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Hänvisningar i dokumentet sker till övriga projekteringsanvisningar listade nedan. Senaste version 
gäller, dvs den som är upplagd på Gavlefastigheters hemsida samt på Intranätet Ankaret under 
fliken Verksamhetsledningssystem. Innehållet skall beaktas vid projektering och samordnas med 
övriga projektörer. 
  
Ansvarig projektör för respektive projekteringskrav skall efter genomförd projektering återsända 
dokumentet projekteringskrav till projektledare med ifyllda kolumner ”inarbetat” / ”ej aktuellt” / 
”avsteg”. Avsteg skall alltid kommenteras.  
Eventuella större avsteg skall kontinuerligt diskuteras med projektledare under projekteringen. 
  



http://www.gavlefastigheter.se/Entreprenorer/Projekteringsanvisningar/ 
 
 Cad-anvisningar och CAD-mallar 
 Teknisk anvisning lås och säkerhet 
 Projekteringskrav Bygg 
 Projekteringskrav Mark 
 Projekteringskrav Kök och Städ 
 Projekteringskrav VS  
 Projekteringskrav Luft  
 Projekteringskrav Styr  
 Projekteringskrav El och Tele  
 Projekteringskrav Hiss 
 Projekteringskrav Kyla 

Projekteringskrav Brand  
 Projekteringskrav Säkerhetssystem 

 Projekteringskrav Energi 
Projekteringskrav Miljö 
Projekteringskrav Mätvärdesinsamling 
Projekteringskrav LCC-beräkningar 
Projekteringskrav Kommunikationsnät  
 

1 Allmänna riktlinjer  
 

Denna projekteringsanvisning syftar till att säkerhetsställa processer, ekonomi, teknik 
och hållbarhet i våra projekt och skall följas av projektörer i samtliga entreprenader.  
 
Ett grundläggande krav som Gavlefastigheter har för sina fastigheter är att åtgärder 
sker utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv och där drift- och förvaltningsskedet är 
centralt i val av utformning och teknisk lösning. 
 
Dessa Projekteringsanvisningar med tillhörande hänvisningar till övriga styrande 
dokument är avsedda att delges projektörerna, samt att ingå i förfrågningshandling till 
projektörer/entreprenör. Handlingarna finns tillgängliga på 
http://www.gavlefastigheter.se. Vid Totalentreprenader är Entreprenören ansvarig för 
att denna dokumentation delges projektörerna. 
 
Eventuella frågor tas med Avdelningschef Bygg (Projekt och Teknik), 
Gavlefastigheter (GFAB).  

2 Allmänt 

2.1 Definitioner samt förklarande texter 
 
Följande definitioner avviker från Bygghandling 90:  
 
Projektledare   Bygg  = Ansvarig Projektledare för projektet  

föreslås av GFAB:s Byggchef och godkänns 
av sponsor för projektet. 

 
Verksamhetens projektledare Utses av den brukande förvaltningen.  
 
Administrativ projekteringsledare I regel samma person som projektledaren. 

http://www.gavlefastigheter.se/Entreprenorer/Projekteringsanvisningar/
http://www.gavlefastigheter.se/


 
Teknisk projekteringsledare Utses av projektledaren i samband med 
  upphandling av projektörer alternativt vid 
 första projekterings mötet. 
 
Övriga definitioner: 
TE  Totalentreprenad. Utsedd entreprenör ansvarar för 
 färdigställandet av projekteringen samt att ställda 
 funktionskrav uppnås.  
 
GE Generalentreprenör – genomförandeentreprenad. 
 
A-ritningar Arkitektritningar.  
K-ritningar Konstruktionsritningar 
FU Förfrågningsunderlag  

2.2 Kvalitet och miljö 
 
Gavlefastigheter har ett miljöprogram med miljömål som omfattar hela verksamheten. 
Programmet utgår från Gävle kommuns miljöstrategiska program och 
Gavlefastigheters betydande miljöaspekter. Målen är inarbetade i projekteringskraven 
i denna anvisning.  
 
