
1CMB Årsbok 2010 

Årsbok 2010



3CMB Årsbok 2010 

Vårt bidrag till ett bättre samhällsbyggande ............................................4

Centrum för Management i Byggsektorn .................................................5

Gott ledarskap är en förutsättning för lyckade projekt ..............................6

Nytt från CMB .......................................................................................7

Initiativ för starkare samverkan ..............................................................8

Hållbart byggande – En studie av organisatoriska flaskhalsar .................10

Artificiell intelligens förebygger fuktskador ............................................12

Tyst kunskap viktig i anläggningsbranschen ..........................................15

Bekämpa slöseriet i byggsektorn – 31 rekommendationer .....................16

Tydlig struktur ersätter dyr flexibilitet ....................................................20

Miljöhänsyn lågprioriterat i kommunal upphandling ...............................22

Högre effektivitet genom balanstänkande .............................................24

Banbrytande teknik för effektiv 3D-visualisering ....................................26

Arkitekturens villkor .............................................................................28

Nya lokaler för nya behov ....................................................................30

Design and Construction Project Management ......................................32

Mentorer sökes ...................................................................................36

En viktig länk mellan akademi och industri ............................................37

Verksamheten 2009 ............................................................................38

Att bygga för energi – Strategidagen 2009 ...........................................40

Mer för pengarna i samhällsbyggandet .................................................42

CMB Årsbok 2010

22

15

8

28

32

”Erik Almgren är en mycket ambitiös och 

entusiastisk ledare som med framgång 

kombinerar hög teknisk kompetens med ett 

affärsmässigt tänkande. Med ett brinnande 

engagemang lyssnar, uppmuntrar och 

stödjer han sina medarbetare att söka 

nya idéer och innovativa lösningar. 

Eriks sällsynt goda förmåga att 

förstå och se kundernas behov 

har i hög grad bidragit till att 

sätta Bengt Dahlgren  

Brand & Risk på kartan.”

Guldhusvinnare 2010
Erik Almgren
Bengt Dahlgren Brand & Risk

Foto: Martin Olson
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50-tal platser som finns tillgängliga 2010. Hela 600 av 
dessa har utbildningen som förstahandsval.

Informationen och kommunikationen kring 
CMB:s verksamhet, forskningsresultat och viktiga 
utvecklingsfrågor har fått högre prioritet genom att 
kommunikationsbyrån Stenvall & Partner har engagerats.

För de närmaste åren ser jag en fortsatt positiv utveckling 
med särskilt fokus på tre prioriterade områden:

1. Att fortsätta etablera Chalmers som en neutral  
arena för kunskapsutbyte, bland annat genom 
att stötta uppbyggnaden av Academy of Built 
Environment.

2. Att fortsätta utveckla masterprogrammet för att 
stimulera studenternas lärande och bättre möta 
samhällets och industrins långsiktiga behov.

3. Att vidareutveckla samarbetet med forskningsmiljöer 
vid Chalmers och vid Göteborgs universitet samt att 
etablera CMB som en viktig resurs i Chalmers nya 
styrkeområde Samhällsbyggnad.

CMB har hittills kunnat visa upp fina resultat och intresset 
för vår verksamhet är stort. Vi har goda möjligheter att 
fortsätta stärka den kunskapsuppbyggnad och det nätverk 
som krävs för att bidra till ett bättre samhällsbyggande.

”Vårt bidrag 
till ett bättre 
samhällsbyggande” Centrum för Management i Byggsektorn, CMB, är ett 

samverkansprojekt mellan Chalmers tekniska högskola 
och Stiftelsen för byggandets managementfrågor. 
Centrumet bildades 1998 på initiativ av industrin 
för att vidareutveckla ledarskapet inom alla delar av 
samhällsbyggnadssektorn. Stiftelsens uppgifter är att lämna 
understöd till vetenskaplig forskning, främja undervisning 
och utveckling samt stimulera internationellt samarbete.

CMB:s nätverk består av 46 företag och organisationer 
som samverkar med omkring 15 forskargrupper på 
Chalmers. CMB arbetar för att driva det viktiga samtalet 
om samhällsbyggnadssektorns utveckling. Detta görs 
främst genom två årliga seminariedagar: Ledarskapsdagen 
och Strategidagen, där studenter, forskare, och ledare från 
samhällsbyggnadssektorn möts. 

I samband med Ledarskapsdagen offentliggörs vinnaren av 
”Guldhuset”, en utmärkelse för framgångsrikt ledarskap 
i byggsektorn. Utmärkelsen är nationell och går till en 
yngre, yrkesverksam person som under flera år har utmärkt 
sig som en god och framgångsrik ledare.

CMB främjar också utbildning för studenter och 
yrkesverksamma. Ett viktigt inslag är det tvååriga 
masterprogrammet ”Design and Construction Project 
Management”, där över 50 studenter från hela världen 
arbetar tillsammans för att utveckla sig själva och sina 
kurskamrater. Projektarbeten och examensarbeten 
genomförs ofta tillsammans med företagen i nätverket.

Forskningen är viktig för att skapa ny kunskap. Forskare 
och företag identifierar tillsammans de viktigaste frågorna 
för att utveckla sina processer och möta kundbehoven på 
ett bättre sätt. Resultaten används i undervisningen och 
förs också ut till branschen via seminarier och rapporter.

CMB:s samtliga aktiviteter syftar till att stärka och 
utveckla ledarskapet inom samhällsbyggandet. I nära 
samarbete med sektorns aktörer är vårt mål att göra 
svenskt byggande bättre!

Ledning och kansli
Per-Erik Josephson, föreståndare

Angela Fjordsten, administration       

Ann-Charlotte Stenberg, koordinator för masterprogrammet 
och sekreterare för ledarutmärkelsen Guldhuset

Göran Lindahl, koordinator för masterprogrammet
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byggandets managementfrågor

Stefan Hollertz, informationsansvarig
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Magnus Borglund, White arkitekter - ordförande   

Stefan Pettersson, Wikström VVS-Kontroll - adjungerad, 
sekreterare       
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Bertil Rignäs, Bostadsbolaget
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Centrum för 
Management i 
Byggsektorn

Organisation

Per-Erik Josephson 
Föreståndare, CMB

Många centrumbildningar har en begränsad livslängd 
men CMB har överlevt och fortsätter att utvecklas. 
Verksamheten växlas nu upp ytterligare med vägledning 
av den vision som styrelsen lade fram 2005. I visionen 
betonas behovet av starka forskningsmiljöer och god 
samverkan mellan akademi och näringsliv, vilket skapar 
en solid grund för en attraktiv utbildning. Siktet är högt 
ställt. CMB ska ”stödja utvecklingen och genomförandet 
av en av Europas mest eftertraktade masterutbildningar 
inom bygg- och fastighetsrelaterad management”.

I denna årsbok presenterar vi nio intressanta 
forskningsprojekt som på olika sätt är knutna till 
CMB. Vår forskning har utvecklats till en nivå som gör 
det möjligt att konkurrera om statligt stöd till starka 
forskningsmiljöer. Nyligen lämnade CMB, tillsammans 
med forskargrupper vid två institutioner på Chalmers och 
två institutioner på Göteborgs universitet, in en ansökan 
till Formas med rubriceringen ”Organisera och leda för 
hållbart byggande”.

Korta och längre seminarier genomförs nu varje månad 
och CMB:s huvudaktiviteter, Ledarskapsdagen på våren 
och Strategidagen under hösten, lockar allt fler deltagare. 
Guldhuset – CMB:s utmärkelse för framgångsrika, unga 
ledare – utdelas i år till Erik Almgren på Bengt Dahlgren 
Brand & Risk. Erik belönas bland annat för sin mycket 
goda förmåga att stötta och stimulera sina medarbetare. 

CMB:s tvååriga masterprogram ”Design and Construction 
Project Management”, som beskrivs på sidan 32, 
startade 2007 och är idag en av Chalmers mest populära 
masterutbildningar. Fler än 1 500 studenter har sökt de
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arbete med att växla upp verksamheten. För att utnyttja 
den fulla potentialen i huvudmännens engagemang så 
måste CMB ta på sig en större roll i samhällsbyggandet. 

Vi vill tydligt lyfta fram CMB:s managementuppgift: att 
arbeta för ökad samverkan inom samhällsbyggnadssektorn 
– såväl mellan näringslivets, utbildningens, forskningens 
och de offentliga aktörernas företrädare, som inom dessa 
grupper. Uppgiften stämmer väl överens med övertygelsen 
om att helhetsperspektiv och samverkan leder till att 
samhällsbyggnadsbranschen blir ännu bättre på att skapa 
värde för kunderna. CMB kan på detta sätt bidra till att 
förena krafterna i en fragmenterad bransch som dras med 
ett skamfilat rykte. 

På längre sikt är CMB:s viktigaste uppgift att stödja 
och utveckla masterprogrammet DCPM. Det är viktigt 
att utbildningen fortsätter att attrahera motiverade och 
duktiga studenter för att vi ska kunna bygga upp en bra 
rekryteringsbas för framtidens ledare. 

Denna första årsbok är ett tack till alla individer som gör 
stora insatser som lärare, forskare och ledamöter i styrelser 
och utskott. Jag hoppas att årsboken ska ge en bra bild av 
CMB:s verksamhet och motivera ännu fler att delta aktivt 
i vårt arbete.

”Gott ledarskap är 
en förutsättning för 
lyckade projekt”

Magnus Borglund 
Styrelseordförande, CMB

Väl genomtänkta och utförda projekt inom 
samhällsbyggandet har stor betydelse för välfärden 
och för vår livsmiljö. Sektorn bidrar till människors 
trivsel, hälsa, trygghet och säkerhet, till goda resultat i 
utbildning och arbete och till effektivare trafik och bättre 
resurshushållning. 

Samhällsbyggnadssektorn hanterar komplexa uppdrag av 
många olika slag. De största utmaningarna är att skapa 
ett långsiktigt hållbart samhälle med väl fungerande 
energiförsörjning, modern infrastruktur och social 
integration. Ledarskapet i branschen behöver utvecklas 
betydligt för att dessa uppgifter ska kunna lösas på bästa 
sätt, för samhället och för de enskilda kunderna.

Gott ledarskap är en förutsättning för att processerna ska 
bli bra och leda till framgångsrika projekt. Gott ledarskap 
handlar om att tillägna sig nya metoder, produkter 
och forskning. Gott ledarskap innebär också att förmå 
människor med olika kompetenser och perspektiv att 
samverka. Såväl politiker som byggherrar, konsulter, 
entreprenörer, fastighetsägare och förvaltare behöver 
utveckla sitt ledarskap för att samhällsbyggnadssektorn ska 
kunna motsvara våra medborgares förväntningar.

CMB har tagit som sin uppgift att verka brett för att 
utveckla ledarskapet inom samhällsbyggnadssektorn. Det 
gör vi genom att utbilda, inspirera och forska, men också 
genom att uppmärksamma och förmedla ny kunskap från 
akademin. Det finns en stor efterfrågan på många olika 
aktiviteter och CMB:s styrelse har under 2009 inlett ett

Uppdaterat nyhetsbrev
CMB:s nyhetsbrev har fått ett nytt utseende och en 
ny struktur. Brevet utkommer 4-6 gånger per år och 
innehåller information om nya initiativ, ny forskning, 
kommande möten och seminarier och rapporter från 
genomförda aktiviteter. 

Sim Lean 2.0
Nu lanseras den nya versionen av Sim Lean, ett spel 
som är utvecklat för att visa hur Lean kan appliceras 
i byggsektorn. Version 2.0 har ett helt nytt grafiskt 
gränssnitt och olika spel- och projektnivåer. Utmana 
dina kollegor i effektiv projektledning!

CMB Vocabulary
Under ledning av professor Jan Bröchner, Teknikens 
ekonomi och organisation, Chalmers, har en praktisk 
ordlista för management inom byggandet tagits fram. 
Ordlistan finns både i svensk-engelsk och engelsk-
svensk version.

För mer information, besök oss på www.chalmers.se/cmb

Nytt från CMB

Construction 
Management
Vocabulary
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Initiativ för starkare 
samverkan

Chalmers har alltid haft ambitionen att verka i nära 
samarbete med samhället och näringslivet, men det är 
inte helt lätt att hitta fungerande kommunikationsvägar. 
Ett försvårande faktum är att många företagsledare 
och representanter för olika myndigheter anser sig 
ha en bra kontakt med Chalmers, eftersom de har 
en bra kommunikation med enskilda forskare eller 
forskargrupper. Sådana kontakter, som är tydligt knutna 
till personer, är emellertid bräckliga och kanske inte så 
utvecklande för högskolan som helhet.

