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INLEDNING
Ett stort bostadsprojekt mitt i stan. Nyproduktion. Ett i raden for Slab Bostad. For oss
som kom dit var hon speciell - det ar alia objekt. Pa sitt satt. Da var hon speciell darfor
att vi var en antal byggare som kom dit och fick chansen att fdrverkliga mycket av det som
vuxit fram pa andra objekt, tidigare. Flera av oss kande varandra. Det ar inte alia
fdrunnat att kunna stopas i en form tillsammans med andra, och under tva och ett halvt
ar fungera pa topp. For oss blev det ett lyckosamt stb'pande.

Nu ar hon speciell pa ett annat satt. Hon har liv. Hon star dar och syns. Vi har levt en del
av vart liv tillsammans med henne och snart skall vi skiljas.

Ett av de sista objekten i sitt slag under overskadlig tid framover.Tank om nagon av oss
- eller nagon annan - nagon gang stalls infdr en liknande uppgift. Lat oss hoppas det.
Kan det for nagon annan, eller oss sjalva, vara till nagon nytta vad vi astadkom pa
Herden? Eller rattare sagt: Hur vi astadkom Herden. Kan delar av vara erfarenheter
anvandas i andra sammanhang? Eller blir detta endast en museikatalog?

Hur som heist - innehallet i denna skrift ar ett koncentrat av vad manga pa arbetsplatsen
har tyckt och tankt.
Hur och om det kommer till anvandning beror mycket pa vem Du ar, som laser!

Hans Soderstrom
Platschef



GRUNDER
De fiesta av oss kom sent till Herden. Det mesta var
urschaktat, forsta plattan skulle just borja. Vissa
fb'rutsattningar var darfbr givna, t.ex. vilken ande
vi skulle borja i, var kransparet skulle ligga. Det
fanns anda oandligt manga andar att borja nysta i
och tidspressen hangde tung over oss. Det kandes
som om anlaggarna styrde bygget, en olustig kansla
for oss husbyggare. Onskvart hade varit att utifran
en stomtidplan samordna grander och mark, samt
anpassa resurser efter detta. Nu blev det istallet en
del improvisation i borjan.
Garaget under mark tackte betydligt storre ytor an
husen, och har gick det at en del extra form och
mobilkran . Fb'rutom att husbyggare och anlaggare
har lite olika syn pa arbetsberedning.

Men sadan var tidens anda. Vi kom sent darfbr att
vi hade haft fullt upp pa annnat hall. Genom att
jobba som ett team kom vi sa smaningom anda upp
ur groparna och kunde planera vidare pa delarna
ovan mark. Tillsammans med anlaggarna sag vi
dessutom till att asfaltera hela garaget fore valvning,
trots provisoriska stalkonstruktioner for kranbanor,
m.m. Detta hade vi enorm nytta av senare genom
att ytorna kunde anvandas som forrad, samt att
ingen illaluktande asfaltlaggning behovde ske in-
omhus i fardigstallandeskedet.

Som vanligt trangt
mellan spant och form.
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Formbord tas emot.
Infravarmen monte-
rad.

:,

Stomcykeln gick runt pa 3 trapphus i stolen.

STOMME
Form
Bland det forsta som brukar engagera arbetsled-
ningen pa ett nytt bygge ar forminventeringen. Ett
vanligt papekande fran kollektivpersonalen i ett
betydligt senare skede (halva stommen eller sa)
brukar vara: -"Men varfor fragade ni inte oss?
Hade ni fragat oss kunde vi ha talat om. Nu ar det
at helvete!"
Har satt nu blivande platschef och komplet-
teringsverkare pa sitt gemensamma fbregaende
bygge, nyligen anfortrodda Herden, med ett antal
formofferter - infordrade av andra. Tiden fram till
forsta formleverens var ungefar densamma som
den som i offerterna angavs som leveranstid. Bli-
vande basar och stomverkare hade ingen mojlighet
att deltaga.

Det formprogram vi astadkom fyllde sa smaningom
de tre absoluta krav vi formulerat: vaggjutningarna
pa ett trapphus fick ta 3 dagar, form skulle aldrig
behova mellanlagras pa backen, maximalt utnytt-
jande av all form = minimalt hyrd formmangd. Den
enda formuthyrare som direkt var villig att helt
folja var plan (den forutsatte vissa okonventionella
speciallosningar), hade ocksa lamnat det lagsta
anbudet. Den som eventuellt i efterhand vill kriti-
sera detta avtal skall kanna till att de andra "stora"
formuthyrarna heist talar sig varma for sina egna
formprogram av ett enda skal: Att fa hyra ut sa
mycket form som mojligt! Att dessutom fa gora
detta med sa lite anstrangning som mojligt faller sig
i sammanhanget helt naturligt. De extrakostnader
som nu uppstod pa grund av formen uppvags av ett
relativt lagt hyrpris och en fungerande stomcykel -
byggets puls. I kopet ingick hopmontering av form
pa arbetsplatsen. Den lyftes darefter direkt in i
produktionen, varfor mellanlagring aldrig behovde
ske - vi hade formbord till tre trapphus. Vid
avetableringen kunde aven atersandandet ske i
mindre poster.



