenskaper om utseende och 

om växtsättet plantan har och hur den utvecklas.31 Hur kommer miljön att bli? Hur kommer 

den att fungera? Ju mer Maria vänder och vrider på saker i detta skede desto bättre 

slutgiltiga lösningar kan hon få fram. Redan på ritbordet kan framtida problem undvikas eller 

skapas och det är till stor fördel om man besitter en trädgårdsmästares kompetens i 

planering- och ritningsskedet likväl som för anläggning samt i förvaltningen av utemiljön.32 

Då man ska utforma förfrågningsunderlag ska man beskriva vad som ska göras och Maria 

använder AMA för att beskriva hur planteringsytor ska byggas upp men använder förutom 

den inte litteratur för att ta reda på saker utan frågar mer erfarna kollegor eller 

växtleverantören om frågor uppstår.33  
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34 

2.5 Annonsering/förfrågan 
Förfrågan innebär att man lägger ut en annons på något sätt, eller tar kontakt med utvalda 

företag. Det finns flera sätt att annonsera om projektet. Håkan Ivarsson använder sig av en 

internetsida; Sverige bygger, och annonserar i lokala tidningar. Sverige Bygger är en av de 

sidor där företag kan leta upp byggjobb och lägga ut annonser för vilka byggjobb som finns i 

landet. Beställaren berättar i annonsen vad den vill köpa för tjänst eller vara. För att veta vad 

beställaren av varan är ute efter får företagen som är intresserade av uppdraget tillgång till 

ett förfrågningsunderlag. I detta står det vad beställaren av varan har för krav och 

önskemål.35 Hela förfrågningsunderlaget av detta projekt ligger samlat på en CD-skiva i PDF-

format. Förfrågningsunderlag kan även förekomma i pappersformat med då det är mycket 

papper är det smidigare att ha allt material på till exempel en skiva. Nu ligger det en annons 

om att Sandvikenhus söker byggföretag ute på nätet. Byggföretagen som räknade på detta 

jobbet var Skanska,  John Gustavsson Byggnads AB och Byggtec. Detta görs genom att de 

läser och granskar förfrågningsunderlaget om vad som ska byggas, räknar ut vad det 

kommer att kosta och sedan lämna ett anbud, ett pris, på att utföra jobbet. När man lägger 

ut en annons söker man efter företag, entreprenörer.36 

                                                           
34
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 Håkan Ivarsson2011-10-18 & ”Offentlig upphandling, skriv ett vinnande anbud” sida 11 samt 56-57 
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AMA 

Förkortningen står för Allmän material- och arbetsbeskrivning. Man har inom samarbetat inom 

byggbranschen för att ta fram AMA som är ett referensmaterial. I detta referensmaterial, som många 

har i form av en mängd pärmar på sina kontor, kan man läsa instruktioner för hur man ska bygga, 

anlägga och installera saker. Till exempel hur man ska göra då man ska anlägga ytor av asfalt, gräs eller 

marksten. Man får i AMA beskrivet hur saker ska konstrueras och vilka krav det ställs på den färdiga 

produkten.   
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2.6 Anbud fås in och utvärderas  
Nu har Håkan Ivarsson fått in svar på annonsen i form av anbud. Alla företag som skickat in 

anbud får ett tilldelningsbeslut där man kan läsa vem som fått jobbet och vem som inte fick 

det.37  

Det finns två sätt att göra utvärderingen på. Antingen letar man efter ’lägsta pris’ eller 

’ekonomiskt mest fördelaktiga ’.  Är skall-kraven inte uppfyllda diskvalificeras anbudet. De 

anbud som uppfyller skall-kraven tävlar om att samla poäng på hur väl de uppfyllt bör-

kraven. Den som har mest poäng får uppdraget. Denna metod kallas ekonomiskt mest 

fördelaktiga.38 

Den andra metoden går ut på att skall-kraven ska vara uppfyllda men efter det tar man det 

anbudet med lägst pris. Detta skulle kunna riskera att kvaliteten sjunker såvida inte 

beställaren har höga skall-krav. Samtidigt som skall-kraven är höga så att bara vissa företag 

kan uppfylla dem får beställaren inte skapa diskriminering eller hämma konkurrensen. Man 

får inte ange så specifika skall-krav att bara vissa företag kan uppfylla dem. Är skall-kraven 

för höga eller specifika ges ingen möjlighet att skapa konkurrens i branschen.39 

2.7 Från projektering till byggfas 
När Håkan har fått veta vad bygget kommer att kosta får Åsa fråga politikerna om de vill 

betala vad verksamheten önskar sig. Politikerna säger i detta fall ”ja” och projektet kan ingå 

en ny fas, nämligen byggfasen.  När byggandet avslutas och besiktigat är projektet slut. Det 

som händer då är att bygget tas i bruk och de kostnader som blir nu är driftskostnader.40  

2.8 Upphandling sker och entreprenad bildas 
Upphandling innebär att någon ingår avtal vid köp av tjänster eller varor. Normalt brukar 

den som vill köpa tjänst eller vara lägga ut en förfrågan till företag. Företagen lämnar sedan 

in ett anbud, ett pris, för varan eller tjänsten som den som lagt ut förfrågan vill köpa.  

Upphandlingsprocessen börjar med annonsering av uppdraget och slutar med att beställaren 

ingår avtal med leverantören men man har inte handlat upp något företag förrän man skrivit 

avtal med det. 41 Som jag har förstått det har entreprenaden bildats då man skrivit avtal. 
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2.8 Från förfrågningsunderlag till byggstart 
När annonsen lagts ut får byggfirmor, byggentreprenörer, som är intresserade av att utföra 

jobbet be att få tillgång till förfrågningsunderlaget. Byggtec, som sedan blev 

huvudentreprenör, bad att få förfrågningsunderlaget, men även andra byggfirmor som 

tillexempel Skanska bad att få det. Det som byggfirmorna gör nu är att räkna ut vad det 

skulle kosta dem att bygga vad som står i förfrågningsunderlaget. Byggtec kan inte göra allt 

det som står i förfrågningsunderlaget, då de inte har den kompetensen och ska därför anlita 

andra entreprenörer som har den kompetensen som Byggtec saknar.42 

Byggtec skickar då i sin tur ut förfrågningsunderlag till andra entreprenörer. Då skickar man 

inte hela underlaget utan väljer ut den del som passar olika företag. El-delen av 

förfrågningsunderlaget skickas till en Elfirma, Mark-delen skickas till en anläggningsfirma och 

så vidare.43 

Då de skickar ut de specifika delarna kan samma del skickas till olika firmor inom samma 

bransch. Mark-delen gavs till bland annat Ockelboväg AB och BJ Markbyggnads AB. 

Företagen får räkna ut vad det skulle kosta att utföra det som står i förfrågningsunderlaget 

de får av Byggtec. När de räknat klart skickar de ett anbud till Byggtec.44 

Byggtec utvärderar anbuden de får in av de olika firmorna och väljer vilken entreprenör de 

vill anlita. Man gör en utvärdering för att kunna bedöma vem som är mest fördelaktig att 

välja. När Byggtec fått in anbud till alla delar av förfrågningsunderlaget ska de skicka ett 

anbud till beställaren. Den som får in anbuden är Håkan Ivarsson då han är 

byggprojektledare. Byggtec anlitas och de blir huvudentreprenör och de entreprenörer som 

Byggtec har anlitat blir underentreprenörer. Underentreprenörerna kan i sin tur skicka ut 

förfrågningar till andra företag. Till exempel kan det vara så att anläggningsföretaget inte har 

grävmaskiner eller snickare, då tar företaget i kontakt med ett företag som har grävmaskiner 

eller snickare och vill köpa deras tjänster för att kunna utföra vad Byggtec frågar efter.45 

Skanska har gjort samma sak som Byggtec och letat efter lämpliga underentreprenörer. De 

kan skicka ut förfrågningar till samma företag som Byggtec. JB Markbyggnads AB kan få 

förfrågningsunderlag från både Byggtec och Skanska och oavsett vilken byggfirma som 

anlitas som huvudentreprenör kan JB Markbyggnads bli anlitat som underentreprenör.46 
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När tilldelningsbeslutet skickats ut till företagen har de 10 dagar på sig att överklaga innan 

kontrakt skrivs. Det man kan överklaga på är att upphandlingen inte har gått rätt till. Sker 

överklagan i Kulturskoleprojektet hamnar ärendet i förvaltningsrätten i Falun.47  

Byggtec utformar kontrakt och anbud och har en slutsida i dessa dokument som endast är 

för deras ögon. På dessa slutsidor fyller man i olika saker om underentreprenörerna, priser, 

vad man ville ha för pris, vad man fick för pris och vad andra underentreprenörer man inte 

anlitade angav för pris, man kan fylla i timangivelser och prognoser för hur mycket man tror 

att, man ska gå med i vinst.48 

Man kan även fylla i olika uppgifter om vem som är lagbas, vem beställaren är, vilka som 

ingår i arbetsledningen och andra saker som beskriver entreprenaden. Underentreprenörer 

kan fråga om vad det står men brukar heller inte få dokumenten i handen av 

huvudentreprenören.49  

Nu är det dags för upphandling av huvudentreprenör och underentreprenörer. Det är nu 

som Byggtec anlitar sina underentreprenörer. Detta görs genom att Byggtec skickar ut 

dokument i form av avtalsbekräftelser. I avtalsbekräftelserna står det vad 

huvudentreprenören förväntar sig att underentreprenören ska göra. Dokumentet baseras på 

anbudet som underentreprenören skickat in men även RAM-beskrivningarna för bygget. 