– Våra studenter ska förses med rätt kunskap och 
verktyg för att möta morgondagens problem och 
utmaningar, säger Johan Carlsten, vicerektor och ansvarig 
för utveckling av näringslivskontakter på Chalmers. 
Utbildningen ska vara anpassad till verkligheten och det 
förutsätter ett brett och nära samarbete med både företag 
och myndigheter.

Tydligare kontaktyta genom Academies

För att skapa personoberoende och tydliga kontaktytor 
mot industrin så har Chalmers byggt upp ett antal noder, 
så kallade ”Academies”. En av dessa noder är Academy 
of Built Environment, som fokuserar på samverkan 
med aktörer i samhällsbyggnadssektorn. Avsikten med 
denna – och övriga akademier – är att ge högskolan bättre 
tillgång till skarpa studentprojekt och andra former av 
arbetsintegrerat lärande, till exempel gästföreläsningar 
och praktikplatser. Företagen bjuds in för att diskutera 
utbildningens utformning och innehåll. På många sätt 
tangerar syftet med akademierna CMB:s verksamhet.

– Strategidagen, Ledarskapsdagen och frukostseminarier är 
exempel på aktiviteter där industri och akademi kan mötas 
på ett naturligt sätt, säger Anna Dubois, professor vid 
institutionen för Teknikens ekonomi och organisation och 
tidigare vicerektor på Chalmers. Företagens engagemang i 
CMB:s arbete visar också att det finns ett stort intresse för 
det som händer i den akademiska världen.

Just de olika ”gränssnitten” mellan akademi och näringsliv 
är viktiga för högskolans verksamhet. Inom ramen för 
akademistrukturen har Chalmers cirka 50 masterprogram 
grupperats i intresseområden som är knutna till de olika 
akademierna. Sammankopplingen av utbildningar, som 
traditionellt sett hör till olika forskningsfält, skapar 
spännande möjligheter. Ett 20-tal masterprogram är för 
närvarande knutna till Academy of Built Environment.

Globaliseringens effekter

Det internationella perspektivet är en annan viktig 
faktor i akademins arbete med näringslivskontakter. 
Svenska företag betraktar idag EU-länderna som sin 
hemmamarknad. I takt med att nationsgränserna suddas 
ut ökar industrins behov av medarbetare som kan fungera 
som ”levande bryggor” till nya marknader i exempelvis 
Afrika och Asien. Det ligger i företagens intresse att 
akademin bedriver en verksamhet som präglas av ett 
globalt synsätt. Det europeiska utbildningssystemet 
Bologna infördes 2006 och sedan dess har antalet 
utländska studenter på Chalmers och andra svenska 
lärosäten ökat betydligt i antal. För både studenter och 
lärare innebar denna förändring stora utmaningar.

– Jag tror att kulturella skillnader och befarade 
språkförbistringar oroade både studenter och lärare, säger 
Anna Dubois. I en del fall besannades farhågorna och 
övergången till den internationella utbildningsstandarden 
var inte friktionsfri. Den internationella prägeln är numera 
en självklarhet och något som verkligen har berikat 
utbildningen. Våra studenter är utan tvekan bättre rustade 
för att verka i ett globalt sammanhang.

En utmaning för kompetensförsörjningen

Idag är de svenska utbildningarna avgiftsfria och öppna 
för alla men från och med år 2012 måste högskolor 
och universitet kräva full kostnadstäckning för alla 
utomeuropeiska studenter. När dessa studenter börjar 
betala för sin utbildning konkurrerar de svenska lärosätena 
inte bara med varandra, utan också med prestigefulla 
utbildningar i Europa och USA. För Chalmers, och för 
den svenska industrin, är detta en verklig utmaning.

Ett sätt att höja Chalmers internationella status och 
profilera sig mot konkurrenterna är att etablera och 

utveckla bra mentorprogram. Flera utbildningar kan 
redan idag erbjuda sina studenter en mentor i industrin 
och under 2010 startar CMB ett mentorprogram 
för masterutbildningen Design and Construction 
Management.

– CMB:s mentorprogram är ett bra initiativ och det 
ska bli spännande att se effekterna av utbytet mellan 
studenter och företag, säger Johan Carlsten.

För att Chalmers även i framtiden ska kunna attrahera 
duktiga studenter från hela världen krävs också 
starka stipendiefonder, ett nytt inslag det svenska 
utbildningssystemet. Fonderna byggs upp med hjälp av 
medel från både privatpersoner och företag.

– Om vi ska kunna säkra den framtida 
kompetensförsörjningen så måste forskarvärlden 
möta näringslivet i en aktiv och fortlöpande dialog, 
avslutar Johan Carlsten. Det tar lång tid att bygga upp 
ömsesidigt förtroende och fungerande samarbetsformer, 
men vi har kommit en bra bit på vägen!

När det svenska näringslivets hemmamarknad utvidgas till Europa och andra 
delar av världen så förändras också akademins förutsättningar. Företagen 
behöver helt enkelt medarbetare med uppdaterade kompetenser. För att 
möta den förändrade kravbilden och en större internationell konkurrens 
så måste Chalmers stärka sina positioner, bland att genom att ytterligare 
utveckla utbytet med industrin.

Anna Dubois och Johan Carlsten utvecklar utbildningen för 
att möta nya krav från samhället och industrin.
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Hållbart byggande 
och projektbaserad 
organisering
En studie av organisatoriska flaskhalsar

Byggsektorn orsakar en betydande del av samhällets totala miljöpåverkan och 
utvecklingen mot ett mer hållbart och miljöanpassat byggande går trögt. I en 
CMB-finansierad studie har de viktigaste flaskhalsarna identifierats. Lösningen på 
problemen är bättre dialog och klokare ansvarsfördelning mellan sektorns aktörer. 
Synen på miljöarbetet måste förändras och gamla invanda mönster måste brytas.

– Många upplever en stor frustration över att 
miljöutvecklingen inom branschen går långsamt, säger 
Pernilla Gluch, projektledare för studien. Samarbetet 
mellan aktörerna i byggprocessen fungerar ofta dåligt i den 
här frågan och det är svårt att få gehör för nytänkande.

Vad är det då som bromsar utvecklingen mot ett framtida 
hållbart byggande? I en fallstudie har intervjuer och 
gruppdiskussioner genomförts med ett 20-tal personer 
som har varit involverade i miljöarbetet i tre stora 
byggprojekt; ett anläggningsprojekt, ett nybyggnadsprojekt 
och ett ombyggnadsprojekt. 14 flaskhalsar som hindrar 
utvecklingen mot ett mer hållbart byggande identifierades. 
Fem av dessa bedömdes vara extra angelägna att hantera 
och i studien ges också förslag på hur detta ska gå till.

Flaskhals nr 2: Svagt intresse för vidareutbildning

I byggprojekt ligger fokus till stor del på konkret 
handling och möjligheterna till kunskapsöverföring över 
projektgränserna är begränsade. Det anses inte finnas tid 
för utbildning och den fortsatt låga kunskapsnivån på 
miljöområdet hindrar en bra dialog mellan olika aktörer i 
processen. För att råda bot på detta så måste byggföretagen 
kontinuerligt utbilda sin personal i miljöfrågor. 
Utbildningen ska också i så stor utsträckning som möjligt 
kopplas till den verklighet som råder i byggprojekten. 

– Det finns ett stort behov av forum där berörda parter 
kan föra en dialog kring olika definitioner och problem, 
säger Pernilla Gluch. Ett sådant forum kan utgöra ett nav 
för nya idéer och här tror jag att nätverk som CMB kan 
spela en viktig roll.

Flaskhals nr 5: Bristande fokus och resurser från ledningen

Ledningens stöd är viktigt i allt förändringsarbete. I 
intervjuerna framkom att många upplever att ledningens 
miljörelaterade ambitioner och löften inte backas upp av 
tillräckliga resurser i projekten. Orsaken kan bland annat 
vara att personalen som kalkylerar byggprojekten endast 
har en vag uppfattning om vad systematiskt miljöarbete 
innebär. Konsekvensen blir att frågan nedprioriteras och 
behandlas i mån av tid och resurser. 

– Det miljöarbete som bedrivs idag är ofta organiserat 
som en stödfunktion till vad som anses vara den 
“riktiga” verksamheten, säger Pernilla Gluch. Ett 
miljöledningssystem ska garantera att företagets 
krav på miljöarbete uppfylls, på samma sätt som 
ekonomistyrningen ska säkra ekonomin i projektet. 
Detta kräver dock hård central styrning och administrativ 
kontroll, vilket inte alltid är förenligt med den 

decentraliserade beslutskultur som präglar branschen. 
Företagen borde istället organisera miljöarbetet så att det 
betraktas som en naturlig del av kärnverksamheten.

Flaskhals nr 7: Kortsiktighet i beställarens 
kompetensförsörjning

Det är vanligt att beställare av stora byggprojekt lägger 
över projektledningsansvaret på konsulterande byggledare. 
Även om den utomstående expertisen kan bidra med 
värdefullt kunnande i miljöfrågorna så medför denna 
ordning att kompetens och ackumulerad erfarenhet byggs 
upp utanför den egna organisationen. För beställarna är 
det därför viktigt att höja den egna miljökompetensen och 
minska sitt beroende av olika konsulter. 

Flaskhals nr 12: Decentraliserad beslutskultur hindrar 
systematiskt miljöarbete 

I byggsektorn råder en starkt decentraliserad beslutskultur 
där platschefen fattar snabba beslut som baseras på 
känsla och erfarenhet. Eftersom långsiktiga strategier 
för miljöarbetet ofta initieras på central nivå riskerar 
genomslaget att bli begränsat i projektorganisationen som 
styrs utifrån mer kortsiktiga mål. Miljöaspekterna måste 
därför i högre grad involveras i beslutsprocesserna och 
de anställda måste ha en bra förståelse för varför dessa 
frågor är viktiga för verksamheten. Ett standardiserat 
miljöledningssystem skapar visserligen en struktur på 
miljöarbetet men är sällan en bra lösning om man vill 
engagera medarbetarna. Istället riskerar det att göra 
miljöfrågorna anonyma och mindre intressanta.

Flaskhals nr 14: Brist på utrymme för nytänkande

Studien visar att många har en cynisk attityd gällande 
förutsättningarna för nytänkande. Ett hus förväntas hålla 
i minst 100 år och därför används väl beprövade material 
och tekniker. Utrymmet att experimentera är begränsat, 
vilket resulterar i en strömlinjeformad bransch där många 
går i samma hjulspår. 

– För att kunna tänka i nya banor behövs mötesplatser där 
miljöexpertis och erfarna byggare tillsammans kan initiera 
förändringar, avslutar Pernilla Gluch. För framtida insatser 
är det också viktigt att inte enbart se motsättningar som 
ett problem, utan snarare som en källa till förändring!

Projektledare för studien är tekn.dr. Pernilla Gluch, universitetslektor vid 

institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers. Forskningen är finansierad 

av SBUF och CMB. 

För mer information: pernilla.gluch@chalmers.se

Foto: Pernilla Gluch
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Artificiell intelligens 
förebygger fuktskador
I Sverige uppgår den årliga kostnaden för att åtgärda fuktskador i 
byggkonstruktioner till svindlande tre miljarder kronor. I ett projekt 
inom forskningsprogrammet Competetive Building har möjligheterna 
att använda artificiell intelligens för att förutsäga fuktproblem 
undersökts. Resultaten är förvånansvärt bra och den nya tekniken kan 
i framtiden ha många intressanta användningsområden.

– Syftet med projektet är att skapa ett tillförlitligt verktyg 
som kan användas för att fuktsäkra byggkonstruktioner 
och därmed undvika sjuka hus, säger Veronika Yverås, 
industridoktorand och studiens huvudförfattare. 
Vi har arbetat med neurala nätverk, det vill säga 
självlärande system som skapar ny kunskap med hjälp 
av tidigare erfarenheter. I projektet har vi valt att 
studera uteluftsventilerade krypgrunder, eftersom dessa 
konstruktioner ofta drabbas av fuktskador.

309 arkivfall från Småhusskadenämnden i Stockholm och 
från Anticimex i Göteborg har använts för att bygga upp 
det neurala nätverkets erfarenhetsbas. Principen är enkel 
– olika typer av krypgrunder har kopplats till förekomst 
av lukt, synligt mögel och röta när konstruktionen har 
besiktigats ett antal år efter uppförandet. Med hjälp 
av arkivmaterialet så lär sig verktyget att känna igen 
förekommande konstruktioner, men det utvecklar också 
en förmåga att generalisera. Det gör att nya varianter 
av krypgrunder kan bedömas, även om de inte har 
förekommit i nätverkets inlärning.

För att utvärdera verktygets prestanda presenterades 
38 verkliga fall för det upplärda neurala nätverket. 
Träffsäkerheten visade sig vara mycket bra. Förekomst av 
lukt, synligt mögel och röta kunde förutspås i 100 %,  
76 % respektive 92 % av fallen.