Vad gäller kvalitetsarbete så är hela verksamhetsledningssystemet ett led i en god 
kvalitet och där Projekteringsanvisningar, Projekteringskrav och övriga dokument som 
hänvisas till ett led i att implementera kvalitet i våra projekt.  

2.3 Byggprocessen 
(benämningar och resultat av de olika skedena) 
 
Nedan beskrivs den inom GFAB vanligaste varianten av projektstruktur för 
Byggprocessen. 
I Bild nedan syns även hur denna struktur kopplas till XLPM. 
XLPM är en projektstyrningsmetodik som utvecklats av Semcon och används i hela 
Gävle kommun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Byggprocessen kopplat till Projektmodellen XLPM. 



  
 
Bild: Byggprocessen kopplat till Projektmodellen XLPM. 
Beredning: 
När idéer väcks eller behov av förändring uppstår krävs ofta någon form av förarbete 
innan man kan ta ställning till om ett projekt eller uppdrag skall starta alternativt lyftas 
fram till ett politiskt beslut. Det kan till exempel vara att det uppstår ett behov av flera 
förskoleplatser inom en stadsdel. Inom Gavlia-koncernen benämns skedet innan 
formellt projekt eller uppdrag startar för beredningsskedet. I beredningsskedet utförs 
en förstudie eller utredning. 
 
Vision: 
I beredningsskedet upprättas en vision för det eventuellt kommande projektet eller 
uppdraget. I visionen tas en övergripande bild av ett framtida tillstånd fram.   
 
Projektbeställning: 
Projektsponsorn ansvar för upprättande och godkännande av en projektbeställning. 
Projektbeställningen är inriktad på att specificera vad som ska åstadkommas samt 
ange krav, ramar och aktuella förutsättningar för projektets genomförande även 
projektets effektmål anges i projektbeställningen. Projektbeställningen upprättas i 
projektet inledning.  
 
Projektplan: 
Projektplan upprättas av projektledaren och godkänns av sponsor. I projektplan så 
samlas detaljer som berör projektet. Projektledaren ansvarar för att hålla projektplan 
aktuell.  
 
Mål- och verksamhetsbeskrivning samt Lokalprogram:  
Att upprätta en mål- och verksamhetsbeskrivning samt ett lokalprogram är ett 
verksamhetsansvar. När det gäller projekt och uppdrag som genomförs åt Utbildning 
Gävle så tar GFAB:s lokalförsörjning via utsedd lokalstrateg fram ett förslag som 
förankras med sponsor och styrgrupp för att därefter fastställas av skolformschef.  
För grundskolor och förskolor gäller även ett övergripande funktionsprogram som har 
upprättats av Utbildning Gävle tillsammans med Gavlefastigheter.  
 
Programskedet:  
Under ledning av utsedd projektledare översätts projektbeställning, mål- och 
verksamhetsbeskrivning samt lokalprogram till programskisser med tillhörande 
analyser, kalkyler och energianalyser genomförs med hjälp av upphandlade 
projektörer. Normalt prövas flera alternativa programlösningar vilket ibland innebär 
omprövning av lokalprogrammet och funktionsprogrammet. Exempel på handlingar i 
programskedet finns i iBinder referenspärm. iBinder är ett hjälpmedel för 
dokumenthantering som GFAB använder. 
Ekonomin i projektet prövas i programhandlingskalkyler inför TG1 beslut enligt 
XLPM. 
I projektet påbörjas ett arbete med en verksamhetens önskelista samt en önskelista för 
byggtekniskt perspektiv för GFAB. 
 
Projekteringsskedet: 
Projekteringsskedet sker i två steg 1. Systemhandling – vilket inkluderar ett TG SH 
beslut från sponsor samt färdig projektering till 2. Förfrågningsunderlag. 
 
Steg 1 – Systemhandling. I projekteringsskedets inledning justeras program-
ritningarna i samband med att man går upp i skala. Rumsfunktionsprogram upprättas. 