Underentreprenören kan godkänna fullt ut men man kan även göra ändringar om det blivit 

några missförstånd mellan entreprenörerna. När avtalsbekräftelserna är underskrivna har 

huvudentreprenörerna upphandlat underentreprenörerna.50
 

3 Byggstart 
Nu börjar man bygga. När bygget startar, startar själva byggentreprenaden. Det första man 

har då bygget ska påbörjas är ett startmöte. De möten man har under byggandets gång 

kallas byggmöten. Tidigare i projektet har man haft projekteringsmöten.51  

 Under bygget uppstår det massa frågor och man behöver ofta göra små ändringar för att 

det hela ska gå ihop. Särskilt mycket frågor blir det då man gör en ombyggnation. Detta för 

att man stöter på saker man inte kunde förutse eller tog sig tid att utreda. Det kan till 

exempel vara att man skulle ta bort en vägg och då hittade elledningar som inte är 

redovisade på gamla ritningar. En projektering blir aldrig 100 % rätt. Att göra en projektering 

helt rätt skulle oftast ta för lång tid och vara för kostsamt.52  
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Då man bygger nytt blir det inte lika mycket frågor då det inte finns risk att stöta på saker 

man inte räknat med som när man renoverar befintliga byggnader.53 

Inför byggnationen iordningställs en tidsplan med en sluttid samt en mängd olika delposter 

och moment som stäms av vid varje byggmöte. Efter att entreprenaden är klar görs en 

slutbesiktningen. 54 

3.1 Trädgårdsmästarens betydelse av anläggningen i projektet  

För att arbetet som beställaren ber om ska kunna bli korrekt utfört behöver 

entreprenadföretagen den kompetens som krävs för att utföra jobbet. Till exempel behövs 

det VVS-kompetens, kompetens för att kunna dra elledningar och kompetens för att bygga 

den utemiljö som ska anläggas.55  

För att anläggningen utomhus inte ska bli felaktig behövs markbyggnadsföretag, som till 

exempel Ockelbo väg och helst i kombination med yrkeskompetensen en trädgårdsmästare 

har. De områden kompetensen behövs inom är bland annat plattläggning, rördragning, 

asfaltering, anläggning av gräsmattor och rabatter.56 

I RAM-beskrivningen finns det förklaringar på hur utemiljön ska utformas. Till exempel vilka 

buskar man ska plantera, om man ska ha täckmaterial i planteringarna, på vilket avstånd 

buskar av viss storlek ska sättas ifrån varandra. Tittar man på ritningen hittar man 

betäckningar för vart vilka buskar ska sättas och hur många som ska sättas i den markerade 

ytan. Nu ska man räkna ut hur man ska placera buskarna. Hur tätt ska de stå? Ska de sättas i 

förband? Målet är att få planteringen att se så prunkande ut som möjligt. Att ha ett estetiskt 

öga är inte att underskatta i denna process.57 RAM-beskrivning i kombination med en ritning 

gör det möjligt att anlägga utemiljön på rätt sätt, men då måste man också veta hur man ska 

tolka RAM-beskrivningen.58   

Under anläggningen av utemiljön kan en trädgårdsmästares kunskaper påverka utemiljöns 

utveckling och etablering på ett avgörande sätt.  Bland annat ska jorden hanteras på rätt 

sätt, att veta hur jorden att beter sig är avgörande för hur snabbt och bra växterna kommer 

att etablera sig.59  

Skador som kan orsakas under anläggning är dels kompaktering av jorden, rotskador då man 

utför schaktning kring större träd samt skador på befintliga träds bark. Dessa risker ska man 

som trädgårdsmästare vara observant på och se till att undvika då dessa skador påverkar 
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den färdiga utemiljön negativt.60 Bara som en sak att kontrollera växterna när de levereras 

kräver kompetens, en kund bör kunna avgöra om leverantören levererar vad man har 

beställt.61  

4 Besiktning 
Det finns något som kallas delbesiktningar och något som heter slutbesiktning. 

Delbesiktningar sker under byggandets gång. Det kan vara så att verksamheten ska börja 

använda vissa delar av byggnaden innan hela bygget är klart eller att man ska besiktiga saker 

som kommer att bli dolda. Ett exempel på dolda saker är rördragningar under mark, kontroll 

av bärlager mm.62 

Slutbesiktning sker när man byggt klart. Beställaren utser besiktningsmän. 

Besiktningsmannen kollar att bygget är korrekt utfört och att Sandvikenhus får vad man har 

beställt. Man går även igenom egenkontroller som varje entreprenör har skrivit under.63 

Att göra en slutbesiktning är viktigt juridiskt. Då den har skett lämnas nycklar och ansvar från 

byggentreprenören till fastighetsägaren. Samma dag som slutbesiktningen är gjord börjar 

garantitiden.64 

Förvaltaren har 2 år på sig att upptäcka materiella fel.65 Det kan vara att växter har dött eller 

att utrustning har fel färg. Då ska byggentreprenören stå för kostnaden för att byta ut 

växtmaterial eller utrustning.66 

Förvaltaren har 5 år på sig att upptäcka dåligt utfört arbete.67 Exempel på detta kan vara att 

plattläggningar är ojämna.68  

5 Nyttjande och framtid 
År 2012 beräknas byggnaden tas i bruk av kulturskolan och därmed även utemiljön. 

Utemiljön ska nu skötas av Sandvikenhus. När en utemiljö ska skötas om kan ägaren till 

utemiljön lägga ut skötseln på entreprenad. Detta för att man vill ha kompetent personal 

som sköter om utemiljön till ett bra pris. Då detta händer läggs det ut en annons, beställaren 

får in anbud, gör utvärdering och upphandlar sedan de företag man vill ska sköta om 
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utemiljön. Detta har redan gjorts mellan Sandvikens kommun och Sandviken hus. 

Upphandlingen av skötseln har skett på samma sätt som upphandling av entreprenad sker.69 

Nyttjaren av utemiljön påverkas av att en trädgårdskunnig varit med och utformat miljön på 

flera lika sätt. En trädgårdsmästare har dels kunskaper om att ge växterna bästa möjliga 

förutsättningar men även att ge de som nyttjar miljön vad de behöver.70  

Inte bara nyttjaren har fördel av att en trädgårdsmästare varit med och utformat utemiljön 

utan även den som ska sköta den. Något som kan utformas är en målbeskrivning. I 

målbeskrivningen står det hur man vill att utemiljön ska utvecklas i framtiden. Den som 

sedan ska tolka målbeskrivningen bör i sin tur ha utbildning inom trädgård. 

Målbeskrivningen kräver mer av den som ska sköta utemiljön än en vanlig skötselplan då 

målbeskrivningen beskriver hur det ska bli inte vad man ska göra.71 

 

6 Att ta hand om en utemiljö 
Under 1700-talet var trädgårdsmästaren mycket viktig gällande att förvalta och förändra trädgården. 

Han skulle inte bara ta hand om den utan även forma den efter vad dess ägare var ute efter. Det 

krävdes att trädgårdsmästaren var kunnig för att kunna ta hand om trädgården den befann sig i. En 

trädgård är en hela tiden pågående process och de beslut och förändringar som sker påverkar 

trädgårdens utveckling och framtid. 72 

Då byggnader står tätt inpå varandra, som till exempel på bostadsgårdar, krymper ytorna för 

utemiljön. Hur stor yta man har utanför byggnaden man vistas i påverkar dels vad man uppfattar som 

möjligt att göra på ytan och vad man faktiskt får plats att göra på ytan.73  Ytor som till exempel 

bostadsgårdar kan ibland vara små i förhållande till hur många som ska nyttja dem och upplevs då av 

de boende som offentliga, det finns ingen möjlighet till avskildhet.74 Förutom tillgången på utrymme 

och rymd i utemiljön påverkas människorna som ska nyttja den vad som finns att tillgå i utemiljön 

samt hur den är utformad.75 Då utrustningen som finns i utemiljön påverkar hur nyttjandet av den 

blir bör man som förvaltare se till att sådant som bänkar hålls i gott skick. Det som är en av de 

viktigaste sakerna för boende kring en bostadsgård är att titta ut över utemiljön från balkonger eller 

fönster. Genom att kunna se en utemiljö kan man ta del av årstidsväxlingar och utemiljöns växt- och 

djurliv som sker där. 76  
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Då man undersökt vad människor som bor i bostadsgårdar finner värdefullt tar de upp att utemiljön 

är viktig för dem. De pratar även om att reducerad fri yta utanför bostadshusen påverkar hur stor yta 

barnen har att leka på. Då ytorna riskerar att bara bli prydnader för ögat istället för att vara ytor för 

aktivitet, då det är ont om plats att utföra aktiviteter på, är det viktigt att hålla god kvalitet av 

utemiljön. Man ska dock komma ihåg att kvalitet inte väger upp för behovet av kvantitet. 

Hyresgästerna kring bostadsgården skulle inte vara tillfredställda av utemiljön om den endast var 

estetiskt tilltalande, man vill även kunna ha ytor som är större som kan nyttjas för olika aktiviteter. 77 

För att de som nyttjar utemiljöer kring byggnader ska trivas i dem måste miljöerna skötas om. Man 

stöter som förvaltare på olika typer av delar i utemiljön kring byggnader, till exempel asfaltsytor, 

gräsmattor, grusplaner, häckar av olika slag, träd och olika typer av utrustning som bänkar och 

cykelställ.78  

Svensk byggtjänst har givit ut en bok som heter Utemiljö, skriven av Hans Andrén. I denna kan man 

läsa om hur man tar hand om en utemiljö. Anledningen till att den givits ut är för att sprida kunskap 

till förvaltare av utemiljöer för att de ska kunna upprätthålla god kvalitet på utemiljön de förvaltar.79 

Om man anlägger en utemiljö vill man att den ska vara beständig och tåla vad den blir utsatt för. För 

det första  ska man se till är att den blir rätt anlagd, för det andra ska man se till att den sköts på rätt 

sätt. För att utemiljön, till exempel en gräsmatta, inte ska förfalla av dålig anläggning eller undermålig 

skötsel behöver man någon som vet hur man gör. Hur anlägger man? Hur sköter man?80 Skötseln och 

anläggningen bör utföras av någon som vet hur den ska skötas, alltså någon med någon form av 

trädgårdsutbildning.81 Enligt min uppfattning besitter en trädgårdsmästare dessa kunskaper. 
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 Movium 4/2009 sida 2 
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 Fakta Trädgård-Fritid 10/1998 
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 Emelie Panzar 2011-11-14 & Annika Svensson 2011-11-17 
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Projektets uppbyggnad 
Nedan kan vi se en figur på hur projektet är uppbyggt från det att Åsa får in önskemålet från 

Kulturskolan tills det lokalerna och utemiljön börjar nyttjas. 
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Från förfrågningsunderlag till byggstart 
I figuren nedan kan vi se vad som sker från det att företag får tillgång till 

förfrågningsunderlaget tills det att själva bygget startas. 
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7 Diskussion 

Tankarna jag hade innan jag började samla information var att mitt fokus skulle ligga på 

entreprenadprocessen. Detta för att jag var nyfiken på just detta och fann att många med 

mig undrade vad entreprenad egentligen var. I ett tidigt skede upptäckte jag dock att 

entreprenadprocessen bara var en pusselbit av något större och mer omfattande. Jag 

flyttade då fokus från entreprenaden till en utvald projektering som innehöll en 

entreprenad. Resultatet blev att jag fick svar på hur ett byggprojekt ser ut och vad en 

trädgårdsmästares roll i ett sådant projekt kan vara. Ett av mina mål var att resultatet skulle 

bli så pedagogiskt som möjligt och kunna användas lite som en handbok om man vill ge sig in 

i en projektering. För att kunna hålla en röd tråd valde jag att följa ett specifikt projekt.  

Jag beslöt mig för att föra samtal och inte hålla regelrätta intervjuer då det är mer 

tidskrävande. Under samtalen har jag även fått ta del av dokument med relevant 

information för mitt resultat. Jag har haft mailkorrespondens dem som jag haft samtal med 

för att komplettera min information då jag funnit att jag saknade fakta. Detta har fungerat 

bra men har även varit omständigt om jag missat att fråga något under samtalet eller missat 

att anteckna ett påstående. Eftersom jag inte bara kan anta utan måste verifiera all 

information har det tagit tid att verkligen få svar på hur saker hänger ihop. Det har känts 

viktigt att verkligen inte få något om bakfoten. Att vända på ord eller använda ord i fel 

sammanhang har kunnat leda till falska slutsatser.  