Balkonger
Det fanns flera orsaker till att vi tidigt sneglade pa
alternativ till traditionellt ingjutna balkonger.
Formbordhanteringen skulle generellt fbrsvaras.
Den skulle inte heller underlattas av flera narbe-
lagna trad, vitesbelagda. Balkonger skulle komma
att sitta ivagen for kran vid tranga passager,
rationell intransport av gips skulle forsvaras.
Dessutom fanns vetskapen om den eviga
stampproblematiken vid ingjutna balkonger, med
exempelvis "hanglappar" eller i varsta fall tragiska
olyckor (som hos kollegor i foretaget) som fbljd. Alia
som fatt en for ingjutning avsedd balkong levererad
(eller rattare sagt en hel bunt - pa en gang) har val,
nar den varsta entusiasmen lagt sig over att
inspanningsjarnen ar bockade som attor av "trans-
port- och lagringshansyn", insett ombjligheten i att
for det fbrsta overhuvudtaget rata ut attorna (Ks
60), an mindre fa in alltihopa i det armerade och
med el- och andra rb'r fullproppade valvet.
Belackarna menade att eftermonterade balkonger
var dyrt (beror som vanligt pa var man slutar
summera) obeprbvat (ett argument som stoppar all
utveckling) samt farligt (som om inte alternativen
redan visat sig alltfb'r farliga).

Sa smaningom hittade vi en leverantbr som hade en
bra ide om hur vara krav kunde tillgodoses. Tillsam-
mans finslipade vi Ibsningen och efter "provmontage"
av fbrsta trapphuset upptackte vi annu fler fordelar:
Balkongerna behbvde aldrig lagras pa bygget. Mon-
tering skedde parallellt med utfackningen - vagg -
balkong - vagg o.s.v. (se redovisning av montage
utfackning), vilket betydde att kranresurs kunde
utnyttjas effektivare: Etappvis levererade balkong-
plattor monterades pa en och en halv dag per trapp-
hus inklusive utfackning.

Genom detta parallellmontage med utfackningen
undanrbjde vi ocksa den enda uppkomna nackdel-
en med arrangemanget: Vid montering efter fardig-
stalld murning hade invandiga arbeten hunnit sa
langt att mattlaggningen hunnit fbrbi de rum dar de
ingjutna monteringsdonen var frilagda i vantan pa
montage. Sa lange balkongerna lag i anslutning till
vardagsrum lostes detta genom taktisk omdisposi-
tion av parkettlaggningen, men pafallande manga
balkonger lag vid kbk, vilket betydde att mattlagg-
ning dar inte kunde ske forran efter montage och
igjutning av infastningen.

Vid montage ihop med utfackningen uppstod alltsa
inte detta problem - a andra sidan fick da klatter-
stallningen for murning anpassas till balkong-
placeringarna, vilket dock aldrig upplevdes som
nagot problem: Dels bestar fonsterbrbstningar pa
balkonger av trapanel, dels hade vi en uppgbrelse
med stallningsuthyraren (Adema Vasteras) som
anda forutsatte ombyggnad av stallningen infor
varje flytt.

Ingjutningsgods fore valvgjutning.

Balkongplattor levererade. Skyddsrdckesstolpar monterade.



Permanent armeringsstation..
.och tillfallig.

Trappor
Nar val stomchef var utsedd fdrverkligades fler
"gamla goda" ideer. Trapphusformen modifierades
och specialstamp konstruerades sa att trappor (vid
leverans fb'rsedda med palimmad stegljudsmatta)
kunde gjutas in med valvet utan att vara ivagen for
kommande vaggformsattning. Farval rangliga ste-
gar (javisst - det ar forbjudet) och horisonttrappor.
Betongtrapporna fdrsags ocksa direkt vid montage
med ordinarie racken. (Riktning och ihopsvetsning
utfdres senare, allt enligt avtal.) Farval trareglar
och provisoriska skyddsrackesstolpar. En stor fraga
hanger dock kvar i luften da det galler betongtrappor:
Vem uppfinner ett fungerande skydd for cement-
mosaiken pa de tidigt ingjutna trapporna?

Det ar ocksa pa sin plats med varning for bristande
noggrannhet vid hojdsattning av en trappa som
gjuts in. Oversta steget (fardig cementmosaik) anger
ho'jden pa fardigt golv pa trapplanet, och i viss man
ocksa inne i lagenheterna. Viss hdjdskillnad kan
tamburddrren ta upp, men racker ursparingen till i
b'verkant nar golvet i trapphuset ar lagt? Och den
viktigaste fragan av alia: Far cementmosaiken plats?
Eller kommer man ovanfdr det redan ingjutna
dversta steget? Det ar inte belt ovanligt med
planbilning ner till armeringen for att fa plats med
belaggningen pa trapplanet. Tank om man gene-
relit sankte underkant bjalklag i trapphusen i for-
hallande till angransande utrymmen. Da var man
alltid garanterad plats for cementmosaiken.

Leveranser - armering och betong
All armering med stanger klipptes och bockades pa
arbetsplatsen och levererades "lagenhetsfdrpackat"
till monteringsplatsen. Vaggarmeringen knots far-
dig pa backen och stod klar lagom langt fore
gjutdagen - det ar alltid brattom fore dubbling.

Bjalklagen hade underkantsarmering av nat, nagot
som i samarbete med konstruktoren verkade forva-
nansvart enkelt att projektera. Naten levererades
lagenhetsfdrpackade och fardigklossade. Fran
upplagsplatsen togs ratt bunt med ratt samman-
sattning av nat (olika dim och storlek) med ett enda
lyft till aktuellt bjalklag.

For armering och alia andra leveranser har gallt att
fa lagom volymer at gangen. Bygget ar inget lager,
utrymme ar en bristvara. Storre ambition vid
planering lonar sig alltid. Inkdpsvinster far aldrig
bli ett argument emot rationell materialhantering.

Var enda negativa erfarenhet av leveranser i
stomskedet har varit betongen. Hur kommer det sig
att man med detta material som ar sapass beprdvat
och som tillverkas i sa enorma volymer, inte kan
astadkomma leveranser som trots identiska be-
stallningar, vid gjuttillfallet anda skiftar sa oerhdrt
i mangd och kvalite?