Samtliga konsultslag som erfordras knyts nu till projektet. Projektledaren utses 
normalt till administrativ projekteringsledare. Teknisk projekteringsledare 
(samordnare) är vanligen utsedd arkitekt eller lämplig teknisk konsult. 
Installationsprojektörerna detaljstuderar de tekniska lösningar och en kalkylerbar 
systemhandling skapas. Om systemhandlingskalkylen överensstämmer med 
acceptabel kostnadsnivå löper det på till steg 2. Om inte acceptabel kostnadsnivå 
erhålls genomförs en prioritering mellan föreslagna åtgärder alternativt äskande av 
mera medel. 
Steg 2 – Förfrågningshandlingar upprättas.  
 
Genomförande/Produktion:  
Förfrågningshandlingen skickas efter ett TG2 beslut från sponsorn ut på 
anbudsräkning enligt fastställd process och riktlinjer för inköp/upphandling och 
entreprenör/entreprenörer utses.  
Med anbudskalkyl som grund så tas ett TG3 beslut för projektet 
(igångsättningstillstånd). Därefter omvandlas förfrågningshandling till bygghandling 
inför byggstart. Eventuella optioner inarbetas. Projektörernas grad av deltagande i 
byggdriftskedet avgörs av utsedd projektledare. Under detta skede kan 
projektledarskapet övergå till annan person inom GFAB:s organisation eller externa 
konsult. 
 
Avslutning:  
Projektledaren ansvarar för att underlag för relationshandlingar inkommer från 
entreprenörer. Byggdriftens PM, dagboksbilagor och andra ändringar omvandlas till 
relationshandlingar som läggs ut i iBinder. Avslutningsmöte hålls och sponsor tar ett 
TG5 beslut när projektets slutresultat kan accepteras.   
 
Förvaltning:  
Ansvaret för projektet övertas efter slutbesiktning av utsedd förvaltare och ingår 
därefter i förvaltningsprocessen. Dock ansvarar projektledaren för att 
garantibesiktning utförs. 

2.4 Organisationsstruktur 
 
Följande benämningar och arbetsuppgifter på projektets olika grupper föreligger i 
normalfallet: 
 
Styrgrupp:  
Sponsorn avgör om det behöver bildas en styrgrupp för projektet. Styrgruppen bör i 
så fall bestå av projektsponsor, resursägare och andra beslutsfattare som har intresse 
av och inflytande på projektet och dess resultat. Projektsponsorn är den formella 
uppdragsgivaren till projektledaren. 
 

         Programgrupp: 
Ansvaret för eventuella programgruppers arbete åvilar verksamhetens projektledare. 
Deltar gör i första hand representanter från berörd verksamhet samt i vissa fall utsedd 
lokalstrateg och projektledare. När en arkitekt för programskedet är utsedd kan det 
förekomma att även han eller hon deltar. Syftet med gruppen är att fånga upp krav 
och önskemål från verksamheten till projektet. 
 
Referensgrupp:  
Om berörda inom verksamheten är många är det lämpligt att skapa en eller flera 
referensgrupper för olika intressenter i projektet. Det kan t.ex. vara all personal i ett 
arbetslag inom skolan. 



 
Projekteringsgrupp: 
Projekteringsgruppen är den grupp som träffas under projekteringsmöten, 
sammankallande är projektledaren. Förutom projektledaren och utsedda konsulter 
deltar verksamhetens projektledare samt övriga berörda inom byggenheten så som 
teknisk specialist (projektingenjörer) VVS, El-, mark, CAD-
/Dokumentationssamordnare samt Energicontroller på dessa möten. 

3 Planering av konstruktion och utveckling 

3.1 Projekteringstidplan 
 
Upprättas av projektledaren. Kan kombineras med projektets huvudtidplan.  

 Tidplaner upprättas företrädesvis i programmet Microsoft Project. 

3.2 Resurstillsättning 
 
Projektledare föreslås av byggchef och godkänns av sponsor. Externa resurser utses av 
projektledaren i samråd med avdelningschef Bygg och tekniska specialister.  