För att få bra förklaringar på begrepp besökte jag bland annat Nationalencyklopedin via 

internet och letade efter böcker på stadsbiblioteket i Gävle. En bok som jag fick bra 

information ifrån var ”Offentlig upphandling, skriv ett vinnande anbud”, Fredrik Garner & 

Mats Kyllenius Liber AB 2009. Jag tycker det har varit bra att dels ha samtalskällor och dels 

litteraturkällor. Källorna har kompletterat varandra bra. Jag har upplevt att mitt sätt att 

samla information har varit effektivt och passat bra gällande att få ihop relevant 

information. 

Då fokuset har legat på byggnaderna när jag fört samtal har jag velat få in mer grönt så att 

man som trädgårdsmätare bättre kan förstå sin roll i ett byggprojekt. Jag har då tagit kontakt 

med bekanta och kollegor inom branschen. Alla har erfarenheter av 

trädgårdsmästarbranchen och har via mailkorrespondens givit relevant information som 

gjort rapporten grönare.  

En sak jag upptäckte under arbetets gång var att fokus låg på själva byggnaden i projektet 

och inte utemiljön. Detta beror på att det är ett byggprojekt i första hand. Fokuset hade varit 

annorlunda om hela projektet hade gått ut på att anlägga en stadspark eller liknande. Det 

hade varit intressant att undersöka skillnader mellan ett byggprojekt och ett anläggnings 

projekt. Det hade även varit intressant att följa ett projekt som inte styrts av lagen om 

offentlig upphandling eller undersöka ett sedan flera år färdigt projekt. Då hade jag kunnat 
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undersöka och analysera hur väl teori och verklighet stämmer överens. Vad hade man 

kunnat göra annorlunda i de respektive projekten och vad funkar och vad funkar inte? Jag 

finner dock att mitt arbete är relevant då man som trädgårdsmästare stöter på byggprojekt 

på olika sätt. Dels kan man få vara underentreprenör eller konsult under ett projekt, eller så 

är man den som förvaltar den färdiga utemiljön då projektet är klart.  

Många gånger har jag blivit arg och irriterad för att utemiljöer kring bland annat kommunala 

byggnader inte uppnår sin fulla potential, blivit vanskötta eller på annat sätt åsidosatts. Jag 

har nu fått ökad förståelse för hur saker hänger ihop och kan nu förstå bättre vart det blivit 

fel då en utemiljö inte är var jag upplever att den borde vara.  

Något som är värt att nämna är att jag inte utforskat detta område gällande de ekonomiska 

aspekterna. Dessa är dock intressanta. Då jag fört samtal med Åsa Edsvik har det 

framkommit att det inte finns tillräckligt med pengar i olika avseenden. Mycket pengar går åt 

till att bara bevara det man redan har att ta hand om. Att taken är hela på kommunens 

byggnader uppfattade jag ifrån Åsa, som en viktigare sak att lägga pengar på än utemiljöerna 

i kommunen. Jag anser att om utemiljöerna utvecklas på rätt sätt och utav människor med 

rätt kompetens så kommer de inte att leda till stora kostnader utan istället vinster i olika 

former för kommunen.  
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8 Källor 

Litteratur och facktexter 
Artikel av Bo Bengtsson och Ulf Arvidsson uppdaterad 2011-10-07, National Encyklopedin 
http://www.ne.se/lang/entreprenad 

http://www.ne.se/lang/entreprenör/163136 2011-11-08  

Graner, Fredrik & Kyllenuis, Mats, 2009; Offentlig upphandling, skriv ett vinnande anbud, Malmö, 

Liber AB 

Ahrland, Åsa, 2006; Den osynliga handen- trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige, Kristianstad, 

Carlssons Bokförlag 

Undervisnings-PowerPoint från Bo Wahlquist (Byggtjänst) 2011-10-12  

Movium Gröna fakta Skötselmanual för bostadsgårdar 4/2009 

Movium Gröna fakta Rymlighetens betydelse för bostadsgården 4/2005 

Fakta Trädgård-Fritid Gräsmattan- trädgårdens gröna golv- anläggning och skötsel 10/1998 

Samtalskällor 
Annika Svensson 2011-11-17 

Emelie Panzar 2011-11-14 

Gun Svärd 2011-11-04 

Håkan Ivarsson 2011-10-18 

Håkan Wikström 2011-10-20 

Jan-Erik Silfverberg 2011-10-10 

Maria Granqvist 2011-11-07 

Åsa Edsvik 2011-10-14 

Med samtalskällorna har det förekommit viss mailkorrespondens. Mailen, som finns med i 

bilagedelen, har modifierats och inte citerats detta för att jag ville undvika eventuella stavfel då detta 

kan ifrågasätta trovärdigheten av källorna. Själva informationen/faktan har inte förvanskats. 

Jag har endast hänvisat till ett datum per samtalskälla trots att källan har givit information under 

flera tillfällen. Anledningen till detta är att informationen som framkommit andra datum har endast 

varit kompletterande och förtydligande av redan befintlig information. 

Dokument 
AB Gavlegårdarna tekniska enheten 2011-06-20 sidor: 1, 10 & 13 

http://www.ne.se/lang/entreprenad
http://www.ne.se/lang/entreprenör/163136
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Upprättad av: Emilie Arnoldsson Uppsala 2011-01-18 sidor 1 & 5  

 

Övriga källor 
FEO är en förkortning för ”Författarens egna ord”. På vissa ställen i rapporten har det var nödvändigt 

att förklara hur stycket eller kapitlet är utformat eller för att genom egna observationer bringa 

klarhet. Detta för att uppnå det pedagogiska målet med rapporten. 

Jag har tagit del av undervisningsmaterial som Bo Wahlquist använder sig av. Bo Wahlquist är 

fackområdesexpert inom Anläggning och jobbar på Svensk Byggtjänst.  De delar av materialet jag 

använt mig av finns att hitta i Bilaga 14.
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Bilaga 1 

Jan-Erik Silfverberg  

Byggtec 

Byggtec är ett entreprenadföretag. De bygger, renoverar och bygger ut hus och olika typer av 

byggnader. De arbetar inte åt privatpersoner utan åt företag, industrier och kommunala 

verksamheter exempelvis. 

Entreprenad betyder jobb.  

Det finns olika typer av entreprenader och en av typerna är totalentreprenad. Då Byggtec har 

totalentreprenad innebär det att de har funktionsansvaret. Byggtec får ett program av beställaren 

som exempelvis kan vara Sandviken hus. Det är Byggtec som ska se till att programmet följs. 

Programhandlingen är offentlig och inte hemligstämplad.   

Byggtec har bara snickare och betongarbetar så de tar in underentreprenörer då annat ska göras. Till 

exempel brukar de anlita arkitekt för att göra ritningar. 

Arkitekten ritar och kläcker idéer som diskuteras med Byggtec (och beställaren). Det man vill uppnå 

är att ha material man kan göra kalkyler på så att man kan beräkna kostnader för det jobbet som ska 

utföras. Detta är en del av processen som kallas för anbudstiden. Anbudstiden kan variera i längd 

beroende på uppdragets storlek. Är det ett mindre uppdrag man ska utföra kan anbudstiden vara ett 

par dagar medan det kan ta flera månader om uppdraget är stort och omfattande. 

Under anbudstiden skapas ritningar och dokument. 

Man gör beräkningar av priser . Man begär offerter från eventuella underentreprenörer.  Som 

tidigare nämnt tar Byggtec in andra företag för att utföra saker de själva inte kan. Tillexempel kan 

uppdraget kräva att man behöver dra ledningar, vattenledningar eller ventilation och göra 

markarbeten och förändra utemiljöer. Då skickas det ut offertförfrågan till olika företag som i sin tur 

ska lämna ett pris till Byggtec på vad det skulle kosta att utföra det jobbet som Byggtec vill ha utfört. 

Flera företag inom samma bransch kan få offrertförfrågan och lämna svar. Då får Byggtec utse de 

företag som de vill anlita. Man anlitar bara en entreprenör från varje fält. Det skulle bli oerhört 

krångligt inte minst juridiskt om man anlitade flera företag med samma expertis.  

Arkitekten är en och samma gentemot Byggtec hela vägen. Beställaren (Sandviken hus) kan i början 

av processen välja ut en arkitekt av flera stycken. Det kan vara så att flera arkitekter lämnar in sina 

ritningar och skisser till beställaren och då väljer beställaren ut en av arkitekterna som sedan följer 

med i entreprenaden. 

Det är upp till underentreprenören att hålla vad den lovat huvudentreprenören. Blir det 

krångligheter tillexempel att en av underentreprenörerna går i konkurs blir det inte kul för 

huvudentreprenören som i sin tur måste hålla vad den lovat sin beställare. 
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Det finns inte även något som kallas generalentreprenad. Detta innebär att beställaren själv tar fram 

ritningar och handlingar istället för att Byggtec gör det under anbudstiden. Sedan tar Byggtec in de 

underentreprenörer som behövs för att utföra jobbet, men nu anlitas ingen arkitekt. I en 

generalentreprenad har inte heller Byggtec funktionsansvar utan detta innehas av beställaren. 

Något som är speciellt att utföra är entreprenadjobb som rör badhus. Här finns det mycket att ta 

ansvar för och då är det tungt att ha totalentreprenad. Då är hellre Byggtec inom en 

generalentreprenad. 

 Ytterligare en entreprenad form är delad entreprenad. Detta innebär att beställaren tar in alla 

underentreprenörer. Detta kan vara en fördel då beställaren kan välja underentreprenörer helt själv. 

Den roll Byggtec får nu är dels att de blir samordningsansvariga. Detta för att de är 

byggentreprenörer. Byggtec blir även sidoentreprenör, liksom de andra företagen inom 

entreprenaden. Alla företagen blir sidoentreprenörer. Byggtec har inom denna entreprenadform 

inget ansvar för sidoentreprenörerna då alla av beställaren anlitade företag svarar mot beställaren. 

Går en av entreprenörerna i konkurs berör detta inte Byggtec alls. 

Även om entreprenaden inte är en delad entreprenad kan beställaren lägga in i dokumentet 

administrativa föreskrifter att alla underentreprenörer ska godkännas av dem (beställaren). 

I både totalentreprenad och generalentreprenad har Byggtec samordningsansvar. Är det en delad 

entreprenad blir de ofta utsedda att ha samordningsansvar. 

Under själva anbudstiden kallar man dokumenten förfrågningsunderlag. När byggandet ska påbörjas 

brukar man stämpla dokumenten till bygghandlingar. Har det gjorts många korrigeringar kan man 

behöva skriva om hela handlingarna från förfrågningsunderlag till bygghandlingar. Dock ska stora 

förändringar ha skett under anbudstiden då dokumenten utformades och därför finns det inga stora 

ändringar att göra då anbudstiden är slut och jobbet är beställt.  

AMA är en informationsbok som berättar hur saker ska utföras. Denna används främst av arkitekten 

då ritningar och konstruktioner ska utformas. 

För att som entreprenör kunna ge sin beställare priser på vad jobb kommer att kosta att utföra kan 

man använda kalkyleringsprogram. Man fyller i vissa uppgifter, som måttangivelser och sedan räknar 

programmet ut hur mycket tid jobbet kommer att ta och vad det kommer att kosta. Det priset man 

får ut består både av materialkostnad och kostnaden för arbetskraften. 