Utsattning
Byggets absoluta tummelplats for high-tech- och
prylfantaster har lange varit utsattningssidan.
Redan da vi nuvarande kalkbrott till platschefer en
gang debuterade pa bygget med Compucorp och
stenaldersteodolit, lyckades vi med att gora oss belt
obegripliga for var omgivning. Idag vimlar det av
lasrar och toddar med inbyggda datamaskiner, men
trots allt detta har betongvaggarna samma otroliga
formaga att inte hamna over varandra.Dessutom
tillhor man numera den skara som inte hajar ett
dyft av hur man gor och har darfor svart att
argumentera emot forsvaret for att det anda inte
blev bra. Jag tror inte pa fri uppstallning pa varje
bjalklag. Den precisionen fanns inte pa min tid, och
finns troligtvis inte heller idag da man pa fullt
allvar befarar att tunnelbanan nagonstans dar-
nere, djupt under bygget, skulle inverka storande
pa den kansliga elektroniken.

Utsattning skall fungera for den och till det den ar
avsedd for. For den skull kan namnas en jatteenkel
detalj som genomfb'rdes pa Herden, men som fick
avgjort mycket storre betydelse for undvikande av
produktionsstorningar an all pakostad elektronik.
Mellanvaggar maste alltid sattas ut pa formborden.
Detta for att elror skall ner i dem, samtidigt som
slitsar, hal, ventilation m.m. skall avsattas for att
fortsatta uppat. For att undvika att mellanvaggs-
utsattning maste goras om (bara det en tidsvinst)
med andra utgangspunkter (ofta utfdrs detta pa
valvet under) befastes utsattningen pa formborden
med traklossar, som fick sitta kvar. Dessa kunde
sedan anvandas direkt som utsattning vid mellan-
vaggsmontage (ingen passning) och garanterat inga
elror missade vaggen. Utsattarna blev inte ens
nersmetade med snorslafarg, vilket blir fallet om
man satter ut i tak i efterhand. Det ar annars det
nast basta sattet, som tyvarr far tillgripas vid
plattbarlag. Att satta ut mellanvaggar pa valvet
maste betecknas som katastrofalt: Dels har ut-
sattningen mycket stora fb'rutsattningar att for-
svinna innan den anvands, dels minskar chanserna
avsevart att den skall stamina med EL och VS pa
vaningen ovanfor (eller under).
Ater till de trilskande betongvaggarna, som alltsa
sallan eller aldrig hamnar rakt ovanfor varandra.
Det behover nu kanske inte bero pa bristande pre-
cision i utsattningen. Ett oeftergivligt krav maste
vara att formen lodas snarast efter gjutning. Att sa
inte skedde skylldes pa att det ingenstans pa den
yttre formsidan fanns en yta parallell med gjutsidan
som kunde anvandas vid lodning med pass. En i och
for sig nog sa allvarlig brist, men vetskapen att
detta inte atgardades under hela byggtiden kanns
besvarande. Nagra vaggar som dock alltid kom over
varandra var de som omsluter trapp- och hisschakt.
Att har ens bry sig om utsattning efter forsta
sattningen ar bara att badda for obegransat med
extratid at hissentreprenoren, samtidigt som folk

for all framtid kommer att undra over de hyllor de
ser varje gang trappen anvands.
Nar det galler hojdsattning i stomskedet far nog
anyo utfardas en varning for allt for mycket
prylberoende. Vart tog den utmarkta metoden va-
gen att i hisschaktet en gang for alia vaga in en plus-
hqjd och sedan fran denna mata sig upp till ratt
vaning ? Eventuella fel pa vagen kan da rattas
efterhand. Att anvanda superprylar for att fran
signaler i grannskapet via lutande matt och databe-
handling pa varje ny vaning vaga in en ny plushojd
ger bara emellanat valv med markvardigt mycket
betong i eller tranga vaningshqjder dar ingjutna
trappor slutar ovanfor fardigt golv.

Om viljan finns
Det formodligen forsta sporsmalet som dryftades
da basar och arbetsledning traffades formulerades
som ett krav fran basarnas sida: -"Vi tanker
direktslipa valven!" -"Visst, visst" sade arbetsled-
ningen, men hur klarar ni daligt vader, varme pa
vintern, brinntider, overtid, etc?" -"Med ratt grejor,
samarbete och akglattare!" -"Akglattare gar inte
anvanda bland all uppstickande armering "
Typiskt! Sa var vi da dar sjalva med ett negativt
argument emot all den positiva vilja som har fanns.
Naturligtvis kan man kora akglattare mellan upp-
stickande vaggarmering ! Den som antar att en
sadan tingest ar dyr har glomt kostnaderna for
flytspackel, pumpar, olagenheten av att gora till-
rackligt stora ytor at gangen tillgangliga samt har
formodligen missat att man pa manga hall far
sanera golv som visserligen ar utforda med under-
maligt material - idag har vi battre, eller...

De golv vi fatt spackla i efterhand pa grund av
olyckliga omstandigheter ar fdrvanansvart fa. Vil-
jan att fa visa vad som gar att astadkomma som
betongarbetare har belt enkelt overtraffat tidigare
miljoskadade uppfattningar. Varfor gor man inte
alltid sa har?

Till en borjan lamnades badrummen vid slipningen.
De var ju lite svarare att fa till med fall direkt vid
gjutningen...?? Det tog ett tag men sedan lades
aven badrummen med fall vid direktslipningen.