Foto: Besiktningshuset

  Fall 1 Fall 2 Fall 3

 Kapillärbrytande skikt husgrund: Ja Ja Nej

 Takavvattning leds bort från husgrund: Ja Ja Ja

 Vattenavledning i mark: Ja Ja Ja

 Marklutning från hus: Ja Ja Nej

 Isolerad blindbotten: Nej Ja Nej

 Markisolering: Nej Nej Nej

 Isoleringsgrad bjälklag: 200 mm 200 mm 200 mm

 Isolering insida grundmur: Nej Ja Nej

 Avfuktare: Nej Nej Nej

 Diffusionsspärr (PE-folie):  Ja Ja Nej

 Material bärande bjälklag: Trä Trä Trä

 Blindbottenmaterial: Trä Cellplast Trä

 Material grundmur: Rasskydd trä Betong Betong

 Impregnerat material i grund: Nej Nej Ja

 Byggnadens placering: Haparanda Borlänge Laholm

 Utanför gruppbebyggelse: Nej Nej Nej

 Undergrund: Sand Morän Morän

 Husets kondition om X år: 20 20 20

Indata

  Fall 1 Fall 2 Fall 3

 Mikrobiell lukt: Ja Nej Nej

 Okulärt – Påväxt: Riklig Ingen Fläckvis

 Okulärt – Röta: Djup Ingen Ingen

Studiens huvudförfattare är tekn.dr. Veronica Yverås, NCC. Projektledare är 

professor Carl-Eric Hagentoft, institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers. 

Forskningen är finansierad av Formas, SBUF, CMB och JM.

För mer information: veronica.yveras@ncc.se

Valet av byggnadsmaterial, marklutning och dränering 
är exempel på faktorer som vägs in i modellen. Även 
byggnadens geografiska placering är viktig. Lokala 
uppgifter om vind, luftfuktighet, temperatur och 
nederbörd levereras direkt från SMHI. Exemplet ovan 
visar vilka parametrar som anses påverka krypgrundernas 
fuktbeständighet. 

Den nya metoden kan vara mycket värdefull under 
projekteringens tidiga skede. Olika varianter av en viss 
konstruktion kan ställas mot varandra, vilket hjälper 
konstruktören att välja den fuktsäkraste och mest 
prisvärda lösningen. På befintliga konstruktioner kan 
metoden användas för att avslöja risker och för att planera 
långsiktigt underhåll.

– Det nya verktyget ska kunna visa hur en viss 
konstruktion ser ut efter 5, 10 eller 30 år, säger Veronika 
Yverås. För användaren ska systemet vara enkelt att 
administrera. Olika värden matas in och resultatet 
presenteras direkt.

Neurala nätverk kan appliceras på många olika 
problemområden. Verktyget kan vidareutvecklas 
till att exempelvis inkludera kalla tak, platta tak, 
våtrum, ytterväggar och andra grundkonstruktioner. 
Träffsäkerheten är alltid helt beroende av det källmaterial 
som lär upp nätverket. 

– Det har tagit lång tid att sammanställa materialet 
om krypgrunderna men slutresultatet är mycket 
tillfredställande, avslutar Veronika Yverås. Artificiell 
intelligens kan definitivt hjälpa oss att undvika 
fuktskadade och sjuka hus i framtiden.

Utdata
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Tyst kunskap viktig i 
anläggningsbranschen

I tunnelkonstruktioner är det vanligt att bergväggarna kläs med 
betong för att öka hållfastheten. Arbetet utförs med hjälp av en 
robotstyrd sprutteknik som ställer stora krav på operatörens 
tekniska kunskap. Men uppgiften kräver också något mer diffust 
– en fingertoppskänsla som är omöjlig att tillgodogöra sig genom 
teoretiska studier. En CMB-finansierad undersökning har utforskat 
det som kallas ”tyst kunskap” och vilken betydelse detta fenomen 
har för ett företag i anläggningsbranschen.

– Den tysta kunskapen kan beskrivas som det som ”finns 
kvar” när alla andra former av kunskap har inventerats 
och skrivits ut i instruktioner och manualer, förklarar 
Alexander Styhre, projektledare för undersökningen. Det 
är förmågan att utföra en viss uppgift utan att med ord 
kunna beskriva hur det går till. Gränsen mellan tyst och 
explicit kunskap kan vara otydlig och ofta finns båda 
varianterna representerade i ett arbetsmoment.

Studien är baserad på intervjuer med ett antal platschefer 
och medarbetare på ConCo, ett globalt anläggningsföretag 
med svenska kontor i Göteborg och i Stockholm. 
Företaget har 150 anställda i Sverige och den huvudsakliga 
verksamheten är avancerade konstruktionsarbeten i 
vägtunnlar och andra underjordiska system. Företaget är 
kunskapsintensivt och markerar sin expertis genom en 
slogan som lyder ”ConCo – Built on Knowledge”.

Arbetet på ConCo innefattar bland annat att spruta 
betong på tunnelväggar med hjälp av en speciell robot. 
Detta moment anses vara komplicerat – varje bergvägg är 
unik och operatören måste välja en lämplig arbetsmetod 
utifrån de förutsättningar som råder. Stora krav ställs också 
på appliceringen; det får varken bli för mycket eller för 
lite betong. Sprutningen kräver speciell kompetens och 
erfarenhet, men även rätt ”känsla”. Det handlar om att 

vara uppmärksam på hur utrustningen uppför sig – hur 
den låter, luktar och rör sig. 

Den sinnesorienterade varianten av tyst kunskap kallas 
”estetisk kunskap”. Det finns operatörer som aldrig lär sig 
att till fullo behärska de mer komplicerade momenten i 
betongsprutningen. Det handlar inte om bristande vilja 
eller ambition. Det som saknas är känslan: förmågan att 
uppmärksamma signalerna från utrustningen och att 
anpassa arbetet därefter.

– Estetisk kunskap är ett intressant koncept som kan 
förklara varför de individuella medarbetarna har olika 
förutsättningar att utföra en svår uppgift, säger Alexander 
Styhre. För företag som ConCo är det viktigt att förstå 
betydelsen av det kunnande som inte kan förmedlas 
genom manualer eller traditionella utbildningar. Alla 
organisationer har mycket att vinna om de lyckas stärka 
och dela den tysta kunskapen.

Forskningen utförs av professor Alexander Styhre, Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet, i samarbete med tekn.dr Pernilla Gluch, 

universitetslektor vid institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers. 

Projektet är finansierat av FORMAS.

För mer information: alexander.styhre@handels.gu.se
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Bekämpa slöseriet i 
byggsektorn
31 rekommendationer för ökad lönsamhet

Hälften av alla kostnader i ett typiskt byggprojekt kan klassas 
som slöserier, aktiviteter som förbrukar resurser utan att 
tillföra något värde för kunden. De stora byggföretagen 
är enade i sin ambition att effektivisera processerna och 
sänka kostnaderna. Samtidigt är en stor del av den onödiga 
resursförbrukningen dold och svår att överblicka. En ny 
rapport från CMB uppmanar alla organisationer att synliggöra 
problemen och ger 31 handfasta rekommendationer för att 
minska slöseriet i byggbranschen.

Under de senaste åren har de största svenska 
entreprenörerna och konsultföretagen inom bygg drivit sin 
verksamhet med låga nettoresultat, omkring fem procent 
av omsättningen och ofta ännu lägre. De potentiella 
vinsterna äts upp av onödig resursförbrukning, varför en 
minskning av kostnaderna är en av branschens viktigaste 
utmaningar framöver.

– Det finns även andra starka incitament för att bekämpa 
slöseriet, säger Per-Erik Josephson, författare av rapporten 
och föreståndare för CMB. Onödig resursförbrukning 
leder bland annat till ökad miljöbelastning, ökad 
arbetsbelastning och ökad stress på arbetsplatserna.

Slöseriet i byggbranschen definieras som alla aktiviteter 
och kostnader som inte skapar något värde för kunden. 
Konstruktionsfel som måste åtgärdas efter kontroll, 
materialspill och stillastående maskiner, stölder och 
skadegörelse och kostnader för arbetsrelaterade sjukdomar, 
rehabilitering och förtidspensioneringar. Ytterst är det 
kunderna som får betala de onödiga kostnaderna men alla 

individer och aktörer har anledning att försöka minska 
slöseriet. För en byggarbetare kan det exempelvis handla 
om att förbättra sin arbetssituation genom att undvika 
onödiga arbetsmoment som ingen efterfrågar.

Hur ska då byggbranschens aktörer komma till rätta 
med slöseriet? I den nya CMB-rapporten presenteras 
31 konkreta rekommendationer som är resultatet av 
gruppdiskussioner med personer i ledande befattningar 
hos byggherrar, konsultföretag, entreprenörer, 
materialleverantörer och fastighetsförvaltare. 
Rekommendationerna har delats in i fem olika områden.

1. Standardisera produkten

Genom lämpliga val av material och tekniska lösningar 
kan risker och osäkerheter i byggprocessen minimeras. 
Med ett mindre antal väl beprövade komponenter är det 
möjligt att sänka kostnaderna för administration, arbetstid 
och lagerhållning. En av rekommendationerna inom detta 
område föreslår att driftskostnaden ska beaktas i valet av 
material och produkter, det vill säga de kostnader som 

förväntas uppstå under produktens hela livscykel. Vanligen 
ligger fokus istället på den initiala investeringskostnaden.  

2. Standardisera processen

Varje år genomförs tusentals byggprojekt i Sverige. De 
samlade erfarenheterna från tidigare projekt kan användas 
för att utveckla effektivare processer med strukturerade 
informationsflöden och bättre utnyttjande av tillgänglig 
kapacitet och tid. Här anförs bland annat att veckans 
samtliga 168 timmar ska användas för att färdigställa 
produkten på kortast möjliga tid. Byggmaterial kan till 
exempel levereras till arbetsplatsen efter klockan 16, 
när byggarbetare, installatörer och annan personal har 
gått hem. Materialet kan då på ett smidigt sätt lastas av 
och distribueras till de olika arbetsställena med hjälp av 
befintliga kranar, hissar och annan utrustning. 

3. Utveckla organisationen

Prestationen i all verksamhet är beroende av individers 
och gruppers kunskap och erfarenhet. Därför är det 
viktigt att uppmuntra vidareutbildning och att eftersträva 

väl fungerande arbetslag. Att stärka kompetensen 
i en organisation innefattar också att aktivt stödja 
underleverantörernas utveckling, något som är strategiskt 
viktigt i många industrier men tämligen ovanligt 
i byggbranschen. Att jobba långsiktigt med färre 
leverantörer förbättrar också förutsättningarna för ett 
lönsamt och effektivt samarbete.

4. Disciplinera ledarskapet

Svenskt ledarskap medger av tradition stor frihet till 
medarbetarna, men för att minska slöseriet måste 
styrningen stramas upp på flera punkter. Det handlar om 
att ställa höga krav, ge tydliga instruktioner men också 
att belöna goda arbeten. En av rekommendationerna 
betonar vikten av ordning och reda på arbetsplatsen. 
Stökiga och skräpiga byggarbetsplatser ökar risken för 
misstag, arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. 
På en prydlig och välstrukturerad arbetsplats förflyttas 
människor, material och maskiner effektivt. Spillet 
minskar och företagets image påverkas positivt, eller 
åtminstone inte negativt.  

Fotot visar felbeställda betongelement som måste kapas på plats 
för att passa in i konstruktionen. Detta är ett exempel på en 
aktivitet som inte tillför slutprodukten något värde.
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5. Driv successiva förbättringar

De flesta aktörerna i byggsektorn saknar insikt om vilka 
aktiviteter i verksamheten som är värdeökande och vilka 
aktiviteter som kan betraktas som slöseri. Den onödiga 
resursförbrukningen måste identifieras och mätas i syfte att 
stimulera förbättringsarbete. En tänkbar metod kan vara så 
kallade frekvensstudier, som används för att kartlägga vad 
resurser (människor och maskiner) används till. Att driva 
förändringar är dock alltid komplicerat, det är viktigt att 
de åtgärder som genomförs inom ett område inte leder till 
ökade kostnader i andra delar av produktionen.

– Ironiskt nog leder ofta företagens, och även 
myndigheternas, förbättringsarbete till ökat slöseri, säger 
Per-Erik Josephson. Det gäller att fokusera på rätt saker. 
Först måste strulet minskas för att en viss process ska bli 
säker. Därefter kan processens ledtider förkortas genom 
att onödiga arbetsmoment och väntetider tas bort. Följden 
blir automatiskt sänkta kostnader.