Byggtec utformar kontrakt och anbud och har en slutsida i dessa dokument som endast är för deras 

ögon. I dessa slutsidor fyller man i olika saker om underentreprenörerna, priser, vad man ville ha för 

pris, vad man fick och vad andra underentreprenörer man inte anlitade angav för pris, man kan fylla i 

timangivelser och prognoser för hur mycket man tror att, man ska gå med i vinst. Man kan även fylla i 

olika uppgifter om vem som är lagbas, vem beställaren är, vilka som ingår i arbetsledningen och 

andra saker som beskriver entreprenaden. Dessa dokument är inte konfidentiella men man brukar 

inte skylta med vad det står i dem. Under entreprenörer kan fråga om vad det står men brukar heller 

inte få dokumenten i handen av huvudentreprenören. 
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På bygget finns en platschef. Detta är Byggtecs 

representant på bygget. Platschefen ser till att 

tidsplanen följs. 

 

 Totalentreprenad 

Här ser vi hur en totalentreprenad är uppbyggd 

från början till slut men för att bringa ytterligare 

klarhet i de olika stegen ska jag förklara dem. 

Det börjar med att beställaren skickar ut en 

förfrågan. Beställaren kan vara Sandviken hus. 

Förfrågan innebär att olika företag som tillexempel 

Byggtec får material som beskriver ett projekt, bygge 

som ska genomföras. Bygget/projektet kan exempelvis 

vara att en skola ska byggas om. Företagen som får 

förfrågan ska nu räkna ut vad som behövs för att utföra 

jobbet. Beställaren har utsett en arkitekt som följer 

med i processen. Arkitekten ska rita och beskriva 

konstruktioner. Från det att förfrågan skickas ut till det 

att beställaren beställer jobbet av ett specifikt företag 

kallas anbudstid. Under anbudstiden ska dokument 

utformas och underentreprenörer utses. Byggtec, 

som är en av de företag som fått en förfrågan från 

Sandviken hus, ska nu skicka ut offertförfrågningar 

till olika företag som ska utföra de saker på Byggtec 

som de inte har kompetens att utföra. Byggtec får in 

offerter från de olika företagen och väljer ut dem som 

ligger bäst till i pris. De företag som väljs ut av 

Byggtec blir underentreprenörer. Byggtec lämnar ny 

in ett anbud till beställaren, Sandvikenhus. Beställaren tittar på 

alla inkomna anbuden från de olika företagen de skickat 

ut anbudsförfrågningar till och väljer ut det anbudet de 

finner bäst. Det företaget de väljer ut, som hade enligt 

dem bäst anbud, blir nu huvudentreprenör. Byggtec blir 

valt och är nu huvudentreprenör och ska nu handla upp 

sina underentreprenörer. Detta innebär att Byggtec 

skickar ut avtalsbekräftelser där det står vad man 

förväntar sig att underentreprenören ska göra. Detta 

dokument baseras på den offerten som 

underentreprenören skickat in men även 

rambeskrivningarna för bygget. Underentreprenören 

får säga ja till dokumentet eller kan säga att saker inte 
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stämmer och då får man göra korrigeringar i dokumentet. När avtalsbekräftelse har skrivits på kan 

man påbörja byggandet. 
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Bilaga 2 
Åsa Edsvik 14/10 

Behovet uppstod – Kulturskolan behövde nya lokaler. 

Åsa har under 2 år jobbat med att kulturskolan skulle få nya lokaler.  

Allt börjar med att ett önskemål kommer in till Åsa. Det är i detta fall kulturskolan som önskar sig nya 

lokaler att vara i. Åsas jobb är nu att få tillåtelse från politikerna att få pengar till att genomföra 

önskemålet. Politikerna sätter ett tak för vad det får kosta att genomföra önskemålet. 

Åsa tar hjälp av konsulter för att identifiera behovet och hur man ska kunna uppfylla det.  Finns det 

befintliga, tomma byggnader man kan bygga om för att tillgodose behovet, om inte skulle man kunna 

bygga nytt och vart ska man göra det och vad kommer det att kosta? För att få svar på vad 

byggnation skulle kosta behöver man anlita en arkitekt som kan rita upp ett förslag hur 

ombyggnationen eller nybyggnationen skulle kunna se ut.  Åsa och Håkan ställer frågor till 

kulturskolans verksamhet om vad de har för önskemål. Utifrån svaren på dessa frågor ritar arkitekten 

upp ett förslag. Man gör flertalet skisser innan man gör en slutgiltig ritning då man måste få 

önskemålen att gå ihop med vad som är möjligt att genomföra. Det kan vara så att det som 

kulturskolans verksamhet vill ha inte går att bygga. Den som har koll på vad som är möjligt att bygga 

är Håkan Ivarsson. Han jobbar på Sandviken hus som är kommunens bostadsbolag.  

När arkitekten sedan har en slutgiltig ritning tas ansvaret över av Håkan som ska utforma ett 

förfrågningsunderlag. Håkan ansvarar för annonsering av anbudet. Mer om hur detta går till efter 

samtal med Håkan. 

När Håkan har fått veta vad bygget kommer att kosta får Åsa fråga politikerna om de vill betala vad 

verksamheten önskar sig. Politikerna säger i detta fall ja och projektet kan börja. I detta sammanhang 

innebär projektet själva byggandet. När byggandet avslutas är projektet slut. Det som händer då är 

att bygget tas i bruk och de kostnader som blir nu är driftskostnader. 

Åsa har ansvar för att göra ett pressmeddelande som media kan ta del av för att informera invånarna 

om vad skattepengarna går till. Tidningar kan använda pressmeddelandet som det är eller kombinera 

det med en intervju med Åsa.  

Uppstår det saker i bygget som kan göra att kulturskolans verksamhets önskemål inte går att uppfylla 

ska Åsa ha kommunikation med kulturskolans verksamhet och Håkan för att man ska komma fram till 

en lösning/kompromiss på problemet. Det kan exempelvis vara att en vägg inte kan vara där man 

tänkt och att den måste tas bort helt eller flyttas markant. Behöver man göra små justeringar kan 

Håkan lösa det på egen hand då han är ansvarig för det tekniska i bygget. 

Åsa, som är beställaren av projektet ansvarar för alla pengar som givits av politikerna. Pengarna 

börjar ticka iväg från det att förundersökningarna startade till det att byggnaden kan tas i bruk. 
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Bilaga 3 

Håkan Ivarsson 18/10 

Projektledare Sandviken Hus   

Det började med att kulturskolan i Sandviken ville ha anpassade lokaler för sin verksamhet. 

Tekniska kontoret gav White Arkikekt i Stockolm uppdraget att rita fram ett förslag, dock blev det för 

dyrt och var inte tekniskt möjligt att genomföra. Åsa Edsvik, Tekniska kontoret och Håkan Ivarsson 

Sandvikenhus AB, fick i uppdrag att ta fram ett förslag som skulle gå att genomföra. Tillsammans med 

en arkitekt från SanArk i Sandviken arbetade man fram en slutgiltigt förslag på hur man skulle 

uppfylla kulturskolans önskemål.  

Vägen från verksamhetens önskemålet till ett färdigt hus är lång,  

Först gör man en förundersökning där man tar reda på om det finns ett behov, vad behovet är och 

hur framtiden ser ut. Man kommer i detta fallet fram till att det finns ett behov och nu tar man det 

till nästa steg som är att utforma ett lokalprogram. 

Här undersöker man vilka lokaler som kulturskolan ska bestå av. Behovet av övningssalar, grupprum ,    

omklädningsrum mm. Vad för typ av salar behöver man och hur många salar av varje sort? Man 

beräknar hur många personer som kommer att vistas i varje rum och totalt i byggnaden och tar reda 

på vad som behövs för att verksamheten ska fungera. 

Förslaget utarbetas. Nu sitter alla tillsammans. Med alla menas Håkan Ivarsson, Åsa Edsvik, 

arkitekten och verksamhetens representanter. Arkitekten skissar och sedan sitter man och diskuterar 

skisserna. Vad gillar man och vad ska justeras? I detta skede ska man se till att mötas på halva vägen. 

Kan verksamheten omstruktureras så att de alternativ arkitekten lägger fram fungerar? Det kan var 

att man istället för ett stort rum gör två små då detta är tekniskt mer fördelaktigt. I vissa fall kommer 

man fram till att lokalerna man tänkt renovera och anpassa inte är tillräckliga. Beslut togs om att    

bygga ut. 

Arkitektens ansvar är bland annat att se till att bygget blir bra för verksamheten. 

Ju mer genomarbetat förslaget är innan byggstart desto bättre blir slutresultatet, både för 

verksamheten och ekonomiskt, då förändringar under byggtiden är mycket kostsamt.  Det gäller att 

alla tänker till så att man förstår hur byggnaden kommer bli då den är klar. 

Nu är skissandet klart och man är överrens om den slutgiltiga ritningen. Det är nu dags för 

detaljprojektering. 

Under detaljprojekteringen tar man reda på hur värme, ventilation, el, data, mm skall fungera ner på 

detaljnivå såsom hur belysningen ska se ut, antal datauttag, färgsättning typ av golv mm  i samtliga 

rum. 

Ett förfrågningsunderlag formas.  
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Man tar in konsulter som tar fram tekniska lösningar. Under projekteringen har projektringsgruppen 

kommunikation med verksamheten för att få veta vad deras behov är. Vissa saker behöver man inte 

fråga om, men ju verksamhetsinriktade sakerna är desto mer behöver man fråga så att verksamheten                

kommer att fungera på bästa möjliga sätt, tex placering av datauttag, belysning och inredning.    

Detta är en Generalentreprenad vilket innebär att alla ritningar och tekniska beskrivningar är färdiga, 

och beskriver hur det färdiga huset skall se ut. Här har entreprenörerna man ska handla upp inget 

utrymme att tänka själva. De ska bara följa materialet som tagits fram under projekteringen.  

Vilka är konsulterna man tar in då? Konsulterna är anställda på olika konsultföretag. Vid behov av 

konsulter kontaktas olika konsultföretag för avrop, tex el, VVS, mark mm.  

I detta projekt finns en CAD-samordnare som är VVS-konsult. CAD är ett dataprogram där man kar 

rita i 3D. Man lägger in alla olika ritningar ovanpå varann i programmet och kan se om tex elledningar 

krockar med ventilation och vattenledningar. Man kan då justera så att det blir tekniskt möjligt att 

genomföra bygget. 

Under projekteringen hålls projekteringsmöten. Dessa hålls av Håkan Ivarsson. 

Ju bättre man samordnar ritningar desto mer pengar kan man spara. Ju smidigare arbetet går utan 

att man ska behöva utreda problem under byggtiden. 

Håkan Ivarsson bestämmer tiden för hur länge projekteringen ska pågå.  

Det som utformas under projekteringen är ett förfrågningsunderlag.  

Nu har vi ritningar och beskrivningar. Man har under projekteringen gjort avstämningar för att hålla 

koll på budgeten. Det som skall göras nu är att Håkan Ivarsson annonserar om att projektet finns.  