3.3 Mötesplan 
 

 Beställarens projektledare kallar under projekteringen till, samt protokollför följande 
möten: 

1. Startmöte projektering 
2. Projekteringsmöten 
3. Avslutningsmöte  
 (Genomförs när projektet är utfört. Sponsor är sammankallande till avslutningsmötet). 

 
I vissa projekt förekommer även andra möten exempelvis med konstcentrum, låsmöte 
och brandmöte.  

3.4 Projektörers kvalitetsplaner 
 

 Samtliga projektörer skall upprätta kvalitetsplan med tillhörande egenkontroll.  
Kvalitetsplan skall ansluta till samt uppfylla kraven enligt Kontrollplan PBL. 
Kontrollplan PBL upprättas av kontrollansvarig för projekteringen. 

3.5 GFAB:s Kvalitet- & Miljöledningssystem 
 
Utsedd projektledare ansvarar för att GFAB:s QM-system för projektledning följs 
samt checklistor.  
Genomgång av projektets Kvalitet- & miljöplan skall kontinuerligt genomföras. 
Eventuella avvikelser från ”Miniminivåer” skall godkännas av Byggchef.  

3.6 Erfarenhetsåterföring 
 
Erfarenhetsåterföring via protokollsanteckningar, ifyllda erfarenhetsrapporter och 
avslutningsmöten ingående delges projektledaren. Projektledaren tar med 
erfarenheterna internt till avdelningens QM-ansvarige.  QM-ansvarige för upp 
uppdatering på avdelningens uppdateringslista för QM-systemet. Utsedda 
uppdateringsansvariga genomför de konkreta justeringarna av systemet.  



3.7 Organisationsplan 
  
Upprättas vid behov av sponsor eller projektledaren.  

3.8 Befogenheter 
 
Utsedd projektledare har befogenheten att fastställa projekteringsresultatet samt i 
samråd med interna tekniska specialister besluta om att handlingarna skall skickas ut 
på anbudsförfrågan till entreprenörer. 

3.9 Gränsdragningslista 
 
Inom GFAB arbetar vi normalt med två former av gränsdragningslistor. 
Gränsdragningslista mellan projektörer samt gränsdragningslista mellan entreprenörer. 
Den förstnämnda mellan projektörer, upprättas av projektledaren i samband med 
konsultupphandlingen inför framtagandet av förfrågningshandling till projektörer. Den 
förfinas i projekteringsskedet av utsedd teknisk projekteringsledare. 
Gränsdragningslistan mellan entreprenörer upprättas i samband med framtagande av 
Administrativa Föreskrifter, projektledaren samordnar med projektingenjör VVS, el 
och mark samt de övriga projektörerna. Vanligen har VVS-projektören huvudansvaret 
för upprättande av Gränsdragningslistan.  
 
Gränsdragningslistor finns även mellan GFAB och Hyresgästen och även dessa ska 
projektet ta hänsyn till. Ett förtydligande görs av vad som eventuellt kan ingå i 
entreprenaden men som betalas av verksamheten. 

3.10 iBinder  
 
Gavlefastigheter använder projekteringsadministrativa systemet iBinder (f.d. Pärmen) 
för löpande dokumentering av handlingar i projekten.  
Projektledaren bjuder in aktuella personer och ger respektive behörighet som krävs för 
uppdraget. Samtliga inbjudna i GFAB:s projekt har ansvar att hålla sig uppdaterade i 
projekteringsadministrativa systemet iBinder för aktuellt projekt.  
Om Ni får problem eller har frågor var god kontakta i Binder support på telefon växel 
019-26 00 00 eller support 019-27 00 00 samt E-post support@ibinder.com 
(Bra instruktionsfilmer finns hos iBinder.se / Meny. Som ex Skapa konto, Tips/Manualer, Ladda upp 
dokument mm!)  