Forskningen har genomförts av professor Per-Erik Josephson, vid institutionen 

för Bygg- och miljöteknik, Chalmers, och Lasse Björkman (tid. Saukkoriipi), 

doktorand vid samma institution. Projektet har drivits i samarbete med FoU-Väst 

och är finansierat av CMB, SBUF och Boverkets Byggkostnadsforum.

För mer information: per-erik.josephson@chalmers.se

Stökiga och skräpiga byggarbetsplatser medför ökade risker för 
onödiga misstag, arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Vägen till ett effektivare byggande
Två relaterade forskningsprojekt

Företagens prioriteringar

I en uppföljande studie till ”31 rekommendationer för 
ökad lönsamhet” har Per-Erik Josephson, tillsammans 
med sina kollegor Mikael Frödell och Pim Polesie, 
undersökt hur företagen prioriterar bland de åtgärder som 
föreslås. Ett 50-tal mellanchefer i olika organisationer har 
rangordnat rekommendationerna utifrån hur de uppfattar 
att deras företag prioriterar.

Mest intressant är vad företagen prioriterar minst – 
sist i rangordningen hamnar ”mät för att synliggöra 
slöserier” och därefter ”använd veckans 168 timmar”. 
Resultatet är anmärkningsvärt med tanke på att de tre 
grundläggande principerna för att minska den onödiga 
resursförbrukningen är (a) att öka precisionen, (b) att 
utnyttja tiden och (c) att lära sig se slöserierna. 

Den tredje lägst prioriterade rekommendationen är 
”stöd aktivt leverantörer i deras utveckling”. Något 
motsägelsefullt eftersom byggentreprenörerna gärna 
vill bygga upp nära relationer till sina egna kunder. De 
tre högst prioriterade rekommendationerna i företagen 
är “uppmuntra vidareutbildning”, “definiera kundens 
verkliga behov” och “välj medarbetare med rätt kompetens 
och rätt attityd”.

Reducera bristkostnaderna

Kostnaderna för kvalitetsbrister är stora i all byggrelaterad 
verksamhet. I forskningsprojektet ”Kvalitetsutveckling 
för framgångsrikt byggande och fastighetsförvaltande” 
studerar Per-Erik Josephson och Johnny Lindström, 
tidigare VD för Institutet för kvalitetsutveckling, 
SIQ, hur fastighetsföretag, teknikkonsultföretag 
och byggentreprenadföretag kan mäta och reducera 
kvalitetsbristerna.

En viktig del av projektet har varit att samla lärdomar 
från andra industrier, där kvalitetssystemen har utvecklats 
snabbare än inom byggindustrin. Framgångsrika företag 
fokuserar i första hand på att minska kvalitetsbristerna för 
att göra processerna mer förutsägbara. Därefter kortar de 
ledtiderna, vilket resulterar i lägre kostnader. Företag med 
bygg- och fastighetsrelaterad verksamhet tenderar istället 
att pressa priserna på kort sikt.

Aktörerna i byggsektorn har ofta begränsad kunskap om 
hur stor del av omsättningen som kvalitetsbristkostnaderna 
utgör. Därför uppmanas företagen att genomföra korta, 
projektbaserade mätningar för att öka insikten om sina 
förbättringsmöjligheter och bygga upp argument för 
konkreta åtgärder.

För mer information om de båda forskningsprojekten, kontakta Per-Erik Josephson: per-erik.josephson@chalmers.se

31 rekommendationer för  
ökad lönsamhet

Standardisera produkten ur ett helhetsperspektiv 
1  Beakta kostnader över produktens livstid 

2  Prioritera systemval 

3  Utveckla tekniska lösningar som kan användas i   
 flera produkter 

4  Minska sortimentet av komponenter 

5  Standardisera komponenter 

Precisera och standardisera processen 

6  Definiera kundens verkliga behov 

7  Följ upp att alla projektmedarbetare känner till och   
 förstår projektmål 

8  Eftersträva långsiktiga kund-leverantörsrelationer 

9  Använd veckans 168 timmar 

10  Utveckla likartade arbetssätt 

11  Standardisera verktyg för informationshantering 

12  Planera mer precist och följ kontinuerligt upp 

13  Minimera väderberoendet genom förtillverkning och  
 väderskyddad montering 

14  Disciplinera informations- och mötesstrukturen 

15  Strukturera materialflöden för effektiv montering 

Utveckla organisationen och dess kompetens 
16  Stöd aktivt leverantörer i deras utveckling 

17  Välj medarbetare med rätt kompetens och attityd 

18  Eftersträva samkörda projektteam 

19  Beakta nya kompetenser 

20  Uppmuntra vidareutbildning 

21  Stöd individers utveckling av sin personliga    
 effektivitet 

22  Planera för reflektion och träning 

Disciplinera ledarskapet 
23  Basera ledningsbeslut på en långsiktig filosofi 

24  Eftersträva ordning och reda på arbetsplatsen 

25  Ge tydliga instruktioner (som inte kan    
 missuppfattas) 

26  Ställ höga krav som driver utvecklingen 

27  Belöna goda arbeten 

Driv successiva förbättringar 
28  Mät för att synliggöra slöserier 

29  Mät för att styra förbättringsåtgärder

30  Samla upp och använd goda erfarenheter 

31  Koppla alla förbättringsinitiativ till produktens    
 egenskaper eller till processen
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Tydlig struktur ersätter 
dyr flexibilitet

Byggsektorn genomgår just nu stora förändringar. Flera internationella 
företag har etablerat sig och konkurrerar med metoder och strategier 
som är obekanta för de svenska aktörerna. För att möta den nya 
konkurrensen så måste de svenska företagen minska sina kostnader 
och öka effektiviteten i sina processer. En ny CMB-finansierad fallstudie 
visar att det kan finnas anledning att analysera och ifrågasätta en 
affärsrelation, även om den beskrivs som väl fungerande.

Studien fokuserar på att identifiera styrkor och svagheter 
i affärsrelationen mellan byggföretaget Skanska Sverige och 
en av deras viktigaste leverantörer, det egna dotterbolaget 
Skanska Maskin. Skanska Maskin hyr ut maskiner och 
utrustning till bygg- och anläggningsbranschen. Företaget 
har ungefär 300 anställda och målsättningen är att vara 
byggbranschens bästa serviceleverantör.

– Strategier för inköp är en naturlig startpunkt 
för effektiviseringar eftersom närmare 80 % av en 
entreprenörs omsättning kan härledas till inköp av 
material och tjänster, säger Mikael Frödell, doktorand på 
Chalmers och projektledare för studien.

Underlaget till studien utgörs av intervjuer med 
nyckelpersoner i de båda organisationerna. Dessutom har 
uthyrningsstatistik och uppgifter om tidigare leveranser 
vägts in i analysen. För att visualisera det affärsmässiga 
samspelet mellan företagen har en värdeflödesanalys 
genomförts. En schematisk karta över affärstransaktionen 
har ritats upp med hjälp av en teknik som kallas ”Service 
Blueprinting”, eller relationskartläggning.

Respondenterna i intervjuerna beskriver relationen 
mellan Skanska Sverige och Skanska Maskin som mycket 
väl fungerande. 

– Den största styrkan förefaller vara Skanska Maskins 
stora tekniska kompetens, säger Mikael Frödell. Kunderna 
kan få hjälp med tillförlitliga råd i valet av maskiner, vilket 
naturligtvis uppfattas som något mycket positivt!

En granskning av 181 beställningar hos Skanska Maskin 
visade att beställaren ofta behövde de aktuella maskinerna 
med mycket kort varsel. 75 av de 181 beställningarna 
skulle levereras till projektet under samma dag och 32 av 
dessa skulle levereras ”med det samma”. Endast 17 av de 
181 beställningarna lades med två eller fler dagars varsel, 
trots att framförhållning belönades med reducerade priser.

Det visade sig också att logistiken i samband med 
leveransen av maskinerna saknade fast struktur. När 
Skanska Maskin har tagit emot en beställning samlas de 
aktuella maskinerna ihop från lagret och görs redo för 
leverans. Särskild personal arbetar med denna logistik, 
men i brådskande fall händer det att säljarna själva samlar 
ihop och personligen levererar rätt utrustning. Detta är en 
flexibilitet som driver stora kostnader.

Byggsektorn är decentraliserad i hög grad och det 
dagliga arbetet innehåller ofta stora inslag av osäkerhet. 
Därför måste det finnas ett visst utrymme för snabba och 
situationsanpassade lösningar. Skanska Maskin anstränger 
sig hårt för att tillgodose sina kunders behov och kunderna 
förefaller också vara mycket nöjda med servicen. Trots 
detta så finns det skäl att ifrågasätta flexibiliteten i 
transaktionen och de kostnader som uppstår.

– Kundspecifika och diversifierade tjänster innebär i 
regel högre priser, avslutar Mikael Frödell. Den totala 
kostnaden för affärsrelationen kan sannolikt sänkas om 
de olika momenten i transaktionen stramas upp och 
definieras på ett tydligare sätt.
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2. Analysis of demand

5. Recieve 6. Usage 7. Return

3. Collect 4. Logistics 8. Logistics 9. Service 10. Storage
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Figuren visar en förenklad variant av den relationskarta som 
ritades upp i syfte att bättre förstå affärsrelationen mellan 
Skanska Sverige och Skanska Maskin.

Foto: Skanska Maskin
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Miljöhänsyn 
lågprioriterat i 
kommunal upphandling
Svenska myndigheter har arbetat aktivt för att främja miljövänliga 
byggprojekt sedan början av 1990-talet. Trots detta är det långt 
ifrån alla kommuner som tillämpar miljö- och hållbarhetskriterier i 
upphandlingen av konsulttjänster inom byggteknik och arkitektur. 
Över hälften av de tillfrågade inköparna utesluter miljöhänsyn i sina 
upphandlingar, ofta på grund av att rätt kunskap saknas. 

Traditionellt sett har prislappen varit avgörande för 
utgången av en upphandling men på senare tid har 
behovet av mer komplexa urvalskriterier ökat. Det gäller 
särskilt i upphandlingen av avancerade tjänster inom 
arkitektur, byggteknik och design. 

– De urvalskriterier som används i kommunala 
upphandlingar kan ge leverantörerna incitament för att 
integrera miljöaspekter i sina affärsidéer, säger Josefin 
Sporrong, doktorand på Chalmers och projektledare 
för studien. Därför är det intressant att utreda hur 
kommunerna arbetar med miljörelaterade kriterier i 
värderingen av anbud. 

Underlaget för studien utgörs av enkätsvar från inköpare 
i 93 slumpvis utvalda kommuner. Sammanställningen 
visar att endast 43 % av kommunerna har inkluderat 
miljöhänsyn i sina riktlinjer för upphandling av tjänster. 
Vidare är det en minoritet av kommunerna som arbetar 
med hållbar miljöutveckling i anbudsvärderingen. 
Förekomsten av miljöledningssystem (verktyg för att 
organisera miljöarbetet) var ett kriterium för 30 % 

Projektledare för studien är Josefin Sporrong, doktorand vid institutionen för 

Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Handledare är professor Jan 

Bröchner vid samma institution. Forskningen finansieras av Forskningsrådet 

Formas, CMB, Stiftelsen J. Gust. Richert, ARQ stiftelsen för arkitekturforskning 

och STD, Svensk Teknik och Design.

För mer information: josefin.sporrong@chalmers.se

av respondenterna medan endast 11 % tillämpade 
livscykelkostnad som ett kriterium. Ungefär en tredjedel 
av de tillfrågade uppgav att miljörelaterade kriterier kan 
vara svåra att bedöma.

Flera forskare har lagt fram förslag på modeller för 
upphandling som kompletterar prislappskriteriet 
med andra aspekter, exempelvis miljöhänsyn och 
hållbarhetsperspektiv. Logiken bakom detta är att ett 
urval baserat på lägsta pris inte på något sätt garanterar 
den totalt lägsta kostnaden för att slutföra ett projekt. Ett 
sådant synsätt tar heller inte hänsyn till slutproduktens 
livscykelkostnad. Resultatet av forskningen tycks dock 
inte ha fått genomslag i praktiken. En majoritet av 
respondenterna i undersökningen menar att priset allt för 
ofta fäller avgörandet i värderingen av anbud. 

– Även om en inköpare ska bedöma vilket alternativ som 
är bäst på lång sikt, kan brist på erfarenhet och kunskap 
leda till att den leverantör som lämnar det lägsta priset 
vinner upphandlingen, säger Josefin Sporrong. 

I Sverige tog arbetet med att främja ekologiskt hållbart 
byggande fart i början av 1990-talet, bland annat genom 
inträdet i den europeiska unionen och grundandet av 
Byggsektorns Kretsloppsråd. Kommuner och myndigheter 
implementerade miljöledningssystem och började använda 
grön upphandling som ett strategiskt verktyg för att 
påverka sina leverantörer.