Han  annonsera i lokaltidningen och via internet. En sida man kan lägga ut annonser av denna typ är 

Sverige Bygger. En gång i månaden blir Håkan uppringd av dem för att höra vad som är på gång. I 

annonser anger man vad projektet har för omfattning. 

Nu ligger det annons om att man söker byggföretag ute på nätet. Byggföretag som till exempel 

Skanska, Peab eller Byggtec räknar på jobbet. Detta görs genom att de läser och granskar 

förfrågningsunderlaget om vad som ska byggas och sedan lämna ett anbud på att utföra 

entreprenaden. Hela förfrågningsunderlaget ligger samlat på en CD-skiva. Alla delar av 

förfrågningsunderlaget är i PDF-format. 

Byggfirmorna som ska räkna på jobbet skickar i sin tur ut förfrågningsunderlag till företag som kan 

komma att anlitas som underentreprenörer. 

Håkan Ivarsson ger byggfirmorna en viss tid, till exempel fyra veckor, på sig att ge honom ett anbud. 

På denna tid ska byggfirmorna skicka ut förfrågningar till företag som har kompetens som de behöver 

för att kunna genomföra det som står i det förfrågningsunderlag de fått. De ska få in anbud som ska 

bedömas och sedan välja eventuella underentreprenörer och efter det lämna ett anbud till Håkan 

Ivarsson. 
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Totalentreprenad  Entreprenörerna som anlitas har större ansvar i utformningen av bygget. 

Förfrågningsunderlaget är mer baserat på funktion och olika krav som tex olika temperaturer i  olika  

rum där entreprenören tar fram lösningen själva . 

Generalentreprenad  Där är allt är färdigskrivet. Alla installationer är beskrivna i detalj tex vilken 

storlek på radiatorn och vilken typ av belysning det skall vara i ett rum. Entreprenören ska utföra det 

som står i förfrågningsunderlaget. 

Nu har Håkan fått in svar på annonsen. I form av anbud. Håkan utvärderar anbuden, han följer då en 

utvärderingsmall. Anbuden samlar poäng och den som har bäst poäng blir antaget att utföra jobbet. 

Alla företag som skickat in anbud får ett tilldelningsbeslut där man kan läsa vem som fått jobbet och 

vem som inte fick det. Man kan läsa i en tabell hur poängen har fördelats. 

När tilldelningsbeslutet skickats ut till företagen har de 10 dagar på sig att överklaga innan kontrakt     

skrivs. Det man kan överklaga på är att upphandlingen inte har gått rätt till. Sker överklagan hamnar 

ärendet i förvaltningsrätten i Falun. 

I detta projekt måste det sökas bygglov. Det söks av Håkan Ivarsson och görs antingen före eller 

under projekteringen innan upphandlingen av entreprenaden sker. 

Efter att 10-dagarsperioden efter tilldelningen har gått och man har fått bygglov skriver man 

kontrakt. 

Från att kontraktsskrivning har skett till att byggarbetena påbörjas är det normalt 2-3 veckor. 

 

Nu börjar man bygga. När bygget startar, startar byggentreprenaden. 

Det första man har då bygget ska påbörjas är ett startmöte. De möten man har under byggandets 

gång kallas byggmöten. 

Under bygget kommer det massa frågor och man behöver ofta göra små ändringar för att det hela 

ska gå ihop. Särskilt mycket frågor blir det då man gör en ombyggnation. Detta för att man stöter på 

saker man inte kunde förutse eller tog sig tid att utreda. Det kan till exempel vara att man skulle ta 

bort en vägg och då hittade elledningar som inte är redovisade på gamla ritningar. En projektering 

blir aldrig 100 % rätt. Att göra en projektering helt rätt skulle oftast ta för lång tid och vara för 

kostsamt.  

Då man bygger nytt blir det inte lika mycket frågor då man inte riskerar att stöta på saker man inte 

räknat med. 

Inför byggnationen iordningställs en tidplan med en sluttid samt en mängd olika delposter och 

moment som stäms av vid varje byggmöte. Efter att entreprenaden är klar görs en slutbesiktningen.  

Sandvikenhus AB ställer krav på sina entreprenörer att de ska ha någon typ av kvalitetskontroll och 

miljösystem. Det kan vara så att företagen använder sig av ISO men detta är inte ett krav, det kan    

vara att företaget har på egen hand utarbetat ett system för att upprätthålla god kvalitet. 
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Besiktning 

Det finns något som kallas delbesiktningar och något som heter slutbesiktning. Delbesiktningar sker 

under byggandets gång. Det kan vara att verksamheten ska börja använda vissa delar av byggnaden 

innan hela bygget är klart eller att man ska besiktiga saker som kommer att bli dolda. Ett exempel på 

dolda saker är rördragningar under golv, kontroll av tätskikt mm. 

Slutbesiktning sker när man byggt klart. Beställaren utser besiktningsmän.  

De vanligaste konsulterna man tar in är VVS, El, bygg och mark. Ibland anlitas fler konsulter från 

andra områden. I byggandet av kulturskolan har man en ljudkonsult då det ska bedrivas verksamhet 

som alstrar mycket ljud. Då verksamheten inte ska störas av sina egna ljud behöver man veta hur 

man ska bygga. Har man sånglektion vill man inte bli störd av trumpeterna i rummet bredvid till 

exempel, även att få rätt akustik i respektive rum. 

Besiktningsmannen kollar att bygget är korrekt utfört och att Sandvikenhus får vad man har beställt. 

Man går även igenom egenkontroller som varje entreprenör har skrivit under. 

Att göra en slutbesiktning är viktigt juridiskt. Då den har skett lämnas nycklar och ansvar från 

byggentreprenören till fastighetsägaren. Samma dag som slutbesiktningen är gjord börjar 

garantitiden. 

Förvaltaren har 2 år på sig att upptäcka materiella fel. Det kan vara att ventilationsfläktar eller 

tvättmaskiner som går sönder eller inte fungerar som de ska. Då ska byggentreprenören stå för 

kostnaden för att byta ut till fungerade maskin.  

Förvaltaren har 5 år på sig att upptäcka dåligt utfört arbete. Exempel på detta kan vara att fönster  

inte är rätt monterade eller takläckage.  

För att veta vad som gäller under en entreprenad rent juridiskt kan man läsa i Allmänna 

bestämmelser. Här får man bland annat svar på vem som har ansvar för vad under entreprenaden. 

Det finns olika allmänna bestämmelser för olika entreprenader. AB04 för Generalentreprenader      

och ABT 06 för Totalentreprenader.    

   

Tidsplanen för kulturskolan: 

Förstudie började i maj 2010 och varade till augusti 2010. 

Lokalprogrammet utformades från augusti 2010 fram till januari 2011. 

Projekteringen började i februari 2011 och höll på fram till juni 2011.  

Upphandlingen skedde i juli till september 2011. 

Bygget startades i oktober 2011. 

Bygget beräknas vara klart i november 2012. 
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Bilaga 4 
Håkan Wikstöm 20/10 

Arkitekt på Sandvikens arkitektkontor SanArk 

Kulturskolan har i 30 år väntat på att få lokaler som passar deras verksamhet. Man har i omgångar 

försökt arbeta fram något men det är först nu som man har hittat en lösning som fungerar. SanArk 

skulle förverkliga vad White ark hade kommit fram till men deras förslag var inte tekniskt 

genomförbart och därför fick man börja arbeta fram nya ritningar. 

En av de första sakerna som hände var att Åsa blev utsedd till projektledare. Håkan W. träffade Åsa. 

Ett mål man ville uppnå var att kulturskolan och Folketshus skulle leva och fungera tillsammans. Dock 

ville inte kommunen utnyttja Folketshus då detta hus inte är kommunens utan tillhör en annan 

organisation. Om kommunen skulle utnyttja Folketshus skulle man behöva hyra in sig och betala hyra 

till organisationen. Detta ville man undvika. Man ville istället utnyttja gamla Hammargymnasiet då 

detta var kommunens egen byggnad.  

Under projektering, då man skissade och ritade hade man mycket kontakt med de framtida brukarna 

och de har nu fått en lösning som de (brukarna) är nöjda med. 

Det som arkitekten gör är att utforma ett förfrågningsunderlag. Man använder sig då av konsulter 

från olika branscher. De vanligaste konsulterna som nästan alltid tas in är EL, VVS, K (konstruktörer) 

och Mark (trädgårdskonsult). 

Under den period man utformar förfrågningsunderlaget har man projekteringsmöten.  

Arkitekten är med före konsulterna blandas in i projektet. När själva byggandet startar har arkitekten 

en inte lika framträdande roll men hjälper till att lösa problem som kan uppstå. Det kan vara att man 

vill riva en vägg men att man upptäcker elledningar i väggen. Då får arkitekten hjälpa till att lösa hur 

man ska göra. Kan man riva väggen? Ska väggen få vara kvar? 

Arkitekten arbetar fram skisser och har kommunikation med verksamheten och konsulter förr att nå 

fram till en slutgiltig ritning.  

När man nått en slutgiltigritning och utifrån den fått fram ett förfrågningsunderlag skickar man ut 

underlaget till entreprenörer som sedan lämnar in anbud. Anbuden utvärderas av beställaren. Klarar 

entreprenören av jobbet? Det handlar inte bara om pris, men tyngden hamnar ofta på priset.  

När beställaren har antagit en entreprenör skrivs kontrakt. Nu gör man bygghandlingar av 

förfrågningsunderlaget. Om man inte angett detaljerade måttangivelser i förfrågningsunderlaget ska 

detta göras då handlingarna blir bygghandlingar. Man gör så att handlingarna går att bygga efter. 

I förfrågningsunderlaget kan man ange färger man ska ha på golv och väggar, tak och eventuell 

inredning men då det tar ett tag innan bygget är redo för att man lägger golv och målar kan man i ett 

senare skede ta fram färgsättningen. Färgsättningen görs av arkitekten och materialet ges till 



39 

 

generalentreprenören (huvudentreprenören) som i sin tur ger det vidare till den underentreprenör 

som ska ha det. 

Man kan som entreprenör köpa tjänsten att få en massberäkning. Detta innebär att man anlitar ett 

företag som räknar ut mängder som sedan entreprenören prissätter.  

När bygget är klart blir det slutbesiktning, då är arkitektens uppdrag slutfört. 

Det finns flera olika entreprenadformer. En är Partnershipentreprenad. Detta går ut på att 

beställaren har ett avtal med entreprenören och man vill nå ett gemensamt mål.   

I Partnership- och totalentreprenad vill entreprenören betala konsulterna så lite som möjligt. Man tar 

fram enklare typer av handlingar och behöver inte ha ritat klart ritningarna då man börjar bygga. 

Detta gör att bygget kan riskera att bli dåligt planerat. Dessa entreprenadformer blir ofta dyrare för 

beställaren då man under byggets gång kan stöta på saker man inte räknat med och att 

entreprenören kan komma att utför mycket extra jobb som kostar pengar. 