Allt gar bara man vill - till och med att halla rent.
Skrotning utfordes lopande, steget efter gjutning-
arna - ju tidigare, ju mindre hard betong! Darefter
stadades stommen och fodervagnar utplacerades
pa varje vaning i varje trapphus. Visst, visst nagon
maste stalla ut, tomma och flytta vidare alia vag-
narna, nagon maste till och med da och da samla
ihop och kasta i dem vad andra "glomt", men forut-
sattningen att fa det hela att fungera fanns alltid -
de stod ju dar, och forvanansvart manga stallde da
upp och anvande dem. Men utan viljan i betonglagei
hade det aldrig gatt.



Slipat och klart.

Elforsorjning till varje trapphusplan via spe-
cialbestdlld kanalisation.
Ingjuten svagstromsbelysning. Inga kablar
pa golvet.

Utrustning for golvspacklingskomplettering.

Sd mycket som mojligt klart i stomskedet.

Inatstrdvad yttervaggsform. Ingjuten cellplastisolering. Observera
blivande betongramen kring fonstersmygen. Underlattar montage
avfonstret somju alia arkitekter vill ha sa langt ut som mojligt.



KOMPLETTERING
Tak
Nar stommen kommit i topp hanger allt pa att sa
snart som mqjligt fa huset tatt innan saval invandiga
som utvandiga arbeten kan fortsatta. Att montera
fardiga takstolar torde vara det snabbaste och basta
sattet att ta sig igenom denna flaskhals. Man moter
standigt argumentet att vi inte skall gb'ra oss av
med de arbetstillfallen takstolstillverkningen skulle
innebara. Bortsett fran att det faktiskt ar sa att den
som star nagonstans langt borta i skogen och spikar
takstolar helt enkelt har mindre betalt an utlarda
byggnadsarbetare, sa maste man i bedb'mningen
ocksa vaga in det behov av ytor for verkstad och
lager som egen tillverkning kraver.Vilket bygge - i
synnerhet i innerstaden - har tillgang till dessa
ytor? Att spika ihop takstolar pa valvet maste ses
som helt fb'rkastligt ur tidssynpunkt. Nar man bor-
jar fundera pa att hyra in sig nagon annanstans har
man redan borjat tappa finessen med tillverkning
integrerad med produktionen.

Nej - att hitta en leverantb'r som var tillrackligt
flexibel och kreativ for att svara mot vara krav pa
leveranssakerhet blev darfb'r den viktigaste uppgif-
ten vid takstolsupphandlingen - billiga ar de alia!
Och vi lyckades - vi lyckades till och med fa med
leverantoren pa att gera takstolarna (vi hade
valmade tak), nagot som han aldrig provat tidigare.

Montering takstolar underlattas vasentligt av att
man direktslipar aven vindsbjalklaget, nagot som
kanske latt fb'rbises i kalkylskedet. Som taktack-
ning anvandes andspontad raspont i fallande lang-
der - trots allt snabbast, enklast och darmed billi-
gast - glo'm konstiga luckor och skivor. Herden har
plattak, har man tegeltak far man givitvis omvar-
dera det hela.

Vind..

...Vent...

...losull



Och nar taket ar pa...

...da blir detfest.



Intransport gips m.m.
Allt material till mellanvaggar levererades till byg-
get i lagenhetsforpackningar. Tva man plus kran
skbtte intransporten till ratt plats i respektive
lagenhet, just i momentet fore utfackningsmontage.
Att detta fungerade forhallandevis friktionsfritt,
berodde pa noggrann planering och visst utveck-
lingsarbete pa hjalpmedelsidan. Har fick vi tillfalle
att kanske mer an nagon annanstans i bygget ta
reda pa om var leverantb'r verkligen fbrmadde leva
upp till inte bara vara utan ocksa sina egna hoga
krav pa att astadkomma en rationell material-
bantering.

Leverantoren mangdade allt material i samrad med
var arbetsledning. Pa oss ankom att vid montaget
fa ut informationen om bur man raknat vid uppmat-
ningen. Vi anvande gipsskivor av 900 och 600 mm
bredd, dessutom fardigkapad byggroc (jammer och
elande) till vatrum. Bb'rjade man montera i fel ande
stamde inte pusselbitarna pa slutet.

Vid leveransen var allt emballerat och markt med
lagenhetsnummer. Dagsransonen lossades med
stortraktorn, varefter en gasoltruck efter hand
laddade den speciella lyftgaffeln. Med kran kunde
darefter bunten fbras anda in till ratt lage, dar den
antingen stalldes av direkt med tillrackligt avstand
till kommande utfackning, eller via special-
hojsankbar vagn transporterades till onskat rum.
All utrustning for denna intransport hade framtagits
av leverantoren i samarbete med Siab, och med facit
i hand maste man konstatera att hela systemet,
trots en del mindre barnsjukdomar, visar att man
med kreativitet, samarbete och engemang pa alia
nivaer kan na oerhort langt -mycket langre an till
det som fran borjan verkade narmast omojligt.

Som namndes ovan bekladdes lattvaggar med
byggrocskivor mot vatrum. Tanken fran bestallar-
hall med dessa eller motsvarande skivor, ar att de
skall stoppa battre an gipsskivor mot fukt. Mojligt -
men de negativa egenskaperna ar manga. Svarbe-
arbetad, tung och omtalig tycker de som tvingas
jobba med den. Blir den trots allt fuktig bander
betydligt mer an med en motsvarande gipsskiva.
Utvidgning och formforandring gbr att kaklet latt
slapper. Rent generellt ar det svarare att satta
plattor pa en sadan vagg an en gipsvagg. En ratt
fuktskyddad gipsvagg torde vara basta losningen.
Nar fukten aldrig skivan behover man ju inte oroa
sig for vilket material den bestar av. Skulle man
trots allt i framtiden fortfarande fb'rorda vatrums-
vaggar av byggroc, minerit och liknande, har vi en
ide som vi visserligen inte provat sjalva, men som
borde fungera val sa bra. Utfbr alia vatrumsvaggar
av betong! Ett beprovat och billigt vaggmaterial.
Dar betongvaggar ej kravs ur konstruktions-syn-
punkt, kan de goras tunnare. Eventuellt kan de
gjutas liggande och monteras som prefab. Vem va-
gar prova?