Utifrån undersökningens resultat är det svårt att se 
urvalskriterierna i kommunal upphandling som ett 
starkt incitament för utvecklingen av hållbar design och 
arkitektur. Det finns andra drivkrafter som är starkare, 
vilket visar på behovet av ökad förståelse för dessa frågor.

– Det finns många områden som måste utforskas för att 
vi ska kunna identifiera och förstå drivkrafterna bakom 
utvecklingen av hållbart byggande, säger Josefin Sporrong. 
Miljöpolitik, lagar och regler, inköpspolicies, den enskilde 
upphandlarens kompetens och attityd, för att nämna 
några. Men det här är definitivt en bra startpunkt!
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Högre effektivitet genom 
balanstänkande
Begreppet ”Supply Chain Management”, SCM, härstammar från tidigt 80-tal och går i 
stora drag ut på att optimera flödet av material, information och pengar inom och mellan 
företag. En fallstudie från byggbranschen visar dock på svårigheterna att optimera sådana 
materialförsörjningskedjor mellan företag. Aktörernas individuella mål och en ständig förändring 
av de yttre förutsättningarna gör optimeringsbegreppet irrelevant. Istället är det en tanke om 
balansering som bättre kan möta behovet av strukturering och hantering av enskilda kedjor.

– Optimerade flöden förutsätter en fullständigt isolerad, 
frikopplad och statisk materialförsörjningskedja, säger Lars 
Bankvall, doktorand på Chalmers och projektledare för 
studien. Olika aktiviteter påverkar varandra, såväl inom ett 
visst företag som företagen emellan.

Fallstudien visar hur köksinredningen i ett 
nybyggnadsprojekt kommer på plats, från beställning 
och tillverkning, till leverans och installation. Studiens 
underlag utgörs av intervjuer med några av de 
viktigaste aktörerna i materialförsörjningskedjan; en 
huvudentreprenör, en kökstillverkare och ett snickeri.

I det aktuella fallet ansvarade huvudentreprenören för 
att beställa köksinredning av kökstillverkaren, samt för att 
installera inredningen i lägenheterna. Kökstillverkarens 
uppgift var att producera och leverera de olika köken. En 
av kökstillverkarens viktigaste underleverantörer är ett 
specialiserat snickeri som bland annat levererar fanerade 
skåpsluckor. I den studerade materialförsörjningskedjan 
ingick också två fraktfirmor som levererade köksluckor 
från snickeriet till kökstillverkaren och monteringsklara 
kök från kökstillverkaren till byggplatsen. Principskissen 
nedan visar det studerade materialflödet.

Även i relativt okomplicerade flöden har de involverade 
aktörerna olika behov och gör olika prioriteringar. En stor 
utmaning för snickeriet är till exempel att leveranstiden 
för det material som ingår i produktionen är längre än 
den leveranstid som de av olika skäl måste hålla gentemot 
sina egna kunder. Detta förhållande leder till att de måste 
lagerföra en hel del material. Ju fler valmöjligheter som 
kökstillverkaren erbjuder sina kunder, desto större måste 
detta lager vara. Kökstillverkaren har däremot ingen 
möjlighet att hålla ett större eget lager med ingående 
kökskomponenter. Det är alltså mycket viktigt att 
produktionen och leveransen koordineras på ett bra sätt.

Det som händer hos de olika aktörerna ingår i en och 
samma materialförsörjningskedja. Dessa aktiviteter 
påverkar varandra och om något går fel så får det 
konsekvenser genom hela kedjan. Detta visade sig bland 
annat när delarna till de färdiga köken samlades ihop 
hos kökstillverkaren och lastades på pallar. Pallarna 
skulle levereras till byggplatsen omgående, eftersom 
lagerutrymmet hos kökstillverkaren var begränsat. 
Förseningar i bygget gjorde det dock omöjligt att installera 
köken på utsatt tid. Den anlitade fraktfirman förvarade 
därför köken till dess att de kunde installeras, vilket 
medförde ökade kostnader för huvudentreprenören.

Snickeri Fraktfirma Kökstillverkare Fraktfirma Huvudentreprenör

– Alla aktiviteter som pågår vid en byggarbetsplats 
påverkar varandra, direkt och indirekt, säger Lars Bankvall. 
Små avvikelser från projektplanen kan få genomgripande 
effekter som påverkar hela materialförsörjningskedjan. 
I vår fallstudie arbetade dessutom huvudentreprenören 
med flera parallella projekt samtidigt, såsom ofta är fallet, 
vilket ställde höga krav på koordinering av maskiner och 
personal. Förseningar i ett projekt fick exempelvis till 
konsekvens att ett annat projekt tvingades hyra in tillfällig 
arbetskraft i högre utsträckning än vad som ursprungligen 
var planerat.

Fallstudien innehåller också exempel på hur aktörerna 
genom samarbete har lyckats förbättra den totala 
effektiviteten. Ett sådant exempel är leveranserna 
från snickeriet till kökstillverkaren. Tidigare packades 
köksluckorna på konventionella lastpallar, för att sedan 
packas upp och sorteras hos kökstillverkaren. Detta 
upplevde kökstillverkaren som mycket tidskrävande och 
efter en del diskussioner flyttades den initiala sorteringen 
istället till snickeriet. Köksinredningen levereras nu 

på kundspecifika pallar, vilket möjliggör separering av 
enskilda kundorder, en förändring som båda företagen 
upplever som fördelaktig.

– De utmaningar som aktörerna i fallstudien 
måste hantera visar på varje enskilt företags behov 
av att ta flera samtidiga hänsyn, relaterade till olika 
materialförsörjningskedjor och byggprojekt, säger Lars 
Bankvall. Optimeringstanken missar de grundläggande 
förutsättningarna för denna aktivitetskoordinering, 
varför ett nytänkande krävs. Genom ökad förståelse 
för behovet av samtidig balansering av olika hänsyn 
skapas förutsättningar för ökad effektivitet, både i 
materialförsörjningskedjan och för det enskilda företaget.

Projektledare för fallstudien är Lars Bankvall, doktorand vid institutionen för 

Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Handledare är professor Anna 

Dubois vid samma institution.
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Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är 
objektorienterade projekteringsverktyg som har blivit allt 
vanligare byggbranschen. I BIM-systemets databas lagras 
detaljerad information om alla enskilda objekt som ingår i 
ett visst projekt; höjd, bredd, kopplingar till andra objekt, 
eventuell brandklass och energieffektivitet, samt en rad 
andra parametrar. Dessutom ingår objektets geometriska 
representation, det vill säga en 3D-modell för objektet. 
De ritningar som produceras är kopplade till databasen 
och om egenskaperna för ett objekt ändras så uppdateras 
alla ritningar automatiskt. Autodesk Revit, ArchiCAD och 
Microstation är exempel på populära BIM-verktyg.

– I dagsläget skapas 3D-modeller som en parallell process 
till den övriga projekteringen, berättar Mikael Johansson, 
doktorand vid Chalmers och en av projektledarna för 
studien. BIM-systemet innehåller all information som 
krävs för att rendera en 3D-modell, men problemet är 
att denna information ofta är för detaljerad för att kunna 
användas för interaktiv visualisering.

Syftet med forskningsprojektet har varit att utveckla en 
teknik för att kunna hantera och visualisera detaljerade 
modeller med hjälp av information som hämtas direkt ur 

BIM-systemet. Med en sådan lösning blir uppbyggnaden 
av en interaktiv 3D-modell inte en tidskrävande och dyr 
parallell process, utan något som sker med automatik.

– För beställare och slutanvändare innebär det en stor 
trygghet att få en realistisk bild av det färdiga projektet, 
säger Mikael Johansson. Vid stadsplanering fyller till 
exempel en 3D-modell ett demokratiskt syfte eftersom 
medborgare, stadsarkitekter och politiker kan fatta ett 
beslut utifrån ett underlag som alla förstår. Även för 
personer som är vana vid att läsa och tolka ritningar 
ger 3D-tekniken ett mervärde. Kollisioner mellan 
byggnadsdelar och annan felprojektering är också enklare 
att upptäcka i en 3D-modell.

Det finns flera olika optimeringstekniker som alla syftar 
till att utesluta den information som inte bidrar till den 
slutliga bilden, till exempel objekt som ligger utanför 
betraktarens synfält. Den nya optimeringstekniken som 
utvecklats på Chalmers är baserad på den vedertagna 
tekniken ”Portal Culling”. Portal Culling används nästan 
uteslutande för visualisering av inomhusmiljöer och går i 
korthet ut på att en betraktare i ett visst rum endast har 
möjlighet att se andra rum via dess öppningar.

Banbrytande teknik för 
effektiv 3D-visualisering

Med interaktiv visualisering kan du röra dig fritt i en 
digital, tredimensionell modell. Tekniken har många olika 
användningsområden i byggprojektering, men arbetet 
med att skapa de interaktiva modellerna är tidskrävande 
och kostsamt. I en studie finansierad av Boverket och 
CMB har en metod utvecklats för automatisk generering 
av 3D-modeller utifrån tillgänglig information i ett så 
kallat BIM-system.

För att optimera Portal Culling-tekniken för BIM-
visualisering adderades ytterligare en funktion: ”Occlusion 
Queries”, som kan avgöra om de olika objekten i ett 
virtuellt synfält skymmer varandra. I detta fall är det 
primära syftet att avgöra om en öppning i ett rum är 
skymd av ett objekt, i så fall behöver inte rummet som 
öppningen leder till ritas upp. Dagens grafikkort har 
inbyggt stöd för Occlusion Queries. Följande uppställning 
visar hur den nya tekniken för visualisering av BIM-
modeller väljer vilka objekt om ska ritas upp:

1. Ta reda på vilket rum betraktaren befinner sig i

2. För detta rum: rita alla objekt som tillhör    
 rummet och är inom synfältet

3. För varje öppning som är inom synfältet, avgör   
 om öppningen är synlig

4. Om öppningen var synlig, förminska synfältet   
 baserat på öppningen storlek

5. För det rummet som öppningen leder till:

6. Repetera processen från steg 2

En visualiseringsmetod kan bedömas utifrån hur lång 
tid det tar att producera en bildruta; ju kortare tid desto 
bättre. Det gör att olika tekniker kan jämföras på ett 
tillförlitligt sätt. Kombinationen av Portal Culling och 
Occlusion Queries visade sig ha en otrolig kapacitet, 
framför allt i visualisering av inomhusmiljöer. I de tester 
som genomfördes var den nya tekniken ofta mer än 10 
gånger snabbare än ett traditionellt system.

– Det här innebär att vi kan visualisera betydligt 
mer komplexa byggnadsinformationsmodeller i 
framtiden, säger Mikael Johansson. Nu vill vi undersöka 
möjligheterna att optimera tekniken ytterligare, bland 
annat genom att tillåta en lägre detaljnivå för objekt som 
befinner sig långt bort från betraktarpunkten.

Forskningen är utförd av Mikael Johansson och Mattias Roupé, doktorander 
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Arkitekturens villkor
En nystartad arkitekturtidskrift heter Conditions. Den 
ges ut på engelska, har sin bas i Oslo men ambitionen att 
vara nordisk. De unga arkitekterna bakom tidskriften vill 
bredda synen på arkitektur till att handla om arkitekturens 
villkor. Målet är en samverkan mellan parterna och ett 
ledarskap där arkitekturen och arkitekterna ingår som en 
självklar del i byggprocessen. Det som i Sverige fram till 
1950-talet sammanfattande kallades ”byggnadsyrket”.

En jämförelse Sverige – Schweiz

Låt mig ta ett exempel utifrån: Vid en studieresa i Schweiz 
häromåret besökte vi ett yrkesgymnasium, byggt 2006 
i den lilla industristaden Baden nära Zürich. Skolan 
var ritad av Burkard Meyer, ett för oss tidigare okänt 
lokalt arkitektkontor, och byggd av ett mindre, lokalt 
byggföretag. Skolbyggnaden hade en originell lösning med 
klassrummen mitt i och runtom en glasad korridor som 
samtidigt fungerade som frånluftskanal. Konstruktionen 
var ett betongelementbygge där de bärande pelarna 
i fasaden placerats olika tätt beroende på behovet av 
solavskärmning i olika väderstreck. Ju mer vi såg desto 
mer häpnade vi både över de originella och välfunna 
lösningarna av vanliga problem och precisionen i bygget 
där alla installationer satt på avsedd plats. 

Väl medvetna om att en del av den mest 
uppmärksammade internationella arkitekturen är projekt 
med en budget långt över vad man ser i Sverige frågade vi 
om byggkostnaden. Den rena byggkostnaden låg på  
13 000 SEK/kvm. Det är en högst normal kostnadsnivå 
och en kvalitet som Sverige inte kommer i närheten av.