4 Resultat av konstruktion och utveckling 
  

Program och Systemhandling 
Program och Systemhandlingen skall i möjligaste mån vara en kalkylerbar handling 
som en separat anlitad konsult kan upprätta mängdlistor med tillhörande pris & 
tidsättning ifrån.  

5 Genomgång av konstruktion och utveckling 
 
Projekteringsgenomgångar sker kontinuerligt genom projektets olika skeden. 
  

  

mailto:support@ibinder.com


1. Möten. (struktur över möten som normalt berör projektörer) 
     Ansvarig 
- Styrgruppsmöten   Projektsponsor 
- Startmöte    Projektledare 
- Projekteringsmöten   Projektledare / (proj. ledare) 
- C- och D-möten    Projektörer 
     (sammankallande upphandlad administrativ  
     samordnings projektör) 
- Avslutningsmöte   Sponsor/Projektledare 
- Projektgenomgång med kommande entreprenörer Projektledare 
- Byggmöten   Projektledare  
- Samordningsmöten i genomförande fas GE, TE 

 
2. Sakkunniga (ej knutna till Kontrollplan PBL) 

Projektledaren avgör om sakkunniga behöver anlitas under projekteringens olika 
skeden exempel brand, tillgänglighet, skyddsrum, miljöinventering etc. 

 
3. Kvalitet- & Miljöledningssystem 

Projektledaren ansvarar för att genomgång av GFAB:s kvalitetsplan och checklista 
i QM-system för Projektledning sker kontinuerligt genom hela projektet. 

6 Verifiering av konstruktions- och utvecklingsresultat 

6.1 Granskningsrutiner 
  

A. Projekteringsgenomgångar 
 Projektledaren avgör behovet samt ansvarar för att följande projekteringsgenomgångar 
genomförs: 
1. Cad/data-samordningsmöte 
 Mötet hålls i projekteringens inledning. Syftet är att samordna uppläggningen 
 av Cad-projekteringen bl.a. ska GFAB:s kravspecifikationer uppfyllas. Vidare skall 
nivån av 3D/BIM projekterings fastställas.  
 
 Sammankallande, vanligen utsedd Cad-samordnare, för protokoll. Cad-samordnare 
utses av projektledaren i samband med upphandling av projektörer. 
 
2. Installationsutrymmesmöte 
 Möte där installationsutrymmen samt frågeställningar kring installationssamordning  
 behandlas. Projektledaren utser protokollförare, vanligtvis VVS-projektör. 
 
3. AFS möte 

 Möte där frågor kring Arbetarskyddsstyrelsens (AFS) skrifter och regler behandlas.  
Projektledaren utser protokollförare, vanligtvis Arkitekt. Se även under 4.2 ”Underlag 
för konstruktion och utveckling – 2. Arbetsmiljöplan”.  
   
 4. Beslagsmöte 
 Separat möte där även brukaren deltar. Genomgång inför upprättande av förslag på 
låsning samt beslagning. Projektledaren utser protokollförare, vanligtvis Arkitekt. 
 
 5. Granskningsmöte 
 Förutom den kontinuerliga granskningen, som sker inom ramen av projektörernas 
 Egenkontroll och samordning, kan separat möte hållas inför det att huvudhandlingarna 



 Systemhandlingarna och Förfrågningshandlingar är upprättade. GFAB:s 
projekteringsledare avgör vilka som skall delta samt respektive projektör för protokoll 
från mötet (granskningsprotokoll). 
    
 6. Genomgång på plats ”rum för rum” 
Granskning av handlingarnas innehåll i förhållande till erforderliga åtgärder 
genomförs gemensam med en genomgång på plats i alla rum som berörs av åtgärder. 
Samtliga konsulter närvarar. 
 
7. Energimöte  
 Mötet hålls i projekteringens inledning. Syftat med mötet är att granska 
energisimulering och fastställa vilka energisparande åtgärder som skall utföras. 
Projektledaren utser protokollförare, vanligtvis VVS-projektör eller Energikontroller. 
    
