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Ritning – Bygghandling - Tillverkningsritning?

• Nivå?

• Många tydliga detaljer – är det 
bra?

• T ex många livavstyvningar för 
att spara material och vikt.

• Eller få detaljer, grövre stål och 
tyngre konstruktion?

• Ändrade handlingar t ex kälfog
till stumfog. Och fler 
avstyvningar.



Prissättning?
• Styckpris

• Kg-pris

• Löpande

• UE och påslag

• Budgetpris (förslagshandlingar).

• Olika kostnadsslag i en mängdförteckning. 

• Prefabriceringsgrad?

• Bygga färdigt i fält? Förutsättningar klara (i 
FU och i verkligheten)?

• Utförandeentreprenad med färdiga 
handlingar vs. totalentreprenad med 
möjlighet att påverka?



Järnvägsbro Sunne – Totalentreprenad med 
inbyggd stålbyggarkompetens!



Förfrågningsunderlag, anbud och kontrakt

• Tydlighet!

• Objektspecifikt!

• Vad ingår?

• Vad ingår inte?

• Vilka förutsättningar gäller?

• Tidplan

• Betalningsplan

• Detaljeringsgrad och tydlighet är minst lika viktigt 
som ”regler” (viten, bonus, samverkan, …)

• Erfarenhet, kompetens och realism likaså.

• Tydlighet räddar oss från missförstånd, olika 
tolkningar och misstänksamhet.



Tid är pengar

• Realistisk tidplan, 
accepterad av båda 
parter.

• Anmälan av hinder –
säkert kort?



Tilläggsbeställningar, ÄTA

• Rätt ska vara rätt!

• En kunnig byggledare 
hjälper beställare och 
entreprenör.

• Beställarrepresentantens 
mandat?!



Samverkan – på papperet vs. Verkligheten
Viktigt med rätt/lika förväntningar



Anbudsskedet

1. Gå igenom FU noggrant

2. Gör marknadsanalys för att bestämma möjlig/önskad marginal.

3. Skicka ut förfrågningar till UE och leverantörer tidigt (direkt!). 
Välj beprövade och pålitliga lev. Avkräv tydliga offerter. Kör 
offertgenomgång.

4. Kalkylera noggrant, genomför kalkylgenomgång med kollegor 
som inte varit involverade. Dubbelkolla med UE och 
leverantörer igen.



Anbudsskedet

5. Förankra med produktion

6. Gör detaljerad offert

7. Vid offentlig upphandling – Var ute i god tid! Ställ frågor den 
officiella vägen.

8. Vid startmöte/kontraktsgenomgång – Du har kommit långt. Var 
öppen, fråga, beskriv.



Tvist

1. Agera snabbt

2. Stäm av internt (förankra 
och dra gränser)

3. Var rak och tydlig mot 
motpart

4. Var beredd på mothugg

5. Tillämpa AB/ABT. Försök 
lösa utan jurist

Anbud &
kontrakt

1. Genomarbetat
2. Tydlighet
3. Handskakat
4. Goda ekonomiska 

marginaler
5. Välj ”rätt 

beställare” (och 
leverantör)

6. Välj rätt projekt
7. Se upp för girighet 

i alla led.

Produktion

1. Öppenhet
2. Skapa/bibehåll 

goda relationer 
(lyhördhet)

3. Insikt om parternas 
olika roller och 
intressen.

4. Om möjligt –
kunden har alltid 
rätt.



• Projektleder och levererar inom bygg och teknik

Äggestorp 315 - 444 91 Stenungsund
E-post info@pikh.se
Facebook www.facebook.com/pikh_teknik
Instagram www.instagram.com/pikh_teknik
Webb www.pikh.se
Mobil 0707-246 246

mailto:info@pikh.se
http://www.facebook.com/pikh_teknik
http://www.instagram.com/pikh_teknik
http://www.pikh.se/