Varför tycks det idag vara en sådan skillnad på 
”normalproduktionen” av arkitektur i två på många sätt 
lika länder som Sverige och Schweiz? Frågan kan vidgas 
till ett arkitekturhistoriskt perspektiv. 1950 gav den 
amerikanske arkitekturskribenten G E Kidder Smith ut två 
böcker: Sweden builds och Switzerland builds. De ingick i 
en serie på sammanlagt fyra motsvarande böcker. Syftet var 
att för en internationell publik presentera tidens ledande 
arkitekturländer. Sverige beskrivs som ett land med den 
högsta genomsnittliga nivån i världen på sin arkitektur. 
Som ett sammanfattande ord väljer Kidder Smith att 
beskriva den svenska arkitekturen som ”civilized”, den 
är en arkitektur som är till för sina brukare och inte 
arkitektur för arkitekturens eller arkitekternas skull.

Arkitekturhistorien i det utvidgade fältet

Vad har hänt när två länder från att ha haft en jämförbar 
kvalitet i sin arkitektur ett drygt halvt sekel senare tycks 
uppvisa en stor kvalitetsskillnad? Vi tror att för att kunna 
besvara en sådan fråga på ett meningsfullt sätt behöver 
man ha en helhetssyn på byggandet som system eller 
kultur. Detta är fortfarande en försummad fråga i den 
arkitekturhistoriska forskningen. Denna har behandlat 
arkitekternas historia och ofta också byggherrarnas eller 
beställarnas roll i arkitekturens tillkomst. Däremot har 
den mera sällan uppmärksammat de övriga parterna och 
faktorerna i byggandet: andra konsulter, byggföretag, 
finansieringssystem, lagstiftning. Målet är, kunde man 
säga, arkitekturhistorien i det utvidgade fältet. Vi är 
övertygade om att ett sådant perspektiv är till nytta för 
branschen idag, både som ett sätt att förstå hur det blivit 
som det blivit och som ett sätt att se alternativ.

En central fråga gäller den olyckliga polariseringen från 
1960-talet av svenskt arkitektur i ”den dubbla rörelsen” 
av en småskalig, konstnärlig, ”autonom” sektor och en 
storskalig, produktionsanpassad, ”heteronom” sektor. 
Alltså ett sätt att skilja arkitekturen från byggandet. 
En hypotes är att svensk arkitektur i ovanligt hög grad 
präglades av en sådan polarisering. Den hypotesen skulle 
dock kräva en jämförande undersökning med några andra 
länder (som Schweiz). Syftet inom detta begränsade 
CMB-projekt är att försöka komma åt hur aktörerna inom 

Text och foto: Claes Caldenby

fältet uppfattade sina egna och varandras positioner och 
hur dessa positioner på olika sätt institutionaliserades 
under 1960-talet. Medlet är en genomgång av 
facktidskrifter som Arkitektur, Att Bo, Byggmästaren, 
Byggnadsindustrin, Väg- och vattenbyggaren. Vi 
ser här utvecklingsmöjligheter i en koppling mellan 
arkitekturhistorisk forskning och forskning inom 
byggandets management och statsvetenskaplig forskning 
inom ”institutional performance”.

Parallellt med denna ansökan har medel anslagits från 
ARQ, Whites stiftelse för arkitekturforskning, för en 
fallstudie av några White-projekt främst från 1960- och 
1970-talen genom intervjuer med inblandade personer. 
En sådan intervjustudie syftar till att ge en fördjupad bild 
av positionerna ”på fältet”. En fråga i ett sådant arbete är 
hur man inom White arkitekter försökte upprätthålla ett 
”team work”, främst mellan olika konsultkategorier, i en 
tid av allt starkare differentiering av ”byggnadsyrket”.

“Arkitekturhistorien i det utvidgade fältet” är den övergripande rubriken på 

två forskningsprojekt. CMB finansierar ett med underrubriken “En studie av 

den dubbla rörelsen”. ARQ, Whites forskningsstiftelse, finansierar ett parallellt 

projekt med underrubriken “Team work”. Sökande för båda projekten var Claes 

Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia på Chalmers, och Kristina 

Grange, som doktorerat i arkitekturens teori och historia på Chalmers men nu är 

verksam som forskarassistent på KTH. 

För mer information: caldenby@chalmers.se
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Nya lokaler för nya behov
Under de senaste åren har högskolornas och universitetens tredje uppgift, samverkan 
med näringslivet, blivit allt viktigare. Chalmers interaktion med företag, myndigheter 
och med staden Göteborg har ökat och nu förbereds en omfattande ombyggnad av 
lokalerna. Samtidigt planeras ett nytt centrum för kompetens inom samhällsbyggnad 
och regional, hållbar tillväxt – Johanneberg Science Park.

Chalmersfastigheter äger drygt hälften av Chalmers 
lokaler och resterande del ägs av Akademiska hus. 
Fastighetsbolagens uppgift är att förvalta och underhålla 
de befintliga byggnaderna, men även att planera för 
nya behov som skapas när akademin förändras. Under 
de närmaste åren ska den fysiska miljön på Campus 
Johanneberg utvecklas för att bättre kunna svara upp mot 
nya förutsättningar och krav.

– Vi är lyhörda och försöker ta hänsyn till de framtida 
studenternas behov och hur vi tror att framtidens 
arbetsplatser kommer att se ut, säger Birgitta Hohlfält, 
regiondirektör på Akademiska Hus Väst. 

I takt med att akademins utbyte med det övriga 
samhället ökar så förändras den fysiska miljön på landets 
lärosäten. Undervisningslokalerna har förbättrats och 
nya mötesplatser har skapats. Biblioteken fyller idag en 

mer social funktion och ett annat exempel är caféerna, 
som tillhör de mer populära platserna för studier. De nya 
mötesplatserna underlättar kontakten mellan forskare, 
studenter och övrig personal, men fungerar även som 
arenor för samverkan med industrin. Ett bra exempel på 
detta är Chalmers kårhus, som färdigställdes år 2000. 

Universitetens och högskolornas förändrade roll i 
samhället ställer nya krav på lokalerna, men själva 
lokalfrågan kan också ha stor betydelse för utvecklingen av 
lärosätenas organisation.

– Planeringen av nya lokaler kan i många fall driva 
organisationsförändringar, säger Lennart Hedström, vd på 
Chalmersfastigheter. När vi kartlägger behovet ställer vi 
beställaren inför en rad konkreta frågeställningar. Enligt 
våra erfarenheter föds många goda idéer i denna process.

Bättre samverkan mellan ingenjörer och arkitekter 

En fråga som har fångats upp och drivits av 
CMB är bristen på utbyte mellan ingenjörs- 
och arkitektutbildningarna. Undervisningen av 
byggnadsingenjörer och arkitekter bedrivs idag i 
separata lokaler, utan någon betydande interaktion. 
Många anser att detta är ett problem, eftersom en viktig 
framgångsfaktor i alla byggprojekt är de olika aktörernas 
förmåga att kommunicera och samarbeta på ett bra sätt. 
Från företagens synvinkel är det därför idealt om lämpliga 
samarbetsformer mellan ingenjörer och arkitekter kan 
etableras redan under utbildningen. 

I samband med planläggningen av den framtida 
undervisningsmiljön på Campus Johanneberg så 
finns det en tydlig ambition att förbättra de fysiska 
förutsättningarna för ökat utbyte mellan utbildningarna.

– Vår uppgift är att överföra tanken om samverkan till 
en inspirerande miljö för undervisning och forskning, 
säger Birgitta Hohlfält. Även om det ännu inte finns 
någon konkret plan för hur detta ska lösas så pågår 
diskussionerna och jag tror att vi har goda förutsättningar 
att komma i mål på ett bra sätt.

Johanneberg Science Park

För tio år sedan etablerades Lindholmen Science Park på 
Norra Älvstranden. Konceptet har varit framgångsrikt och 
nu planeras en ny klusterbildning för samhällsbyggnad, 
energi- och materialteknik i anslutning till campus 

Johanneberg. Göteborgs stad och Chalmers ska i ett 
gemensamt bolag bygga upp och driva Johanneberg 
Science Park. Helt i linje med Chalmers övergripande 
strategi är målet att samla rätt kompetens från akademin, 
näringslivet och samhället i forskningsparken. Den nya 
arbetsplatsen ska rymma 2 000 - 2 500 personer och 
en viktig utmaning är att skapa bra förutsättningar för 
företagen att etablera sina verksamheter.

– Den fysiska miljön ska ge företagen ett stort mervärde, 
säger Birgitta Hohlfält. Vi ska erbjuda möjligheter som 
mindre företag kan ha svårt att bära upp på egen hand, till 
exempel tillgång till större möteslokaler, cafémiljöer och 
en naturlig kontaktyta mot akademin. Vår grundfilosofi 
är att en verksamhet aldrig ska underordna sig lokalerna; 
lokalerna ska istället utformas för att stötta verksamheten.

Johanneberg Science Park kommer att fylla flera viktiga 
funktioner, bland annat som plattform för en dialog 
om byggsektorns framtida kompetensbehov. Här har 
branschen en bra möjlighet att påverka utbildningens 
inriktning, samtidigt som studenterna kan etablera 
värdefulla kontakter med företagen.

– CMB är ett bra exempel på hur samverkan mellan 
industri och akademi kan organiseras, säger Lennart 
Hedström. Vi tar givetvis med oss erfarenheterna från 
CMB:s arbete när vi utformar Johanneberg Science Park. 
Samhällsbyggandet kan bli en stor framtida export och 
vårt mål är att skapa optimala förutsättningar för att 
ytterligare stärka kompetensen inom detta viktiga område.

Lennart Hedström, vd på 
Chalmersfastigheter och Birgitta 
Hohlfält, regiondirektör på 
Akademiska Hus Väst, utformar 
lokaler för framtidens utbildning 
och forskning. 

Foto: Gabriella Duraffourd 
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Design and Construction
Project Management
Ett masterprogram på Chalmers tekniska högskola

Många arkitekter och civilingenjörer inom 
samhällsbyggnadssektorn har god teknisk kunskap och stor 
drivkraft, vilket leder dem till viktiga ledningsuppgifter 
tidigt i karriären. För att säkerställa bra ledarskap i 
framtiden krävs ökad insikt i ledandets psykologi 
och i frågor som rör relationerna mellan kundernas, 
projekteringens och byggarbetsplatsens olika intressenter. 
Därutöver finns också ett behov av att se byggande och 
förvaltning i ett helhetsperspektiv, där samhällsdebatten, 
modern managementfilosofi, ekonomistyrning och 
internationella frågor är viktiga delar.

Managementutbildningen Design and Construction 
Project Management (DCPM) ger sektorn professionella 
medarbetare med en kompetens som allt fler företag 
efterfrågar. Företagen medverkar på olika sätt i 
programmet, vilket leder till en utbildning som ger 
studenterna en god bas för strategiskt ledande positioner.

Utbildningen som ges under år fyra och fem, omfattar 
120 högskolepoäng och ger arkitekter och ingenjörer 
kunskap att kritiskt analysera och effektivt förändra 
och utveckla verksamheter. Bland ämnena finns 
projektledning, byggnadsplanering, organisation av 
företag och projekt, design, kvalitets- och miljöstyrning, 
ekonomi och fastighetsrelaterade ämnen. En majoritet av 
studenterna kommer från Sverige men masterprogrammet, 
som ges på engelska, lockar studenter från hela världen. 

CMB:s roll är att stödja utvecklingen och genomförandet 
av managementutbildningen. Detta genom att bidra 
till utformningen av utbildningen, förmedla praktiska 
erfarenheter via gästföreläsare, aktivt medverka i 
studenternas projektarbeten samt att initiera och stödja 
genomföranden av examensarbeten. Utbildningen 
erbjuder på så sätt en stor interaktion med näringslivet.

Benoit Genot

Above all, the DCPM programme has helped me to increase my knowledge of 
Project Management. I am an international student with a French background 
in engineering in the urban field. The issues in the urban field are very often 
complex, and they need to be addressed from a project perspective. The DCPM 
programme has given me a complementary education that will no doubt help 
me in my future professional career.

Markus Johansson

Utbildningen bygger på ett helhetstänkande och många av kurserna är starkt 
sammankopplade med varandra. Fokus ligger på vad som är viktigt i en 
byggprocess, hela vägen från projektering till slutkund. Jag har nu en bättre 
förståelse för byggsektorns olika aktörer och deras villkor, vilket gör att jag kan se 
min nuvarande yrkesroll i ett större sammanhang.

Mehdi Khammar

I personally think that the greatest strength of this programme is the high-
quality lecturers from industry and academia, experienced people from all over 
the world. As a result, the in-class discussions during the course took place from 
a more international perspective. I am facing the future with more hope, and I 
am sure that I will be able to identify good job opportunities from now on.