Utfackning
Exakt samma arbetsmarknadspolitiska och ytliga
(!) diskussion som nar det galler takstolar, kan
tillampas for utfackning. Att fa dessa element
levererade i lagom ransoner, mattanpassade till
varje montagestalle och med fbnster och diverse
andra detaljer monterade pa fabrik, ger ett oerhort
snabbt montage och darmed tillganglighet for fort-
satta arbeten. Pa Herden monterades over 80 sa-
dana element per dag, tillsammans med mellanlig-
gande balkonger dessutom. Aterigen motsvarade
leverantoren vara krav, dar det viktigaste var just
att varje element maste kunna mattanpassas indi-
viduellt till halet dar det skall sitta.

Elementens prefabriceringsgrad ar en annan viktig
fraga. Vi valde - visa av tidigare daliga erfarenhe-
ter - att inte fa invandiga gipsen monterad pa
fabrik. Har man det loper man mycket stor risk att
anda fa byta det mesta pa grand av fuktskador.
Isolering och fuktsparr blir dessutom omojliga att
inspektera. Gipsar man utfackningen ihop med
ovriga gipsvaggar kan gipsen passas mot omgi-
vande vaggar och tak, och tacker da elegant fogen
(skum) mellan vaggregel och betong. Inte ens det
faktum att varmestammar redan var dragna, stallde
till nagra problem vid gipsningen. I ovrigt bestod
utfackningsvaggarna av lattreglar och utvandig
vindpapp. En utmarkt kombination som trots kra-
vet pa K-varde ger en optimalt slank och latt vagg.

Tillaggas bor att aven flaktrummen pa vindarna
levererades som block. Allt for att sa snabbt som
mbjligt fa tatt, och kunna paborja installationerna.

Bilder se ndsta uppslag.
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Lyftgaffelfor gips. Vagnforflytt av gipsbunt.

Avstdlltpa rdtt plats. A lit armed...

..sasom diverse
pecialskenor...

... och forstarkningar
runt dorrar.



Utfackningen lossad...

...monteras..

.infdsts... ...och tdtas.

ED*

Ndstanfdrdigtflaktrum. Ett i varje trapphus.
Slitsbotten enigt Familjebostdders koncept.
Slitsens hela hojd tacks sedan av en hogskdpslucka.
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me, VS, Vent
idigare namnts var varmestammarna dragna
innan utfacken monterades. Vertikala drag-
r av samtliga installationer lag hela tiden era
ingar under stommen. Detta mb'jliggjordes
a ingjutna ursparingar samt engagerat sam-
; med installatorerna. Dessa fick efterhand
ag till genomfb'ringar som var sa konstruerade
rmsattning fore igjutning knappt behovde
is. Inget trams om att man behovde hela
can for att kunna dra rakt, fbrutsattningen
iturligtvis att ursparingarna satt ovanfbr var-
..
et gjorde dom faktiskt ocksa - nastan... ater-
naste man fbrundras over hur modern data -
tdteknik inte kan b'verbrygga den Ib'jliga om-
igheten att ursparingar for rbrdragningar
kt inte funkar om de inte ligger over varandra.
us pa ritningarna.

al utfackningen (som hade malad gipsskiva
• fonstret) monterats, behbvdes inte manga
for att hanga och koppla radiatorerna, som

- ~ -tats tidigare. Nagon provisorisk upp-
aing i kompletteringsskedet behbvdes aldrig !

tentmosaik, hissar, renhallning.
• de moment som vinner pa att starta sa snart
ibjligt efter tatt hus ar cementmosaiken, eller
•arande, i trapphuset. Fbrsbker man integrera
itmosaiklaggning med andra aktiviteter sti-
trakostnadskontot drastiskt pa grund av att
[&r in och klafsar i annu ej brunnet bruk. Av
ingar hjalper fbga. Denna bantering ar bero-
iv att varmen kommer pa, men sedan finns ett
lapp innan bvriga invandiga aktiviteter kom-
gang sapass att de omojliggbr arbete i det
iflkerade trapphuset.

Bnat moment som behover gora rivstart i
letteringsskedet ar hissinstallationen. Den ar
idskravande, och kraver ocksa ordentliga fb'r-
elser: Schaktet skrotat, utlagat, malat samt
pp och hissmaskinrum klara. Vinsten man
er nar hissen kommit i drift tidigt ar att den
it anvanda for materialtransporter - utvan-
mordningar behbvs inte. Inte att fb'rglbmma
Ibiingen - hur manga av fodervagnarna (1 per
g per trapphus) skulle bli tbmda om man var
ade av balkonger och kran?

V,

Ursparing/kvarsitlande form for ventschakt.

Lockas provisoriskt
efter gjutning -
skyddsatgdrd.

Kanaler dragna, igjutet uppifran.



