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I EN  BYGGPROCESS 
ÄR VI MÅNGA  
SOM SAMVERKAR
När man genomför ett byggprojekt är många människor 
med vitt skilda kompetenser in volverade i olika delar 
av processen. Alla medverkande, från planering till 
färdigt projekt, är delaktiga i slutresultatet. 

Målet med den här broschyren är att berätta hur vi 
på Higab genomför byggprojekt. Förståelse för pro-
cessen är bra för alla parter, oavsett när du kommer in  
i den. Den första delen av broschyren beskriver bygg-
processens olika skeden och i den andra delen hittar 
du som kund och hyresgäst viktiga saker att tänka på. 

Ett lyckat projekt kännetecknas av att alla  
nedanstående komponenter samverkar. 

Första spadtaget för Kretslopps-
parken, Alelyckan 2006.
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PLANERING
För att byggprocessen ska bli effektiv och resultera 
i en väl fungerande byggnad eller lokal måste beslut 
fattas i rätt ordning, i rätt tid och av rätt aktör. Vi 
har helhetsperspektivet och önskat slutresultat som 
riktmärke under arbetets alla skeden. Vid projektstart 
delas byggprocessen in i olika skeden för att under
lätta arbetet framöver. Ju längre projektet framskrider, 
desto mindre blir möjligheterna att göra förändringar. 
Därför lönar det sig alltid att lägga stor kraft i början 
av projektet. Planeringstid kostar relativt lite i det 
tidiga skedet och de beslut som då tas kommer att  
ha stor påverkan på projektets slutkostnad. 

ORGANISATION
En projektledare från Higab leder byggprojektet och 
ansvarar för att driva arbetet från förstudie till färdigt 
projekt. Beroende på  projektets storlek och komplexitet 
bildas det olika former av grupper, som till exempel 
styrgrupp,  projektgrupp och arbetsgrupp.

I hyresgästens organisation bör en motsvarande 
projektledare utses som har till huvuduppgift att vara 
kontaktperson för projektet, leda den egna verksam
hetens arbete och säkerställa att erforderliga beslut tas.

HÅLLBARHET
På Higab eftersträvar vi alltid energieffektiva lösningar 
för såväl byggande och ägande som brukande av 
 fastig  heter. Vi följer klassningssystemet  Miljöbyggnad, 
ett svenskt system som används för att certifiera bygg
nader inom energi, inneklimat och material för att värna 
om människors hälsa och vår miljö. 

SOCIAL HÄNSYN
Social hänsyn är ett av Göteborgs Stads prioriterade 
mål. Det är ett verktyg för att uppnå social hållbarhet 
genom bland annat ökad sysselsättning, minskad 
 diskriminering och bättre arbetsmiljö. Social hänsyn 
bidrar till att bygga ett långsiktigt stabilt och  dynamiskt 
samhälle. Higabs modell innebär att vi i lämpliga bygg
projekt och i samarbete med våra entreprenörer inrättar 
projekt eller lärlingsplatser för personer som av olika 
skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Kostnader

Möjlighet  
att påverka

TID

GOD PLANERING ÄR DEN  
VIKTIGASTE BYGGSTENEN  
I ETT LYCKAT PROJEKT.
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LOKALFÖRTECKNING  /LOKALPROGRAM
Lokalprogrammet listar alla rum som verksamheten 
 anser sig behöva. I större eller mer komplicerade 
projekt kan det ibland vara bra att använda en särskild 
konsult för att göra lokalprogrammet. Vinsterna med 
att låta en specialist gå igenom verksamheten kan 
bli bättre anpassade lokaler, effektiv iseringar och 
 minskad lokalarea. 

SAMBANDSKRAV
Här anger verksamheten sina krav på sambanden inom 
byggnaden. Det innebär i korthet att man bestämmer 
vilka lokaler som måste ligga nära varandra och vilka 
som inte ska stå i förbindelse med varandra. Sambands
kraven beskrivs i textform eller genom att man ritar upp 
ett enkelt schema över de lokaler man tänkt sig enligt 
lokalförteckningen. Efter det rang ordnas olika behov  
av samband som finns mellan lokalerna. 

Exempel på sambandskrav:

RUMSFUNKTIONS PROGRAM
Rumsfunktionsprogrammet är en specifikation för 
varje rum utifrån de övergripande funktionskraven. 
Förutom ytan innehåller det olika tekniska krav som 
till exempel vilken temperatur rummet ska hålla, eller 
om det finns krav på ljud och teknik. Verksamhetens 
inrednings och utrustningsbehov kan med fördel 
förtecknas i rumsfunktionsprogrammet. 