Maria Ihrefors

Jag har lärt känna studenter, både svenska och internationella, med helt andra 
erfarenheter än mina egna och jag har förstått det som jag redan från början 
misstänkte: att vi i grunden är ganska lika. Jag känner mig numera både tryggare 
och bättre rustad för ett arbetsliv som inte nödvändigtvis måste utgå från ett 
arkitektkontor. Jag vill arbeta med alla faser av ett byggprojekt och jag vet att jag 
har rätt kompetens för uppgiften.

Röster om DCPM
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Sedan 2007 är Design and Construction Project 
Management (DCPM) ett av Chalmers cirka 
50 masterprogram. All undervisning bedrivs på 
engelska och programmet ges i samverkan mellan 
Construction Management (BoM), Arkitektur (A) 
och Service Management (I). Det övergripande 
syftet med utbildningen är att stärka ledarskapet i 
samhällsbyggnadssektorn. Det innefattar bland annat 
att bygga upp en bättre förståelse för de olika aktörernas 
villkor och drivkrafter, vilket skapar bra förutsättningar för 
långsiktig samverkan. Med rätt utbildning blir studenterna 
en viktig resurs i samhället, samtidigt som de har goda 
möjligheter att bygga upp starka, personliga karriärer.

Utbildningen samlar studenter med olika 
utbildningsbakgrund och nationalitet. Programmet 
har ungefär en tredjedel internationella studenter från 
bland annat Kina, Iran, Tyskland, Portugal, Honduras, 
Bangladesh, Tanzania, Etiopien, Zambia, Pakistan, 

Frankrike, Holland, Mexiko, Spanien, Polen, Indien, 
Turkiet och USA.

Kurserna drar nytta av DCPM:s samarbete med 
näringslivet och ofta används exempel från dagsaktuella 
frågeställningar och projekt. Efter att ha gått igenom 
programmet har studenterna en god förståelse för 
organisationer och projekt inom byggsektorn samt hur 
dessa fungerar och styrs. Exempel på möjliga arbetsplatser 
är arkitektkontor, byggföretag och konsultföretag inom 
byggsektorn med uppgifter kring utveckling, planering 
och verksamhetsledning.

DCPM är ett av Chalmers mest populära masterprogram. 
Drygt 1 500 internationella studenter har sökt DCPM och 
ungefär 600 av dessa har utbildningen som förstahandsval. 

För mer informtion, kontakta Ann-Charlotte Stenberg, 
som är ansvarig för masterprogrammet: 
ann-charlotte.stenberg@chalmers.se.

DCPM: studentinformation
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DCPM: Information for Students

Design and Construction Project Management 
(DCPM) has been one of Chalmers’ about 50 Master’s 
programmes since 2007. All teaching is delivered in 
English, and the programme is run in cooperation 
between Construction Management (BoM), Architecture 
(A) and Service Management (I). The overall objective 
of the course is to strengthen management in the 
construction and built environment sector. Among other 
things, this involves building up a better appreciation of 
the conditions and driving forces of the various players, 
which creates positive opportunities for long-term 
cooperation. The right education equip the students to 
become a valuable resource in society, at the same time 
as they acquire excellent prospects for developing strong, 
personal careers.

The course brings together students from differing 
educational backgrounds and nationalities. Approximately 
one third of the programme members are international 
students from countries including China, Iran, Germany, 
Portugal, Honduras, Bangladesh, Tanzania, Ethiopia, 

Zambia, Pakistan, France, the Netherlands, Mexico, Spain, 
Poland, India, Turkey and the USA.

The courses benefit from DCPM’s links with the 
local business community, and frequent use is made of 
examples of current issues and projects. On completing 
the programme, the students will have a sound 
understanding of the organizations and projects in 
the construction sector and how they operate and are 
managed. Examples of possible work placements include 
architect’s offices, building companies and consultancy 
firms in the construction sector on assignments relating to 
development, planning and business management.

DCPM is one of Chalmers’ most popular Master’s 
programmes. About 1,500 international students have 
applied for DCPM, of whom no fewer than 600 have 
listed the course as their first choice. 

For more information, please contact Ann-Charlotte 
Stenberg, director of the Master’s programme:  
ann-charlotte.stenberg@chalmers.se.
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Mentorer 
sökes
Samhällsbyggnadssektorn står inför en 

generationsväxling där värdefull kompetens och 

erfarenhet riskerar att gå förlorad. Därför startar CMB 

ett mentorprogram för masterutbildningen Design 

and Construction Project Management på Chalmers. 

Målet är att skapa förutsättningar för en dialog som 

hjälper både mentor och adept att tydligöra sina 

drivkrafter och utvecklas i sitt ledarskap.

Mentorprogrammet löper under utbildningens sista 

år och består av regelbundna möten mellan mentor 

och adept. Varje ”mentorpar” arbetar med tydliga 

mål som ställs upp när samarbetet inleds, men det är 

upp till de båda parterna att besluta om mötesplatser, 

mötesfrekvens och vilka frågor som ska diskuteras.

CMB söker mentorer som vill dela med sig av 

sin erfarenhet och ta aktiv del i studenternas 

yrkesmässiga och personliga utveckling. Åtagandet 

som mentor är stimulerande och utmanande. Det 

ger en inblick i dagens verksamhet på Chalmers och 

en unik möjlighet att verka som ambassadör för det 

egna företaget gentemot akademin.

För mer information om CMB:s mentorprogram:  

www.chalmers.se/cmb

WSP är ett globalt teknikkonsultföretag med bred 
verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn. Företaget 
har mer än 2 000 medarbetare i Sverige och är sedan 
flera år en av huvudmännen i Stiftelsen för byggandets 
managementfrågor.

– Det finns flera bra anledningar till att engagera sig i 
CMB:s verksamhet, säger Mickey Johansson, vvd och 
affärsområdeschef på WSP. Högskolan är vår absolut 
viktigaste rekryteringskälla och genom CMB har vi en 
värdefull möjlighet att påverka utbildningen av våra 
framtida medarbetare.

Mickey Johansson är ordförande för institutionsrådet 
för Bygg- och miljöteknik på Chalmers och har 
tidigare varit engagerad i CMB som ordförande för 
utbildningsutskottet. Han har också ett styrelseuppdrag 
i Bygginnovationen, ett forskningsprogram som 
drivs i samverkan mellan industrin och de svenska 
lärosäten som bedriver utbildning och forskning inom 
samhällsbyggandet. 

– WSP har under de senaste tio åren byggt upp flera 
nya tjänsteområden, fortsätter Mickey Johansson. 
Ett exempel är ”Analys och Strategi”, där vi arbetar 
i samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden, till 
exempel med regionutvecklingsfrågor och översiktlig 
trafikplanering. I våra nya tjänsteområden finns en hög 
andel specialister som är forskarutbildade, vi har på kort 
tid fördubblat antalet disputerade i företaget. Den här 
utvecklingen, med ökad närhet till akademin, skapar 
affärer för WSP, karriärvägar för forskarutbildade och 
kommer samhället till nytta genom att ny kunskap görs 
tillgänglig på marknaden.

Byggsektorn förknippas tyvärr ibland med negativa 
företeelser, som till exempel fukt i fasader och andra 
misslyckanden – något som WSP på sikt hoppas kunna 
bidra till att förändra.

”En viktig länk mellan 
akademi och industri”

– Jag är ganska trött på den bilden, säger Mickey 
Johansson. Visst finns det många förbättringsområden, 
men jag tycker att samhällsbyggnadssektorn har utvecklats 
positivt på många sätt. Vi har blivit bättre på att samarbeta 
och fokusera på brukarnyttan. Olika parter jobbar mot 
gemensamma mål i projekten och branschen är på många 
sätt tongivande i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Nu 
är det dags att fortsätta driva utvecklingen åt rätt håll och 
där har CMB, som en länk mellan akademi och industri, 
en viktig roll att fylla.

Mickey Johansson är vvd och affärsområdeschef på WSP, ett 
företag som sedan flera år är en av huvudmännen i Stiftelsen 
för byggandets managementfrågor.
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Under 2009 har forskare och lärare från ett femtontal 
forskargrupper vid Chalmers institutioner för Arkitektur, 
Bygg- och miljöteknik, Energi och miljö, Produkt- och 
produktionsutveckling och Teknikens ekonomi och 
organisation medverkat i CMB:s verksamhet. Vid årets 
slut hade Stiftelsen för byggandets managementfrågor 46 
huvudmän och majoriteten av dessa har aktivt deltagit i 
verksamheten. Därutöver har ytterligare cirka 200 företag 
och organisationer på något sätt medverkat i CMB:s olika 
forskningsprojekt, kurser och seminarier.

CMB:s styrelse har under året haft sex protokollförda 
möten under ledning av Magnus Borglund. Vid 
huvudmannarådet i april avtackades Agneta Kores för 
värdefulla insatser i styrelsen. Som ny ledamot invaldes 
Bertil Rignäs. Som nya prefekter vid Chalmers tillträdde 
även Catarina Dyrssen och Ulf Jarfelt som nya ledamöter. 
Den operativa verksamheten koordineras och stöttas av 
utskotten för forskning och utbildning. 

Forskningsutskottet

Forskningsutskottets uppgift är att initiera och 
värdera idéer till forskningsprojekt av relevans för 
samhällsbyggnadssektorn och CMB:s ämnesinriktning. 
Under året har ett 20-tal forskningsprojekt med stöd av 
CMB varit aktiva. Tre nya projekt har beviljats medel 
under 2009; ”LCC som beslutsstöd”, ”Sim Lean 2.0 – 
vidareutveckling av webbaserat leanspel” och ”Var skapas 
värde i samhällsbyggandet?”.

Därutöver pågår ett större antal forskningsprojekt inom 
kunskapsområdet som har annan finansiering. I samtliga 
CMB-stödda projekt och i många av de övriga projekten 
deltar såväl forskare från Chalmers som representanter från 
ett eller flera företag i CMB:s nätverk. 

Under året har två rapporter publicerats: ”Hållbart 
byggande och projektbaserad organisering: En studie 
av organisatoriska flaskhalsar” av Pernilla Gluch och 
”31 rekommendationer för ökad lönsamhet” av Per-
Erik Josephson och Lasse Björkman (tid. Saukkoriipi). 

Därutöver har ett antal vetenskapliga artiklar, 
fackpressartiklar och populärrapporter, baserade på CMB-
projekt, publicerats under det gångna året.

Forskningsutskottet har haft fem protokollförda möten 
under ledning av Berth Olsson. Alla möten genomförs 
ute hos ledamöternas respektive företag, vilket har 
varit mycket uppskattat. En stående fråga är hur den 
dokumenterade kunskapen kan föras ut i företagens 
verksamheter, ett arbete som fortsätter under 2010.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets uppgift är att som referensgrupp 
vara rådgivande kring innehåll och genomförande av det 
tvååriga, internationella masterprogrammet ”Design and 
Construction Project Management”, DCPM. I september 
2009 startade 53 studenter i programmets tredje “kull”, 
representerande Sverige, Frankrike, Polen, Turkiet, 
Tyskland, Bangladesh, Etiopien, Indien, Iran, Kina och 
USA. Söktrycket har varit stort i jämförelse med övriga 
Chalmersprogram.

Enstaka, valbara kurser har haft uppåt 70 studenter i 
och med att utbytesstudenter från europeiska universitet 
har tillkommit. För att kunna erbjuda studenterna en 
bra introduktion genomfördes sociala aktiviteter där 
lärare och företagsrepresentanter deltog. Nio huvudmän 
engagerade sig även som värdföretag för studiebesök och 
projektuppgifter i de inledande kurserna. Övergången från 
svenska till engelska i undervisningen har gått fortsatt bra. 
I det fortsatta utvecklingsarbetet samplaneras programmet 
alltmer med masterprogrammet ”International Project 
Management”, vilket också är ett av Chalmers mest 
populära program. DCPM koordineras av Ann-Charlotte 
Stenberg.

Utbildningsutskottet har haft fyra protokollförda möten 
under ledning av Henrik Saxborn. En viktig fråga under 
2010 är att fortsätta den successiva anpassningen av 
programmet och de enskilda kurserna för att bättre kunna 
möta såväl studenternas som industrins behov. 