Murning
Bland det mest revolutionerande pa murningsfront-
en pa Herden far nog betecknas det faktum att vi
vagade prova arbetsplattformar, eller klatterstall-
ningar som den allmanna beteckningen lyder. Innan
beslutet togs penetrerades noga hur takskyddet
kunde ordnas utan platbomlag pa traditionell stall-
ning, och fbrst nar vi kande oss sakra pa att detta
var mb'jligt - ja det blev till och med battre - togs
beslutet. "Fattigmansstallning" sa en platslagare i
anbudsskedet nar vi redovisade hur vi tankt oss
arbetsgangen med takfot, kungsvaning, skydds-
racken, vaggplat, ny takfot, nytt skydd integrerat
med klatterstallning. Han fick inte jobbet - och det
skall sagas helt klart: Skyddsanordningarna blev
nog mer kostsamma an for platbomlag. Tittar man
enbart pa hyra per kvadratmeter och dag for klat-
terstallning ar det ocksa latt att rakna bort sig och
tro att detta blir at skogen for dyrt. Lika latt ar det
att svalja kostnaden for en traditionell murar-
stallning som kraver uppbyggnad och bomlagsflytt
pa ett sadant satt att om den skulle fyllas med
murare for att utnyttjas sin optimala kapacitet, sa
skulle huset muras upp pa nolltid. Vad skulle sedan
alia murare gora innan de kunde bbrja pa nasta del
som annu inte hunnit bli fardig? Nej - en tradionell
murarstallning bestar mest av materiel som aldrig
utnyttjas, men som hela tiden tickar hyreskostnader
och kraver stora personalresurser for att anpassas
till det den ar avsedd for.

Vi hade fast avtal pa 3 klatterstallningar. I detta
ingick flytt och ombyggnad - anpassning for varje
ny uppstallning med personal som har detta som
yrke. Muraren kliver in pa stallningen och anpassar
den hela tiden till ratt arbetshb'jd. Nar murningen
ar i topp gbr timmerman och platslagare sina jobb,
muraren fortsatter till nasta stallning och den fbr-
sta flyttas nar den ar klar, o.s.v. Hela detta fbrfa-
rande kostar en brakdel mot att hantera det enorma
materialflode som en tradiotionell murarstallning
utgor. Vi hade helt enkelt inte haft plats for det. Det
man anda i sammanhanget far se upp med ar
vintermurningen. Kbr man ner stallningen finns
ingen varme kvar pa det nymurade stallet. Kan
betyda att kapaciteten maste sankas vintertid.

Klatterstallning ger helt klart gladare murare, och
ytterligare fbrbattringar i denna hantering genom-
fordes: Eftersomklatterstallningens arbetsplan aid-
rig nar marken pa grund av stbdben, maskiner m.m,
sakonstruerades ochbyggdes pa arbetsplatsen flytt-
bara "bord" vars hb'jd anpassats till stallningens
nederstalage. Avtal traffades medtegelleverantbren
om leverans i lagom poster med kranbil direkt pa
borden. Aterigen foil de fiesta leverantorer bort
darfbr att vara krav pa sadana leveranser icke
kunde tillgodoses - man envisades ofta med leve-
ransmetoder pa narmast fbrhistoriskt maner.

Beklagligtvis aterfanns aven arkitektens fa\
ritleverantbr bland dessa. Praktiska hansyn fi
dock rada och teglet fran den leverantbr som kl
rade av distributionen till bygget "fick duga".
gengald kunde arkitekten gladja sig at att i dire
samarbete med murarlaget fa mbjlighet att und
arbetets gang gbra mindre andringar o(
utsmyckningar i fasaden, nagot som uppskatta
fran bestallarhall varifran man hade vissa bnsk
mal, som alltsa kunde tillgodoses.

Aven tegelbalken lagrades hos tegelleverantbre
och balk till visst fasadutsnitt kunde leverer;
tillsammans med teglet till borden vid aktue
stallningsplacering. Tegel eller balk lagrades i prii
cip aldrig pa marken. Lagg till detta den funkti
nella blandarstationen "Alltiett" fran Adema san
bruksleveranser i storsack och enhetstiden f(
murningen bbrjade narma sig den som alia rakm
med, men sallan uppnar. Inklusive isolering!



Arkitektdromma r.

Malin Brandt - murai

Klatterstallning...

r '
...och bord.
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INREDNING
Tidsdisposition
Inredningsfasen ar val fortfarande den del av byg-
get dar det ar svarast att astadkomma de dar riktigt
genomgripande metodfbrbattringarna. Mycket mon-
tering, plock och samordning mellan olika under-
entreprenbrer praglar denna fas.
Bland det allra viktigaste blir darfbr att planera for
en tidsdisposition dar alia dessa aktiviteter sa lite
som mbjligt besvarar varandra.

Vi fann att det som lampligtvis skulle styra det hela
var att inredningen i ett kbk fick ta en dag. Detta ger
ett lagom tempo av en lagenhet per dag aven for alia
andra aktiviteter. Man kan valja att lata sand-
spacklingen vara styrande, men da hamnar man
latt i handerna pa en UE. Det var ju vi som skulle
planera. En spackelspruta i handerna pa ratt folk
bar en mycket flexibel kapacitet (det kan ga skitfort).
Det sag vi pa Herden.

Sedan galler det bara att planera in ratt aktiviteter
i ratt ordning sa att det finns gott om tid for alia att
gbra ett bra jobb.

Malningsupphandling
Herden var fbrvisso en totalentreprenad, men be-
skrivningen fran bestallaren var anda ratt detalje-
rad. Vi satte den i handerna pa var tilltankte mal-
ningsentreprenbr med intentionen: Anvand beskriv-
ningen som ett matt pa vilket fardigt resultat be-
stallaren fbrvantar sig. Ar resultatet mojligt att
uppna pa annat an fbreskrivet satt, vill vi diskutera
detta. Malaren kom tillbaka med en lang lista, dar
det viktigaste innebar att vi sa smaningom kom
bverens om att inte generellt utfb'ra den foreskrivna
bredspacklingen pa betongvaggarna. Det blev vart
ansvar att fixa tillrackligt bra betongvaggar, och
det blev malarens business att fa dem att se lika bra
ut som vore de bredspacklade. Varken malare,
totalentreprenb'rer eller bestallare torde ha anled-
ning att i efterhand tycka att vi inte handlade ratt.