 

I en generalentreprenad planerar man mer före och ser till att man vet så mycket som möjligt innan 

man börjar bygga. I denna entreprenadform har man satt ett pris som inte riskerar att skena iväg. För 

att generalentreprenaden ska fungera bra måste konsulterna göra ett bra jobb. 
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Bilaga 5 
Gun Svärd 2011-11-04 

Projektanställd på Ockelbo Väg AB 

Trädgårdsmästarens betydelse i anläggningsdelen av projekteringen 

För att arbetet som beställaren ber om behöver entreprenadföretagen den kompetens som krävs för 

att utföra jobbet. Till exempel behövs det VVS-kompetens, kompetens för att kunna dra el-ledningar 

och kompetens för att bygga den utemiljö som ska anläggas.  

 

För att anläggningen utomhus inte ska bli felaktig behövs markbyggnadsföretag, som till exempel 

Ockelbo väg. Den kompetens som behövs är bland annat plattläggning, rördragning, asfaltering, 

anläggning av gräsmattor och rabatter. 

 

Här har trädgårdsmästaren en viktig roll. Mycket pengar läggs på utemiljön och om fel växter väljs, 

sätts ner på fel sätt kan mycket pengar vara i sjön. Rätt växt på rätt plats är också avgörande för hur 

stora omkostnader utemiljön kommer kräva i framtiden.  

 

I RAM-beskrivningen finns det förklaringar på hur utemiljön ska utformas. Till exempel vilka buskar 

man ska plantera, om man ska ha täckmaterial i planteringarna, på vilket avstånd buskar av viss 

storlek ska sättas ifrån varandra. I kombination med en ritning av utemiljön kan man anlägga på rätt 

sätt. Men då måste man också veta hur man ska få kantstenen runt rabatten att vara 5 cm ovan 

asfalten utanför rabatten. Man ska veta hur man lägger plattor och hur man får plattytan att luta mot 

de brunnar dagvattnet ska gå ner i.  

 

För att växterna ska ha en chans att etablera sig i rabatterna och klara tiden då de väntar på att 

komma ner i jorden kräver även det en del kunskap. Att chansa är farligt. Jorden ska hanteras på rätt 

sätt, inte vara för luftig så att den sjunker mer än man tänkt men inte heller för packad då växternas 

rötter behöver syre. Att veta hur jorden kommer att bete sig är också bra att veta. Hur jorden beter 

sig beror på vad den består av, har den hög mullhalt är den luftig. Innehåller den mullmaterial som 

inte är nedbrutet kommer jorden att sjukna ihop mycket då materialet bryts ner samt att det går åt 

kväve då materialet förmultnar. Innehåller jorden mycket sand är risken större för torka än om den 

har hög halt av lera. Har jorden hög lerhalt är det viktigt att ta det försiktigt så den inte blir packad 

och förlorar syre. En lerig jord har dock hög näringshalt så att göda den vore bara slöseri med pengar. 

Vill man att lerjorden ska bli mindre känslig för packning klan man tillsätta mullmaterial, men absolut 

inte sand. Tillsätter man sand eller fint grus finns risken att man får en jord som påminner om 

betong. Att tillsätta grovt singel kan dock vara fördelaktigt. Har man en jord som är rik på torv har 
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man en jord som kan hålla fukt bra. Men låter man den bli helt torr och bilda skorpa får man ägna 

mycket tid åt att få den uppblött igen.   

 

Ska det vattnas? Att låta buskar torka till eller bli för blöta kan leda till att busken dör. Helst ska 

jorden växten sätts ner i vara lika fuktig som växtens jord från kurkan. Detta för att växtens rötter ska 

leta sig ut från sin krukjord och få kontakt med jorden i planteringen. Är växten barrotad är det bra 

om man har en hink med lerslamm som man kan ställa växterna i så de vaknar till liv och får goda 

chanser att etablera sig på sin nya plats. Man ska se till att växternas fina rötter skadas så lite som 

möjligt då det är dessa rötter som tar upp näring och vatten åt växten. Detta gäller alla växter, från 

sommarblomma till stora träd. 

 

Bara som en sak att kontrollera växterna när de levereras kräver kompetens. Finns det fläckar på 

bladen? Är det farliga fläckar eller ofarliga? Att blad ser lite sjuka ut behöver inte betyda någon fara 

för växten men man vill undvika att dra in sjukdomar i miljön som de befintliga växterna där inte har. 

Har man stora arealer av frisk buxbomshäck vill man inte ha in buxbomsplantor med sjukdom som 

kan smitta ner de friska plantorna. Har man fått rätt storlek på växterna? Man bör som kund kunna 

veta om leverantören levererar vad man har beställt. Hur tolkar man storleken på en växt? Ibland går 

man efter växtens höjd, ibland krukstorlek på krukan växten levereras i och ibland efter stamomfång. 

Ibland säljer plantskolor nyinkrukade barrotsplantor till krukpris. Detta vill man inte vara med om 

som kund. En barrotad planta är billigare än en inkrukad planta. Tar man ur plantan ur krukan och 

jorden bara trillar av rötterna på plantan kan man ana att något är fel. Har plantan varit inkrukad en 

längre period har den bildat rotsystem som håller samman jorden.  

 

Har man fått rätt antal? Saknas det plantor eller har man fått för många eller fel sort av något? 

Kommer växterna sättas i den jordtyp de kommer trivas i? Att sätta en surjordsväxt i kalkrik jord är 

inte så smart då växten kommer att vantrivas och i värsta fall dö. Man har här som trädgårdsmästare 

ett ansvar att se till att det blir rätt. Nu ska ju arkitekten redan ha tänkt på alla dessa saker men det 

är ändå viktigt att det blir rätt utfört på plats. 

 

Tittar man på ritningen hittar man betäckningar för vart vilka buskar ska sättas och hur många som 

ska sättas i den markerade ytan. Nu ska man räkna ut hur man ska placera buskarna. Hur tätt ska de 

stå? Ska de sättas i förband? Målet är att få planteringen att se så prunkande ut som möjligt. Att ha 

ett estetiskt öga är inte att underskatta i denna process. 

 

När man ska plantera träd i stadsmiljö kan man bygga upp vad som kallas för skelettjord. Detta 

innebär att man gräver en grop som man fyller med först grövre material och sedan finare och finare 

fraktioner ju längre upp i gropen man kommer. Trädet kommer då får en jord som ger det syre och 
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skyddar rötterna mot tyngdpåfrestningar från gatutrafiken. Skulle man enbart ha jord skulle trädet 

sjunka ner av trafikens tyngd på gatan samt att rötterna skulle skadas av packningen som uppstår. 

Detta kan leda till att bladverkets utseende påverkas negativt. Man kan även genom skelett-jords 

uppbyggnad hindra rörledningar i marken från att skadas av trädets rötter. 

 

Förutom att träden ska skadas så lite som möjligt då de sätts ner i gropen kanske man behöver binda 

upp dem. Stödpinnarna bör inte vara för långa och banden som man fäster kring trädet och i störarna 

bör inte vara för hårt spänt kring trädets stam. Hur man binder upp träd på rätt sätt råder det delade 

meningar om inom branschen men syftet är detsamma; trädet ska få en chans att stå stadigt medan 

det etablerar sig.  

Är träden stora behövs ingen uppbindning då de står stadigt ändå.  

 

Tänk på att beskära träden om det behövs. Ta bort de grenar som är döda och se till att kronhöjden 

är så bra som möjligt från början.  

 

Träd och buskar ska vanligtvis sättas ner på samma höjd som de stått i krukan. Hamnar rothalsen 

under jordytan kommer växten att må dåligt och i värsta fall dö. Ska man täcka planteringsytan med 

singel eller annat väldränerat material kan rothalsen vara under marknivån. Rosor och en del andra 

växter, som klematis, ska sättas ner djupare än vad de stått i krukan. Detta för att man ska skydda 

okuleringsstället på rosen. 

 

Sammanfattningsvis: 

För att miljön ska bli som beställaren vill att den ska vara behövs det kompetens. Trädgårdsmästare 

besitter mycket av den kompetens som krävs för att utforma en hållbar utemiljö, framförallt gällande 

växtmaterialet. Hantering av material, att läsa ritningen på rätt sätt och förstå RAM-beskrivningen är 

avgörande för att utemiljön ska bli som den är tänkt och att varje delmoment i anläggningen blir rätt 

utfört. 
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Bilaga 6 
Maria Grankvist 2011-11-07 

(Röd text är Marias egna ord). 

Landskapsarkitekt 

Markkonsult i projektet av Kulturskolan samt Hammarskolans förskola i Sandviken 

7/11 2011 

Då det ska byggas en förskola eller annan verksamhet och det bildas ett projekt är det flera aktörer 

som är med för att skissa fram en slutgiltig ritning för hur det färdiga bygget ska se ut. Även om det 

kan vara en stor budget för hela projektet blir budgeten för växterna inte så stor. Utemiljön ska beså 

av flera saker och inte bara växter. Man ska kanske ha hårgjorda ytor, lekredskap, staket och 

cykelställ.  

Byggnaderna på platsen är det första som styr. Byggnaderna skapar det stora rummet. Det kan vara 

en byggnad som är en rektangulär länga där mycket av utemiljöns yta ligger på dess framsida, det 

kan vara en byggnad som skapar en sluten innergård och inte har mer än ett par kvadratmeter 

utanför. Byggnadens utseende styr vad man har för möjligheter med utemiljön. Då man har 

utemiljön framför sig kan man som i Hammarskolans förskolas fall se att det är en stor yta utan 

många naturliga rum. Man kan nu använda växter för att skapa rumskänsla i det stora rummet, dvs. 

på den stora ytan.  

Det som vore det bästa skulle vara att byggnad och utemiljö skissades fram sida vid sida. Ofta blir det 

så att byggnaden görs först och sedan får Maria som landskapsarkitekt skapa en passande utemiljö 

till den. Detta gör att hennes kreativitet hämmas medan arkitekten som ritar byggnaden har haft fritt 

spelrum. Har man en utemiljö färdig får arkitekten anpassa byggnaden till den istället.  

Under skissandet definierar man oftast vart planteringsytor ska ligga (i bakhuvudet finns då karaktär 

på vegetationen i form av höjd och ev färg med, som i senare preciseras i val av exakt sort till 

förfrågningsunderlaget, oftast kan dessa tankegångar nämnas i en muntlig presentation av skissen), 

men inte vad de exakt ska innehålla. Uttrycker beställaren att den i ett tidigt skede vill ha en växtlista 

tar arkitekten fram det. Men i fallet med Hammarskolans förskola tog man fram växtvalen i ett 

senare skede av processen. 

Växtvalen styrs av att de befintliga och kommande förutsättningarna som byggnaden skapar. 

Tillexempel ska man inte sätta träd rakt över dräneringar, elledningar, eller va-ledningar. Man bör 

även undvika att sätta höga buskar framför låga fönster. Man ska som arkitekt av utemiljön se till att 

utemiljön dels är funktionell för individen som ska vistas i den men även för den som ska förvalta 

den. Man ska se till att saker som snöröjning och gräsklippning ska vara möjliga att genomföra. Att ha 

staket med öppningar som är för små för de maskiner man tänkt använda är inte så lyckat. För att 

komma fram till ramarna Maria ska hålla sig efter har hon samtal med de andra konsulterna som är 

inblandade i projektet. 
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Maria använder AMA för att beskriva hur planteringsytor ska byggas upp men använder förutom den 

inte litteratur för att ta reda på saker utan frågar mer erfarna kollegor eller växtleverantören om 

frågor uppstår. 