Verksamheten 2009

Marknadsutskottet

Marknadsutskottets uppgift är att följa utvecklingsbehovet 
inom samhällsbyggnadssektorn, med särskilt fokus på 
huvudmännen. Utskottet planerar aktiviteter som syftar 
till att stimulera kunskapsutvecklingen i sektorn. Under 
året har åtta seminarier arrangerats:

•	 24/2: BIM-seminarium, i samarbete med Svenskt   
 Projektforum, SVR med flera

•	 22/4: CMB:s Ledarskapsdag med utdelning av   
 ledarutmärkelsen Guldhuset

•	 12/5: Frukostseminarium: 31 rekommendationer för  
 ökad lönsamhet 

•	 2/6: Minikonferens angående årets examensarbeten

•	 6/10: CMB Round Table

•	 1/12: CMB:s Strategidag, “Bygga för energi”

•	 23/9: Frukostseminarium: Ekonomiska kalkylmodeller  
 som beslutsunderlag i byggprocessen

•	 15/12: Frukostseminarium: Att leda kreativa   
 designprocesser

Samarbetet med Chalmers Industrihögskola fortsatte 
när det gäller fortbildning. ”Lean för byggandet” 
(7,5 hp) genomfördes under året för fjärde gången, 
med 20 kursdeltagare. Som en del i kursen analyserar 
kursdeltagarna sina företags styrkor och svagheter och tar 
fram handlingsplaner för att införa lean-tänkande.

CMB:s utmärkelse för framgångsrika ledare inom bygg- 
och fastighetssektorn delades ut för sjunde gången i 
samband med Ledarskapsdagen 2009. Fredrik Kastevik, 
JM, vann utmärkelsen och höll ett stimulerande anförande 
kring sitt eget ledarskap i anslutning till prisutdelningen. 
Magnus Borglund var ordförande i juryn och Ann-
Charlotte Stenberg skötte det övriga arbetet kring priset. 

CMB Round Table genomfördes för andra gången 
under hösten. Omkring 30 företagsledare och 
Chalmersprofessorer diskuterade aktuella frågor och flera 
av dessa frågor har tagits omhand i det fortsatta arbetet. 

Marknadsutskottet har haft fem protokollförda möten 
under ledning av ordföranden Ljot Strömseng. Den 
viktigaste frågan för utskottet är att fortsätta utveckla en 
neutral arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom 
management för samhällsbyggandet.

John Holmberg, professor i fysisk resursteori och vicerektor på 
Chalmers, talade om energifrågor vid CMB:s Strategidag den 
1 december 2009.
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Att bygga för energi 
Strategidagen 2009

Vid CMB:s Strategidag diskuterades vilka utmaningar den framtida 
energiförsörjningen skapar för samhällsbyggandet. Den tekniska 
utvecklingen på området har gått snabbt framåt. Nu förefaller istället 
bristande styrning från myndigheter och företag vara det största hindret 
för bättre hantering av energifrågorna.

Den 1 december arrangerade CMB den årliga 
Strategidagen på Chalmers i Göteborg. Seminariet lockade 
drygt 180 deltagare som bjöds på intressanta föreläsningar 
och diskussioner kring ett ämne som är mer aktuellt än 
någonsin: vår framtida energiförsörjning.

John Holmberg, professor i fysisk resursteori och 
vicerektor på Chalmers, inledde den del av seminariet 
som rörde troliga framtidsscenarier. Han uttryckte stor 
frustration över att utvecklingen i byggbranschen går 
långsamt med avseende på energihushållning. I Sverige är 
det Boverket som reglerar hur mycket energi ett nybyggt 
hus får förbruka genom att ställa krav på energiprestandan, 
det vill säga den mängd energi som byggnaden använder 
under ett år. Enligt Holmberg lägger byggherrarna 
sina hus på den högsta tillåtna nivån eftersom det 
inte finns några egentliga incitament för att hålla nere 
energiförbrukningen. 

Enligt John Holmberg borde myndigheterna uppmuntra 
byggföretagen att bygga energismart, men även skärpa 
kraven på energiprestandan i takt med att den tekniska 
utvecklingen går framåt. Japan arbetar med ett system 
där de mest energismarta byggnaderna under en viss 
period sätter standarden för nästa period. Det gör att 
energiprestandan hela tiden förbättras.

Rätt styrning i energifrågan betonades också av 
Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger. 
Han beskrev en framtid där den största utmaningen blir 
att koppla samman solelsanläggningar, vindkraftsparker 
och andra gröna energislag i smarta nät, så kallade Smart 

Grids. Principen bygger på att energin hämtas från de 
enheter som för tillfället producerar bäst, samtidigt som 
systemet hanterar överskott och buffertar i realtid. 

Satsningar på ökad kapacitet i nätet är mer prisvärda än 
att bygga nya kol- och kärnkraftverk. Som ett exempel 
lyfte Kåberger fram Kina, där enorma resurser läggs på att 
bygga ut elnätet med hög överföringskapacitet. Kina har 
utvecklats till en av världens ledande vindkraftsnationer, 
både vad gäller installerade kraftverk och tillverkning. Här 
byggs också flest solceller i världen. 

Tomas Kåberger gav även flera exempel där krav på 
minskade utsläpp och minskad elförbrukning har visat 
sig vara en god affär för företagen. Ett sådant exempel är 
PFE, Programmet för energieffektivisering, som initierades 
2004 med Energimyndigheten som tillsynsmyndighet. 
PFE erbjuder skattebefrielse på el som används i 
tillverkningsprocesser under förutsättning att företagen 
arbetar systematiskt med energieffektivisering. 98 
företag deltog från starten och programmets resultat har 
överträffat alla förväntningar. De åtgärder som företagen 
vidtog för att minska energiförbrukningen visade sig inte 
bara vara ekonomiskt gynnsamma, de resulterade också i 
konkurrensfördelar gentemot andra aktörer.

Energifrågan är komplicerad och varje aspekt av 
problematiken kan betraktas på olika sätt. Thore Sahlin, 
vice vd på Göteborg Energi, hävdade att mycket har hänt 
inom samhällets energiförsörjning, trots att utvecklingen 
i byggsektorn går långsamt. Göteborg Energi och 
andra svenska energileverantörer har under de senaste 

Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger gav en 
engagerad föreläsning som bland annat berörde utbyggnaden 
av smarta elnät.

decennierna etablerat ett världsunikt fjärrvärmesystem, 
där spillvärme från avlopp, sopförbränning och andra 
värmealstrande samhällsfunktioner tas tillvara. I Göteborg 
har energiförbrukningen för uppvärmning av hus kunnat 
effektiviseras med 75 % sedan 70-talet. Samhällets totala 
kostnader och miljöpåverkan har minskat drastiskt, men 
dessa effektiviseringar är inte synliga i diskussionen kring 
byggnaders energiförbrukning.

Thore Sahlin visade också på skillnaden mellan hur 
mycket el som produceras i Europa och hur mycket som 
faktiskt används. Beräkningar visar att upp till hälften av 
den producerade elen aldrig kommer slutanvändarna till 
del, utan går förlorad på grund av bristfällig kunskap och 
dålig planering.

Strategidagen bjöd även på flera intressanta, kortare 
föreläsningar om våra olika energislag; vind, våg, sol, 
vatten och kärnkraft. Programmet hölls ihop av Jan 
Bröchner, professor i byggandets organisering på Chalmers 
och moderator för dagen.

Strategidagens talare efterlyste genomgående bättre 
kunskap och klokare management i energisammanhang. 
En viktig uppgift för ledare inom myndigheter och 
företag är att visa att minskad resursförbrukning inte bara 

handlar om goodwill, det kan också vara en bra affär. 
Företagen måste börja tänka i nya banor och integrera 
energiaspekten i sina processer. Det anses till exempel vara 
dyrt att utnyttja solpaneler som fasadbeklädnad, men den 
kostnad som egentligen borde beaktas i projekteringen 
är mellanskillnaden mellan solpaneler och en traditionell 
fasadbeklädnad. Byggsektorn står för en betydande del av 
samhällets totala miljöbelastning och måste därför ta ett 
stort ansvar i diskussionen om vår energiförsörjning.

CMB riktar ett stort tack till Strategidagens talare:

Lennart Claeson, designansvarig, Bohegg Engineering AB (vågkraft)

Petter Sjöström, grundare, ansvarig för solcellsprojekt, Switchpower AB / 
Gällivare Photovoltaic AB

Niklas Dahlbäck, FoU-ansvarig för vattenkraft, Vattenfall

Torsten Bohl, Vattenfall (kärnkraft)

Ulf Corné, grundare och affärsutvecklare, Arise Windpower AB

Tomas Kåberger, vd, Energimyndigheten

Thore Sahlin, vvd, Göteborg Energi

John Holmberg, professor och vicerektor, Chalmers

Strategidagen arrangerades av CMB i samverkan med Chalmers 
energicentrum (CEC), Byggherrarna, Fastighetsägarna,  
Svensk Teknik och Design, Sveriges Byggindustrier, Tidningen Byggindustrin 
och VARG, V-studenternas arbetsmarknadsgrupp.
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Mer för pengarna i 
samhällsbyggandet
Byggbranschen har fått utstå mycket kritik, både 
i media och i uppmärksammade utredningar från 
Byggkommissionen. Karteller, misslyckade projekteringar 
och höga kostnader har skadat förtroendet för sektorn. 
Med inspiration från andra industrier arbetar nu många 
av samhällsbyggandets aktörer för att höja effektiviteten 
och sänka kostnaderna. Vid ett seminarium med 
titeln “Peng i bygget” diskuterades lösningar för ökat 
kundvärde i byggsektorn.

Seminariet arrangerades på Chalmers den 24 februari 2010 av Svenskt Projektforum, 

SVR (Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund) och CMB. Moderator var Anna 

Kadefors, docent i teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Lotta Brändström, 
tillträdande chef för ”stora 
projekt” på det nybildade 
Trafikverket, vill ha mycket 
järnväg för pengarna. 

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, tidigare kvalitetschef på 
Volvo, var först ut bland talarna. Hon belyste problemet 
med den ”förhandlarkultur” som råder i byggsektorn. 
Inköparna arbetar ofta kortsiktigt med fokus på lägsta 
pris, trots att slutprodukten faktiskt ingår i en långsiktig 
samhällsutveckling. En viktig fråga för alla organisationer 
är därför att stärka sin beställarkompetens.

Även Lotta Brändström, tillträdande chef för 
”stora projekt” på det nybildade Trafikverket, 
betonade beställarens viktiga roll i en väl fungerande 
samhällsbyggnadssektor. Enligt henne är kortare byggtider 
med färre störningar ett måste i framtiden. Detta 
förutsätter att entreprenörerna förbättrar sina processer. 
Idag saknas det incitament för effektivisering eftersom 
konsulter i byggsektorn ofta tar betalt per timme, även för 
att rätta till fel som de själva har orsakat.

Det nya Trafikverket kommer årligen att beställa tjänster 
för uppskattningsvis 30 miljarder och har därigenom stora 
möjligheter att ställa krav på entreprenörernas arbetssätt 
och effektivitet. Eller som Lotta Brändström själv uttryckte 
det: ”Vi ska ha mycket järnväg för pengarna!”.

Ett bra sätt att förbättra värdet för kunderna är att 
minska kostnaderna. Per-Erik Josephson, föreståndare 
för CMB, har under de senaste åren arbetat för att öka 
medvetenheten om det dolda slöseriet i byggsektorn. 
Uppåt hälften av alla kostnader i ett typiskt byggprojekt 
kan enligt Per-Erik Josephson klassas som slöserier, det vill 
säga aktiviteter som inte tillför slutprodukten något värde.

Onödig resursförbrukning beror till stor del på 
osäkerhet och därför är det viktigt att öka precisionen 
och göra processerna mer tillförlitliga. Att utnyttja den 
tillgängliga tiden för att färdigställa produkten så snabbt 
som möjligt är en annan grundprincip. En byggarbetsplats 
står helt stilla under 75 % av veckans tillgängliga timmar!

Ett företag som strävar efter att öka sin effektivitet är 
Tuve Bygg, som representerades av Magnus Nyström. 
När det är möjligt så väljer Tuve Bygg att lägga ut 
ansvaret för materialförsörjningen på sina leverantörer, 
ett ansvar som innefattar klockslagsleveranser och 
kvalitetskontroller vid lastning och avlastning. Leveranser 
till byggarbetsplatserna sker i regel efter klockan 16, när 
materialet på ett smidigt sätt kan distribueras till de olika 
arbetsställena. Den nya arbetsmodellen har resulterat i 
2,5 % högre distributionskostnad, men hela 9 % lägre 
materialhanteringskostnad på byggplatserna.

Under seminariet gavs flera exempel på nyskapande 
lösningar för projektstyrning, produktionsledning och 
stadsdelsutveckling. Att bygga hållbara strukturer för 
framtiden är en stor utmaning för alla i den sektor som 
enligt Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist är samhällets ”hjärta 
och motor”. Utvecklingen inom samhällsbyggandet går åt 
rätt håll och nu gäller det att sektorns aktörer sträcker på 
sig och antar utmaningen!
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