BYGGNADSTEKNISKT PROGRAM
Byggnadstekniska programmet beskriver verksam
hetens specifika tekniska system och funktionskrav. 
De delas ofta upp per disciplin.

Samband

Starkt samband

Mycket starkt samband

FÖRSTUDIE
Första steget i byggprocessen är att precisera pro
jektet med fokus på vad vi gemensamt vill uppnå. 
Detta uttrycks i en förstudie som beskriver kundens 
 verksamhet och projektets förutsättningar. Förstudien 
utgör beslutsunderlag för projektets genomförande 
och är även ett underlag för det fortsatta program 
och projekteringsskedet. Det finns många sätt att 
illustrera förstudien. Ett sätt kan vara med skisser och 
fotomontage. I den här delen av projektet är kund, 
projektledare och arkitekt de mest aktiva parterna. 

PROGRAM
I programskedet, som också är en fördjupning av 
förstudieskedet, specificeras och fastställs verksam
hetens krav. Programhandlingen är en samman
fattning av förutsättningarna för ett projekt och utgör 
det samlade underlaget inför fortsatt projektering. 
Programskedet förutsätter ett nära och intensivt 
samarbete mellan fastighetsägare och kund, under 
ledning av projektledaren. Hyresgästen har ansvaret 
för att ta fram underlag och beskriva verksamheten.

Programhandlingen består av ett verksamhets
program, ett lokalprogram, ett rumsfunktionsprogram, 
ett byggnadstekniskt program och en beskrivning av 
önskade samband. En väl genomarbetad program
handling är en förutsättning för att projektet ska  
bli framgångsrikt.

VERKSAMHETS PROGRAM
Verksamhetsprogrammet ska innehålla en kort present
ation av verksamhetens idé och ändamål. Programmet 
ska ge en bild av verksamheten utifrån den långsiktiga 
lokalanvändningen och bör innehålla uppgifter om:

• Vad verksamheten gör
• Organisation
• Antal anställda och deras funktioner
•  Dimensionerande faktorer som t ex special

verksamhet av olika slag
• Eventuella utvecklingstrender på längre sikt
•  Faktorer som påverkar de tekniska kraven eller 

den fysiska utformningen

Förstudien ska:
• Klarlägga mål och omfattning
• Analysera nuläget
• Sammanställa lokalbehov
• Ta fram lösningsförslag
• Bedöma kostnader
•  Visa på genomförandeform  

och tidsplanering

FÖRSTUDIE  PROGRAM PROJEKTERING PRODUKTION AVSLUTA PROJEKT
GARANTI

FÖRVALTNING  
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AVSLUTA PROJEKT
När de nya lokalerna är klara lämnas de över till 
  hyres gästen som ska etablera sig med inredning och 
 ut  rustning innan verksamheten kan starta. Vanliga 
 frågor att hant era inför överlämningen brukar vara 
sådant som  berör lås, larm, data, telefoni och hiss. 
Innan  projektet  avslutas bör tid planeras och avsättas 
för uppföljnings möten. Detta är viktigt för att hantera 
eventuella kvarstående frågor.

INNAN PROJEKTET 
 AVSLUTAS SÄTTER VI AV 
TID FÖR UPPFÖLJNING. 

PROJEKTERING
Efter beslut om genomförande startar projekterings
skedet. Under ledning av Higabs projektledare  arbetar 
en konsultgrupp med att formge, konstruera och 
 precisera projektet. I konsultgruppen ingår bland annat 
arkitekt, konstruktör, el och vvsprojektörer. Beroende 
på  projektets komplexitet kan gruppen utökas med 
ytterligare kompetenser inom exempelvis akustik, 
mark eller miljö. När projekteringen är avslutad har ett 
förfrågningsunderlag bestående av ritningar och be
skrivningar producerats. Detta ligger sedan till grund 
för upphandling av entreprenörer.

PRODUKTION
Under produktionsskedet sker själva byggnationen 
i form av en ny, om eller tillbyggnad. I denna fas 
 skapas en ny organisation bestående av bland annat 
entreprenör, projekt och byggledare. I produktions
skedets slutfas blir kunden åter mer aktiv inför in  
flyttning och verksamhetsstart. När bygget väl satt 
igång är möjligheterna att förändra ytterst små och 
vanligtvis mycket kostsamma. Förändringar kan också 
innebära risk för försämrad kvalitet och förseningar.
 

GARANTI- 
FÖRVALTNING
Under garantitiden, som vanligtvis är fem år på ut
förandet, bör det finnas en överenskommelse om hur 
eventuella fel ska anmälas, åtgärdas och följas upp. Vid 
större projekt genomförs normalt en garanti besiktning 
vid garantitidens utgång och i vissa projekt kan det 
också förekomma en tvåårsbesiktning.