Bland de extrakostnadskonton som brukar braka i
hb'jden, intar ofta det som galler malningen nagot
av en sarstallning. Anledningen ar i hog grad
komplettering och battring av skador astadkomna
av andra. Omb'jligt att bevisa vem. Totalentre-
prenbren far dock alltid betala. Tack vare att vi
arbetade med en malningsentreprenbr vi hade ett
bmsesidigt fortroende med sedan tidigare, lyckades
vi fb'rhandla fram pris i fbrvag for dessa komplette-
ringar. All komplettering ingick darfor i priset och
mycket tidlappsskrivande kunde darmed undvi-
kas.

Fardigstallande
Som tidigare namndes ar det mycket plock innan
alia smabitar ar pa plats vid fardigstallandet. Som
en rod trad genom alia inkbp maste finnas tankar-
na pa hur allt detta skall levereras, tas emot,

intransporteras, monteras. Finns balkonger atkon
liga i ratt skeden? Ar dessa atkomliga med mobi
kran eller traktor, eller maste marken kansk
fardigstallas just dar, just da? Lagenhetsforpackf
sa langt mojligt, vare sig det galler skap, dorra:
fbnsterbankar eller beslag.

Ibland drivs man kanske lite for langt. Vi kopt
fardigkapade smyginkladnader. Det gick anda i
ratt mycket metervara pa grund av awikelser. Oc
maste man verkligen kla in smygar i betongvagga
med tra? Gar det inte att gjuta dem tillrackligt br
fran borjan?

Bankskap i kok koptes som vagghangda med sparl
sockel som snapps pa efterat. Detta lanseras soi
nagot nytt och jattesmart, men ur monteringssyr
punkt ar det tveksamt vilka fbrdelar man uppna:
Skbtsel- och fbrvaltningsaspekter motiverar mq
ligtvis fbrfarandet. Langt viktigare vid hanterin
av kbksinredning ar att alia detaljer ar monterad
vid leverans. Saknas exempelvis hyllor, luckor elle
gangjarn till ett eller ett par kok, stor detta omede
bart rytmen. Kom ihag att det var koksmontage
som var styrande for hela inredningen.

Apropa storningar: Vem uppfinner fungerande oc
vettigabarnsakerhetsbeslagfbr diskbanksskap oc
oversta ladan? Man bar kanslan av att det va
battre fbrr - bar kostnadsjakten drivit fabrikar
terna till denna plastpseudohysteri, med baktanke
att brukaren anda sliter bort elandet det fb'rsta ha
gor? Avenomhanrakar ha smabarn. En kapp genor
ladhandtagen laser dessutom de nedre ladorna
som glina nar tidigare.

En sak belyser detta plastjox som faktiskt krave
just barnafingrar for att hanteras: Byggnormen
otroligafbrmagaattivissa fall ledatillsnuttifierin^
Ett annat bra exempel pa detta ar barnsakei
hetssnodden pa fonsterdbrren. Aven om dbrren ha
sakerhetssparr i vredet och fbnsterbroms samt al
balkongracket ar normenligt maste snodden finnas
Nar intrader fbraldraansvaret ?

Mycket energi och plywood offrades pa kottlingar
vaggar. Speciella ritningar upprattades och klurig
kottlingshallare anvandes for att pa basta sal
undvika strul nar det var dags for infastning a
beslag och annat.

Sa smaningom sitter da allt pa plats och slutfase
kan genomfbras enligt den sarskilt upprattad
fardigstallandetidplanen. Fbrbesiktningar och sair.
ordnade funktionsprovningar for respektive trapp
bus (=etapp) har fbregatt slutbesiktningen, och ti
bar alltid funnits tillganglig for atgarder daremel
Ian.



ADMINISTRATION
Att fordela bygget pa ansvarsomraden for tilltank-
ta arbetsledare brukar falla sig ganska naturligt -
grund, stomme osv. Men att undvika att dessa
arbetsledare sedan lagger ner alltfor stor energi pa
att bevaka granserna kring sina ansvarsomraden,
speciellt om man upprattar tjusiga befattnings-
beskrivningar, kan vara varre. Pa Herden fick ar-
betsledarna sjalva fordela uppgifterna emellan sig.
Tidigare kunnande och erfarenhet kan ju avgora
vem som ar mest lampad att ha hand om en viss
aktivitet. Fordelningen kan ocksa behova andras
under byggets gang. Grundtanken ar att var och en
kan bara pa korn som kan vara av stor betydelse i
ratt sammanhang.

Detta tankande praglade i hog grad stamningen pa
vara "morgonmoten" vid byggets borjan. Varje mor-
gon fran 8 eller 9 var hela platsledningen samlad for
att stota och biota ideer om allt fran formsattning
grunder till inkopsrutiner och planeringsteknik.
Fran att till en borjan vara rena brainstormingen
utkristalliserades sa smaningom genomtankta los-
ningar for byggets alia faser. Losningar som manga
bidragit till och darfor upplevdes som genomtankta
och som man darfor ocksa tog ansvar for. Att lata
datumet for en planerad starttraff styra detta ar-
bete ger nog latt den effekten att losningar pressas
fram bara for att ha nagot att redovisa. Resultatet
blir att ingen kanner ansvar for losningar som de
inte forstar och som dessutom senare inte fungerar,
Ingen ar varldsmastare pa att bygga hus, men vi har
alia nagot att bidra med som med ratt bearbetning
kan ge ett hyfsat resultat.

Okat ansvar ger okat engagemang vilket i sin tur
leder till arbetsgladje och formaga att prestera sitt
basta i jobbet. I enlighet med detta ar det naturligt
att den som ansvarar for en viss byggdel ocksa tar
det ekonomiska ansvaret for allt som hor dit;
Leveransstyrning, fakturagranskning, produk-
tionskalkyl, inkop, avstamning och prognos.