Då budgeten är begräsad och man vill få så hållbar utveckling på miljön som möjligt väljer man säkra 

kort då man väljer växter, Säkra kort är sådana växter man vet kommer överleva i miljön, inte kräver 

mycket skötsel och tränger undan ogräs på ett bra sätt. 

Då man började mäta upp miljön Maria skulle rita på då det var snö uppstod det risker för att 

mätningar skulle bli fel. Att mäta höjder då marken är täckt är ingen lätt uppgift. Kommer man ner 

under snötäcket kanske man stöter på is, en grop eller en sten som ger en falsk mätning. Detta kan 

sedan ställa till det då man ska bygga upp hårdgjorda ytor, planteringsytor och sätta upp staket.  

Då projektet kring förskolan blev en totalentreprenad gjorde man ingen gedigen projektering som 

man skulle gjort om det var en generalentreprenad. Man gav nu entreprenörerna ramar att gå efter 

för vad man som beställare ville ha men man specificerade inte exakt vad man ville ha. I en 

generalentreprenad lämnar beställaren över en beskrivning till entreprenören; ”så här gör du.” 

Medan en totalentreprenad lämnar en del valmöjligheter till entreprenören.  ”Detta ska uppnås och 

göras, lös det.” 

 

Detta hände: 

Maria fick uppdrag av Stefan Harestad, som är uppdragsansvarig landskapsarkitekt på WSP. Han har 

fått uppdrag från Håkan Ivarsson. Maria åker till utemiljön och dokumenterar den via fotografier och 

inventerar platsen. Därefter görs en inmätning, som helst ska göras så tidigt i projektet som möjligt 

(oftast av en kollega till mig, ibland kan beställaren ha en egen mätingenjör, då gör denna 

inmätningen) efter instruktion från mig på vad jag anser krävas för en god projektering. Inmätningen 

innefattar oftast följande: befintligt material (ex gungställning, staket mm), markmaterial av olika 

slag (gräs, grus, planteringsytor, gatsten mm), kantstenar, brunnar med höjdangivelse, golvhöjder 

samt markhöjder. Ofta preciserar jag på en skiss över platsen på ett ungefär vart jag vill att 

markhöjder ska mätas. Det kan vara bra att besöka platsen mer än en gång, då man för varje besök 

upptäcker nya platsegenskaper. Ett tips är att efter man fått en inmätning, ta fram en befintlig plan 

som även ska ingå i förfrågningsunderlaget, som man sedan tar med sig ut på platsen för att 

dubbelkolla att allt stämmer samtidigt som man kan kika på vilken befintlig vegetation som är värd 

att bevara och precisera arten. 

Sedan har man en rad projektmöten där man kommer fram till hur man ska utforma utemiljön och 

allt annat som ska byggas och göras om. Under dessa möten får Maria en bild av vilka ramar hon har 

att hålla sig till då hon ska utforma den nya utemiljön. Under dessa möten finns andra konsulter 

representerade (VVS, EL, Arkitekt, konstruktör, VA) samt från beställarsidan Åsa Edsvik och Håkan 

Ivarsson. Under projekteringsmötena representerar Åsa Edsvik verksamheten, då hon har kontakten 

med verksamheten i separata möten. I vissa projekt finns en direktkontakt mellan konsulten och 

verksamheten, vilket kan vara bra för att information i form av gestaltningsidéer samt verksamhetens 
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önskemål då når fram på ett bra sätt. I detta projekt fungerade Åsa mycket bra som en länk mellan 

konsult och verksamhet. 

Håkan Wikström på San Ark tar fram stommen av byggnaden och använder sedan konstruktörer för 

att få en fullständig ritning av byggnaden.  

Då projektet kring kulturskolan blev en generalentreprenad gjorde s detaljerade handlingar. Maria 

utformade preciseringarna i samarbete med Åsa och Håkan Ivarsson. På WSP tar Maria hjälp av 

Thomas Andersson för att få sitt arbete granskat.  

Det är svårt att veta hur miljön kommer att vara om ett par år, med tanke på att man inte vet vilka 

skötsel resurser som finns tillgängliga och att man inte vet hur goda förutsättningar växterna och de 

hårdgjorda ytorna egentligen har från start. Man satsar på hållbara material men styrs av pengar. 

Helst vill Maria välja natursten som granit hellre än betong. Detta för att natursten är mer slitstarkt 

och åldras på ett mer estetiskt tilltalande sätt. Dock är det dyrare än betong. Betongsten är hållbart 

även det men åldras inte på samma sätt utseendemässigt. Gällande växtmaterialet väljer man hellre 

buskar än perenner då skötseln på buskar är lägre än skötseln av perenner. Väljer man ändå 

perenner tar man marktäckande sorter. 

(Som landskapsarkitekt får Maria anpassa sig till de förutsättningar som ges. Att ta in en plats och 

förstärka dess redan befintliga uttryck händer inte så ofta. Att istället komma till en plats som ska 

anpassas till en byggnad händer oftare.) Jag tycker nog du ska ta bort detta stycke eller på nåt sätt 

formulera om det, eftersom vi i vissa fall även arbetar med att ”renovera” befintlig utemiljö, då vi 

ofta arbetar med att förstärka bef uttryck samtidigt som vi vid en anpassning till en byggnad ändå ser 

till omgivande miljö, och ofta använder begrepp som samspel till omgivning och förstärkning av bef 

uttryck. 

Från det att man börjar skissa tills en färdig ritning och förfrågningsunderlag kan man tänka mycket 

och ändra på saker. Hur kommer miljön att bli? Hur kommer den att fungera?  

Man vill skapa hållbarutveckling. 

Maria upplever att man blir stöpt i en form. När man först börjar jobba är man entusiastisk och vill 

mycket men blir besviken på att saker inte går att genomföra med tajta budgetar och brist på 

resurser att sköta en krävande utemiljö. Man letar sig fram och genom erfarenhet hittar man saker 

som går hem hos beställaren. Hon upplever att man kan bli rädd att ta ut svängarna. Vissa beställare 

vill satsa mycket och att då inte presentera ett mer krävande förslag är att gå miste om en chans att 

göra det man vill.  

 

Har jag fattat rätt? 

Det du gör är att rita upp en utemiljö. Du ritar upp allt från hårgjorda ytor, rabattytor, cykelställ och 

förråd. Finns det något i utemiljön du inte ritar? Ledningar tillexempel?  

Ofta är det en VA projektör som projekterar ledningar, medan vi ofta höjdsätter brunnarna så att 

marken får en ok lutning mot dessa. 
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Lägg gärna till något som jag glömt att fråga om. 
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Bilaga 7 
För att få en inblick om trädgårdsmästarens roll i ett sådant här projekt bad jag två vänner inom 

branschen svara på frågorna nedan. De fick välja om de ville skriva fritt men fick frågor att gå efter 

för att jag skulle få relevant fakta. 

 

1. Varför är trädgårdsmästarens kunskaper viktiga då man bygger hus med omkringliggande 
utemiljö?  

2. På vilket sätt behövs trädgårdsmästarens kunskaper då man ritar upp och anlägger 
utemiljöer? 

3. Hur kan en trädgårdsmästares kompetens påverka utemiljöns utveckling? Ex hur lätt är 
miljön att sköta, har man valt rätt växter, omfattning av nyttjandet av utemiljön? 

4. Vad har nyttjaren för fördelar av att en trädgårdsmästare varit med och utformat utemiljön? 
Ex, är miljön användarvänlig? 

5. Beskriv på vilket sätt en trädgårdsmästares kompetens kan vara nödvändig då man anlägger 
en utemiljö. 

 

 

Emelie Panzar mailade denna information 2011-11-14 

Emelie Pantzar, Läser på programmet; Trädgårdens Hantverk och Design på Institutionen för 

Kulturvård, Mariestad (Da Capo), Göteborgs universitet. Har sedan tidigare gått en utbildning till 

florist och även arbetat som detta på ett Gardencenter.  Har också sommararbetat på en 

kyrkogårdsförvaltning under några år och haft praktik på flera ställen inom den gröna sektorn bl.a. 

Botaniska Trädgården i Göteborg.  

 

1.Trädgårdsmästarens kunskaper är viktiga då man bygger hus med omkringliggande utemiljö 

eftersom miljön då kan utformas med människans behov i centrum istället för att de gröna ytorna får 

den plats som ”blir över” efter det att byggnader byggts upp. Den kringliggande miljön också kan 

bindas till gröna stråk i stadsbilden, för att få ett större sammanhang. 

Trädgårdsmästaren vet också vilka växter som kan vara olämpliga att ha nära en fasad eller husgrund 

osv samt vilka som kan framhäva husets färg och karaktär.  

Framtida skötselbehov anpassas efter förvaltaren.  

 

2. Vid ritning och anläggning krävs kunskap om växternas naturliga ståndorter för att en plantering 

ska kunna ge ett önskat resultat. Det krävs att man vet hur växtens utveckling kommer att påverka t. 

ex. kringliggande byggnader, att man ser till dess slutliga storlek och habitus redan vid ritbordet, 

eftersom det är i detta första skede som det  sker många fel som kunde undvikits.  
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3. Trädgårdsmästaren kan påverka miljöns utveckling genom att författa en målbeskrivning som 

innefattar platsens framtida utveckling. Denna målbeskrivning ska tolkas av utbildad personal inom 

området vilket ger en dynamisk och utvecklande skötsel som delvis eller helt kan ersätta nuvarande 

skötselanvisningar (som har en tendens att göra skötselarbeten tanklösa och monotona). 

4. Nyttjaren har flera fördelar av att en trädgårdsmästare har varit med och ritat/ anlagt en plats 

eftersom man då sett till flera kriterier; människans behov av gröna områden och det kvalitativa som 

just denna platsen erbjuder t .ex. rekreation och gemenskap, växterna är placerade utifrån platsens 

mest optimala förhållanden vilket, i ett bra läge, gör att de kan utvecklas till sitt fulla potential och bli 

till stor glädje för de boende i området. Har platsen ett speciellt syfte t. ex. att den ska vara 

pedagogiskt utformad i ett utbildningssyfte eller säker för  barn att vistas i, kan även detta 

tillgodoses. Platsen blir genomtänkt, ofta utefter de boendes behov och önskningar.  

5. Att ha få en färdig ritning att gå efter minskar risken för misstag, då ritningen ofta är 

välgenomtänkt och anpassad till dess beställare. En trädgårdsmästare vet vilka skador som kan 

uppkomma vid anläggning av olika ytor, t.ex. kan trädrötter skadas svårt vid schaktning, marken 

kompakteras och bark från träd kan skavas bort. Detta är skador som bör undvikas för att senare få 

en fungerande t. ex. park/ trädgård . Man vet vilka träd som tål att planteras i stadsmiljö och att 

växterna måste få sitt utrymme i anläggningen för att kunna utvecklas till sin fulla potential osv. 