FÖRSTUDIE  PROGRAM PROJEKTERING PRODUKTION AVSLUTA PROJEKT
GARANTI

FÖRVALTNING  FÖRSTUDIE  PROGRAM PROJEKTERING PRODUKTION AVSLUTA PROJEKT
GARANTI

FÖRVALTNING  



Gjutning av  fundament till  
fotbollsarena på Hisingen, 2014.

ATT TÄNKA PÅ  
SOM KUND  
OCH HYRESGÄST

PLANERING
Ett lyckat projekt möjliggörs av väl genomtänkt plane
ring där några av framgångsfaktorerna ofta är:

•  En plan för att styra, involvera, förankra och kom
municera (styrelse, ledning, medarbetare, kunder)

•  Tillsätta intern projektledare och organisation för 
att fatta de beslut som behövs

• Anlita extern hjälp vid behov
•  Avsätta tid för de som ska arbeta med projektet  

i den egna organisationen
•  Tidsplan med milstolpar, både för projektet i sin 

helhet och för den beslutsprocess som kommer 
att krävas

• Kostnadsbudget för projektet

EGEN UTRUSTNING OCH  INREDNING
Hyresgästen har ansvar för kostnadsplanering och 
projektering av egen inredning och utrustning. Detta 
arbete behöver påbörjas tidigt i projektet så att bygg
nadspåverkan kan dokumenteras och tas om hand  
i programskedet och i projekteringsskedet. 

INKÖP
Det är viktigt att upprätta en tidsplan för inköp av 
verksamhetens egen utrustning, inredning och lik n
ande. Upphandlingsprocessen och leveranstiderna  
kan i många fall vara långa. För offentliga verksam
heter gäller Lagen om offentlig upphandling.

ARBETSMILJÖ
Varje arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön för den 
egna personalen så att denna kan utföra sitt arbete 
utan risk. Arbetsgivaren ska se till att medarbetarens 
arbetsplats är säker och ändamålsenlig. Förutsättningar 
för att uppnå en god arbetsmiljö läggs redan då hyres
gästen beskriver verksamhetens arbete och de krav 
som måste ställas på de nya lokalernas utformning, 
funktionssamband och övriga egenskaper.

SPECIFIKA VERKSAMHETSKRAV
Om verksamheten har några övergripande krav eller 
mål som har betydelse för byggprojektet är det viktigt 
att detta lyfts upp i tidigt skede av projektet. Exempel 
på ett sådant krav kan vara ett miljömål.

FLYTT OCH IGÅNGSÄTTNING
En verksamhetsflytt kräver noggrann planering i god 
tid för att överlämnande, etablering och inflyttning ska 
fungera på ett bra sätt. Man behöver beställa flytthjälp 
och transporter, klarlägga tider, hisskapacitet, ytskydd, 
i vilken ordning inflyttning ska ske och så vidare. 

Det är tyvärr inte ovanligt med stölder vid inflyttning 
och överlämnande av lokaler. Särskild planering kan 
därför behöva göras så att inflyttningen kan ske säkert. 

Vid större verksamhetsflyttningar rekommenderar vi 
att man utser eller anlitar en ”flyttgeneral” som kan av
sätta tid och ansvara för planering och genomförande.
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Entreprenörer
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Innehåll Mål och omfattning
Nulägesanalys
Verksamhets
beskrivning
Lokalbehov
Tekniska 
 förutsättningar
Lösningsförslag
Kostnadsbedömning
Genomförandeform
Tidsplanering

Verksamhetsprogram
Lokalprogram
Rumsfunktions
program
Byggnadstekniskt 
program
Sambandskrav

Systemhandlingar
Förfrågningsunderlag

Bygghandlingar
PM

Överlämnande/ 
inflyttning
Drifts och skötsel
instruktioner

Beslutstillfällen

Nerlagd kostnad

1–5%

Kostnadsosäkerhet 
före produktionsstart

10–15% 75–85%

Kundmöten
Felanmälan/uppföljning

?

GARANTI
FÖRVALTNING  

20% 15% 5–10%



HIGAB
Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad som 
i snart 50 år haft förtroendet att långsiktigt äga, vårda 
och utveckla många av de hus som är  karaktäristiska 
för Göteborg. I vårt bestånd finns allt från äldre kultur
byggnader som Stora Teatern och  Feskekôrka till nyare 
hus som Pedagogen och  Angered Arena. Vill du veta 
mer besöker du oss  enklast på higab.se
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