B. Anteckningar 
 Projektör för anteckningar från väsentliga överenskommelser vad avser 
projekteringen. Exempelvis från kontakt med Livsmiljö Gävle (Bygglov).  
 Anteckningarna redovisas vid nästkommande projekteringsmöte och läggs ut i 
iBinder. 
 
 C. Intern granskning av upprättade handlingar 
Projektledaren ansvarar för att förvaltare samt utsedd representant för Gavle Drift & 
Service bereds tillfälle att granska upprättade handlingarna. Granskningen bör ske av 
systemhandling samt förfrågningshandling. 

6.2 Sakkunniga (kontrollplan PBL) 
 
Kontrollansvarig PBL för projekteringen (vanligen projektledaren) avgör i samråd 
med byggnadsnämndens representant om vilken omfattning av sakkunnighetsintyg 
som erfordras i projekteringen. Sker oftast i ett tidigt Samrådsmöte med 
Byggnadsnämndens representant. 

6.3 Förslag till egenkontroll entreprenörer 
 
Projektörerna skall under projekteringen identifiera kritiska och komplicerade 
arbetsmoment i projektet. För dessa arbetsmoment bör förslag på egenkontroll lyftas 
fram till BAS-P – vanligtvis projektledaren – för att dokumenteras i riskanalys 
kopplad till Arbetsmiljöplan som BAS-P upprättar inför entreprenörers förfrågan. 

6.4 Revisioner 
 
Beställaren kan under projekteringen komma att genomföra kvalité- och miljörevision  

 hos anlitade projektörer.  

6.5 Studiebesök   
 
Kan med fördel föreslås och arrangeras av alla inblandade i projektet. Projektledaren 
avgör om förslag skall genomföras.  
Även verksamheten (brukarna) bör om möjligt delta i studiebesök samt även, speciellt 
under programarbete, arrangera egna studiebesök. 



7 Validering av konstruktions- och utvecklingsresultat 
 

Projektledaren, verksamhetens projektledare samt projektör kan föreslå validering 
(t.ex. provrum, provbelastning, provyta) för att säkerhetsställa att projekteringskraven 
uppfylls. Projektledaren avgör om valideringen skall genomföras i samråd med 
sponsor och verksamheten. 

8 Styrning av ändringar i konstruktions- och utvecklingsresultat 

8.1 Konsultdialog under byggskedet 
 
Konsulterna skall under byggskedet erhålla byggmötesprotokoll samt upprättade 
dagboksbilagor. Det bör även vara lämpligt att diskutera ändringar av utföranden med 
berörda projektör innan beslut om ändring tas, detta för att undvika att ändringen i sig 
förorsakar andra fel. Att projektörerna under byggskedet besöker byggarbetsplatsen 
samt har en dialog med såväl entreprenörer som representanter för beställaren ser vi 
som en självklarhet. Beslut om ändringar skall dock alltid gå via representanter för 
beställaren.  

 
Ändringsrutiner: 

 
A. Under projekteringen: 

Ändrade förutsättningar för projekteringen tas upp, redovisas och 
dokumenteras på projekteringsmöten. Granskning och godkännande av 
ändringar utförs av projektledaren. 
 

B. Under byggproduktion 
Dagboksbilaga upprättas av GFAB:s projektledare samt projektingenjörer 
under byggproduktionen. Berörda projektörer delges upprättad dagboksbilaga. 
Vissa dagboksbilagor föranleder PM. Revidering av handlingar under 
produktionstiden skall åtföljas av ett PM där ändringen beskrivs. 
Distributionen av revideringar med tillhörande PM får ej ske utan 
projektledarens godkännande. 
 

C. Information till verksamheten under byggtiden 
Projektledaren ansvarar för att verksamhetens projektledare under byggtiden 
blir informerad om ändringar av utföranden som berör verksamheten. 
Förslagsvis genomförs så kallade ”Veckomöten” mellan ansvarig entreprenör 
(BAS-P) och verksamheten för snabb dialog/information. Representant från 
beställaren medverkar i mån av tid och behov. 