 

Annika Svenson mailade denna information 2011-11-17 

Jag heter Annika Svensson. Sedan ett år tillbaka arbetar jag som kvartersvärd på AB Bostäder 

i Lidköping. Både inre och yttre skötsel av fastigheterna ingår i jobbet. Till det yttre hör 

skötsel av utemiljöerna, men även en viss del nyanläggning. Jag har gått två 

trädgårdsutbildningar; gardencenterutbildning i Osby 40 v och KY förvaltning- och 

nyanläggning av utemiljö 60 v. Till mina arbetslivserfarenheter i trädgårdsbranschen hör 

arbeten som kyrkogårdsarbetare, trädgårdsmästare samt försäljare på gardencenters. 

1. En duktig trädgårdsmästares kunskaper är viktiga då man bygger hus med 

omkringliggande utemiljö därför att han eller hon ser till helheten när det gäller 

växternas ståndort, utveckling och tillväxt över tid mm – rätt växt på rätt plats helt 

enkelt. Trädgårdsmästaren ser till allt från de estetiska detaljerna till anpassning för 

målgruppen. Taggfria växter kring en förskola exempelvis.  

2. Skäl till varför en trädgårdsmästers kunskaper behövs när man ritar och planerar 

utemiljöer. 

a. Det är ekonomiskt på så vis att man undviker misstag och felbeställningar.  

b. Rätt typ av växt hamnar på rätt plats. Om ”vem som helst” får bestämma kanske 

det blir en gigantisk paradisbuske mitt framför fönstret om 10 år…och det vill 

man inte… 

c. Det blir en plats anpassad för målgruppen. Plats för lek och bollspel, mysiga 

sittplatser mm. 

d. Faktorer som färg, form och funktion harmoniserar i en helhet.  
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3. Vid rådgivning med trädgårdsmästare diskuteras skötselgraden av utemiljön. Funktion 

och karaktär anpassas både till målgruppen, de som nyttjar utemiljön och för de som 

ska sköta utemiljön.  

Trädgårdsmästarens roll i skapandet av utemiljö kan se ut på många olika sätt. 

Trädgårdsmästaren kan tillexempel vara en viktig länk mellan utförare och beställare. 

Trädgårdsmästarens idéer ger platser med skönhet och karaktär, allt sett till målgruppens 

intressen samtidigt som skötselbehovet beskrivs för personal så de ges möjlighet att sköta 

utemiljöerna på ett effektivt och modernt sätt. 
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Bilaga 8 
2011-11-16   

Från: Elin Moberg  

Till: Håkan Ivarsson 

Hej! 

Skriver för fullt men har lite informationsluckor jag hoppas att du kan fylla i. 

1. Är projekteringen slut då upphandlingen börjar? 

2. Vad styr vad det blir för entreprenadform? 

3. Är totalentreprenör och huvudentreprenör samma sak? Om inte vad är skillnaden? 

4. Vilka byggentreprenörer svarade på annonsen förutom Byggtec? 

5. Vem utvärderar anbuden från byggföretagen?  

Skulle uppskatta svar innan fredag om du har möjlighet. 

tack på förhand 

 Med vänliga hälsningar 

 

2011-11-18 

Från: Håkan Ivarsson  

Till: Elin Moberg 

Hej Elin! 

1. Projekteringen är i princip slut i och med att man har handlat upp en entreprenör för 

byggnationen, det som återstår i form av projektering efter byggstart är de förändringar 

som görs som måste utredas och ritas om.   

2. Det är beställaren alt. projektledaren som bestämmer om det skall bli en total- eller en 

generalentreprenad. Vill man styra i detalj ved som skall ingå i byggnationen tex. val av 

produkter och val av installationer tex. ventilationssystem väljer man en 

generalentreprenad, låter man entreprenören göra val av tex. hur belysningen ska se ut mm 

blir det en totalentreprenad. I princip ganska komplexa byggnationer bli GE och lite enklare 

blir TE, men det finns inte något som styr det, utan beställaren väljer efter erfarenhet och 

kunskap. (långt svar va!) 
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3. Den som får entreprenaden är huvudentreprenör de andra är underentreprenören. Gäller 

både total- och generalentreprenader, 

4. Skanska och John Gustavsson Byggnads AB 

5. Jag utvärderar (projektledaren normalt hos oss) anbuden. 

Ha de gött !     :) 

Mvh. 

 

 

2011-11-18 

Från: Elin Moberg  

Till: Håkan Ivarsson 

Tack för svaren! Nu klarnade det lite men uppstod även en till fråga. 

Åsa sa att hon var projektledare, och du skriver att du är det. Är ni båda projektledare eller har jag 

missförstått? 

 Ha en trevlig helg 

 Mvh Elin 

 

 2011-11-21 

Från: Håkan Ivarsson 

Till: Elin Moberg 

Hej! 

Vi är projektledare båda två, på olika håll, om du vill skilja på oss kan du kalla mej för  

"byggprojektledare" i det här fallet om du vill. 

Ha de bra!
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Bilaga 9 

2011-11-16 

Från: Elin Moberg  

Till: Jan-Erik Silfverberg 

Hej! 

Skriver för fullt men har lite ´luckor i min information som jag hoppa att du kan fylla i. 

1. När fick byggtec förfrågningsunderlaget gällande ombyggnation och tillbyggnad av 

Kulturskolan i Sandviken? Ange gärna datum om du kan. 

2. Går besiktningarna av bygget till på samma sätt oavsett vad man har för entreprenadform? 

  

Skulle vara tacksam för svar innan fredag om du har möjlighet. 

Tack på förhand! 

med vänliga hälsningar 
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Bilaga 10 
2011-11-16 

Från: Elin Moberg  

Till: Maria Granqvist  

Hej! 

Skriver för fullt men har lite informationsluckor jag hoppas du kan fylla i. 

  

1. Kan du kortfattat vad en inmätning innebär. Du har redan förklarat vad som ska ingå i en 

inmätning. Om man slog upp ordet inmätning i en ordbok, vad skulle då förklaringen vara? 

2. Mäts endast befintliga material in? 

3. Sker det inmätningar då man arbetar fram ritningen för att se att verklighet och ritning går 

ihop? 

4. När det görs besiktning har beställaren en viss tid på sig att hitta materiella fel och 

konstruktionsfel. Kan du ge exempel på vad man skulle hitta för materiella respektive 

konstruktionella fel i utemiljön? 

  

Skulle uppskatta svar innan fredag om du har möjlighet. 

Tack på förhand! 

med vänliga hälsningar 

 

 

2011-11-21 

Från: Maria Granqvist 

Till: Elin Moberg 

Se svar i rött nedan. 

 lycka till! 
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Hej! 

Skriver för fullt men har lite informationsluckor jag hoppas du kan fylla i. 

Kan du kortfattat vad en inmätning innebär. Du har redan förklarat vad som ska ingå i en inmätning. 

Om man slog upp ordet inmätning i en ordbok, vad skulle då förklaringen vara? 

Inmätningar är verkligen inte mitt expertisområde, men som jag uppfattat det hela gör våra inmätare 

en inmätning genom att använda en mätsticka utrustad med GPS (finns även andra mättekniker) som 

de med hjälp av mäter in punkter i plan och även oftast höjdled (dvs x, y samt z koordinater).  

  

Mäts endast befintliga material in? Inför projektering mäts bef material in, entreprenören mäter 

sedan in det nya när bygget är färdigställt för att ta fram relationshandlingar (handlingar på hur det 

ser ut efteråt, som i framtiden kan ligga som underlag för byggnationer/renoveringar i området) ofta 

ingår detta i förfrågningsunderlaget. 

  

Sker det inmätningar då man arbetar fram ritningen för att se att verklighet och ritning går ihop? 

Oftast så utgår man i projekteringen från en inmätning, som då antas vara korrekt. Ibland kan luckor 

finnas i inmätningen, då kan kompletteringar krävas. 

  

  

När det görs besiktning har beställaren en viss tid på sig att hitta materiella fel och konstruktionsfel. 

Kan du ge exempel på vad man skulle hitta för materiella respektive konstruktionella fel i utemiljön? 

 Materiella fel: Fel utrustning (typ/färg/antal), fel sorts/antal växter eller till och med döda växter. 

Konstruktionella fel: Vid en besiktning när allt är färdigställt är det svårt att se konstruktioner under 

mark, så det blir därför av stor vikt att av beställaren även utföra besiktningar under arbetets gång ex 

schaktdjup/bärlager mm för att se att arbetet blir korrekt utfört. Vid fel utförd överbyggnad kan 

sättningsskador med tiden uppstå vilket kan leda till ojämnheter i markytan med exempelvis stående 

vatten som följd. Konstruktionsfel som döljer sig under marken kanske inte uppdagas förrän några år 

efter färdigställande och då kanske garantitiden är förbrukad.  I övrigt kan exempelvis felplacerade 

cykelställ (utrustning som förankrats i mark) utgöra ett konstuktionellt fel. eller placering av 

lekutrustning på sådant sätt att fallskyddszonen inte hålls fri, djup på exempelvis fallskyddsyor av 

sand. 
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Bilaga 11 
2011-11-16 

Från: Elin Moberg 

Till: Åsa Edsvik 

Hej! 

Skriver för fullt men har lite luckor jag vill fylla i så här kommer lite frågor som jag skulle bli tacksam 

att få svar på. 

1. När fick du in önskemålet från Kulturskolan att de ville/behövde nya lokaler? Inte, hur länge 

önskemålet funnits utan när hamnade det på ditt skrivbord? Ange gärna datum om du kan. 

2. De konsulter du använder dig av i förundersökningen, arbetar de på tekniskakontoret i 

Sandviken eller vart kommer de ifrån? 

3. Vem söker bygglovet? 

 Skulle uppskatta svar innan fredag om du har möjlighet. 

Tack på förhand! 

med vänliga hälsningar 

 

2011-11-21 

Från: Åsa Edsvik 

Till: Elin Moberg  

Hej Elin! 

Nu vet jag inte om du har fått svar från mig redan. Jag skickade förra veckan från min Iphone men det 

ser ut som att det inte har gått iväg så här kommer svaren på nytt i så fall. 

Jag fick ärendet med Kulturskolan på mitt bord november 2009.  

Konsulterna jag använt mig av är externa. Till en början White arkitektbyrå och därefter SanArk. 

Håkan Ivarsson sökte bygglovet.  

Ha det bra! 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Edsvik 
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Bilaga 12 
Utdrag av dokument 
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Bilaga 13 
Utdrag av dokument 
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Bilaga 14 
 

Bo Wahlquist 2011-10-12 

Vad är AMA ? 

AMA är förkortning av ”Allmän material- och arbetsbeskrivning” och är resultatet av ett långvarigt 

ansvarsfullt branschsamarbete. AMA är ett referensdokument som används vid upprättande av 

beskrivningar samt vid utförande av byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Syftet med 

AMA är att förenkla att i beskrivning formulera tekniska krav på färdig produkt och dess delar. 

Principen med referensdokument och BSAB-systemet innebär möjlighet till mindre omfattande 

beskrivningstexter och enklare inläsning av ställda krav. 

Text i AMA blir bindande för avtalsparter i den omfattning som den åberopas i tekniska beskrivningar 

och administrativa föreskrifter.  

 