Visst hade vi planerare pa Herden, men hans upp-
gift var att tillsammans med respektive arbetsle-
dare administrera de intentioner man kom overens
om. En arbetsledare maste kunna ta det fulla an-
svaret for planeringen pa sin bit, annars kommer
den aldrig att fungera. Bygget igenom holl vi darfor
veckomoten dar produktionstidplanen stamdes av,
atgarder diskuterades och grunden for kommande
veckoplanering lades. Nasta morgon (fredag) fanns
denna plan pa prant, och presenterades for basarna,
saval de egna som UE.
Det verkar som om alia kande delaktighet i plane-
ringen, for nagra problem att folja tidplanen hade vi
egentligen aldrig. Behovde nagon aktivitet
resursfbrstarkas insag man varfor, tog sitt ansvar
och ordnade detta. Ingen ville sitta med "dagar
minus" pa nasta mote. Att standigt stamma av tid-



planen - att veta var man ar, ger ocksa en god upp-
fattning om vad man bar framfdr sig. Styrkan ar att
i tid kunna vidta erforderliga atgarder. Vi insag,
med tre niondelar av stommen kvar, att avstandet
till efterkommande aktiviteter - kompletteringen -
hela tiden vaxte. I den fardiga stommen borjade
viktiga jobb som utlagning och skrotning pa att inte
riktigt hanga med. Vi skulle snart fa stora ytor att
spika tak pa, men folk till detta var svart att just da
fa loss fran andra aktiviteter. Att ta in nytt folk for
ett relativt kort jobb var inte tal om. Dessutom fann
vi att resterandestomme skulle na tak ungefar sam-
tidigt och sedan alltsa delvis fa vanta pa taktack-
ning.
Det drastiska beslutet fattades da att stoppa stom-
driften c:a tva veckor. De losgjorda resurserna an-
vandes till att komma ikapp med andra jobb och att
fa pa tak. De som annars armerade vaggar hela
dagarna spikade raspont for glatta livet. Under
tiden omplanerades resterande delar sa att nar
stommen drog i gang igen sysselsatte den betydligt
farre gubbar, gick langsammare men blev fardig i
ett lagom tempo dar anslutande aktiviteter holl
jamn takt. En till synes enkel atgard, men man skall
veta att nar stomstopp fbreslas, vilket har hant
pa andra byggen, brukar det hotas med mass-
sjukskrivningar och liknande.
Stommen ar byggets aorta, och den opererar man
inte obehindrat i. Om man inte har tillgang till ratt
klinik och kirurgteam.

MATERIALHANTERING
Vi utarbetade tidigt rutiner for hur leveranser till
bygget skulle ga till. Hur och var lossning skulle
ske. Hur UE:s leveranser skulle banter as. Avrop i
lagom mangder, genomtankta leveransplaner, val-
informerad personal pa bygget - vi forsokte tanka
pa allt. Fb'rradaren och traktorfb'raren var spindlar
i natet. Till dessa skulle alia leveranser anmalas for
vidare befordran. Vi satte upp en stor (nastan lika
stor som Siab-skylten) skylt pa fb'rradet :MATERI-
ALKONTROLL. Den syntes genom grinden anda
ut pa gatan. Forradaren tog emot aven under ras-
ter. Trots det kom det pafallande ofta chaufforer
med foljesedel i naven anda in i konferensrummet
- langst bort pa oversta vaningen i kontoret - med
undringar hur deras gods skulle hanteras.
Trots sadana incidenter maste man saga att
materialhanteringen pa Herden fungerade mycket
bra. Visst hande det att vi vagrade ta emot en
oaviserad leverans klockan tre en fredag, samtidigt
som de fiesta leverentorer trots allt har en stb'rre
fb'rstaelse for innerstadsbyggets speciella problem,
men avgbrande ar inte hur andra beter sig utan
vilket matt av beredskap och engagemang man
sjalv staller upp med. Dari lag var styrka. Fler och
fler leverantorer verkar inse att MA-leveranser ar
ett ypperligt forsaljningsargument. Ett fatal lyckas
daremot leva upp till intentionerna i ett bmsesidigt
MA-koncept.



PROJEKTERING
Det ar latt for oss pa bygget att svara oss fria fran
projmissar med att "Vi var inte med!" Detta ar
forvisso sant i Herdens fall - hela platsledningen
tillsattes i projens absoluta slutskede - men darmed
inte sagt att vi inte kunde gjort mer. Svarigheten
ligger i att lasa in en fardig projektering samtidigt
som bygget skall igang med miljoner praktiska
detaljer. Att ha produktionsfolk som far folja pro-
jekteringen fran borjan inser nog alia ger en battre
samordning till den kommande produktionen.

Kanske skulle ett sadant forfarande pa Herden (om
det varit mojligt) lett till en forskjutning av start-
tiden. Ingen som skall driva bygget praktiskt vill
riskera hamna i den sitsen att ritningar inte finns
framme i ratt tid for aktuella delar, samt att dessa
inte hunnit granskas och samordnas med andra
projektorers alster. Detta ar ett problem som aldrig
far underdimensioneras! Visst ar vi experter pa att
fixa losningar pa plats, men med ett bygge som
Herden som omsatter sadar en halv miljon kroner
om dagen, inser man latt att det blir billigare om
losningen kluras ut i den goa varmen pa ritbordet
i god tid fore utforandet. Mb'jligheten att pa basta
satt anpassa alltrunt omkringborde ju da vara som
storst. Risken ar annars att det blir som exempelvis
haltagningsredovisningen blev for oss.

Medvetna om att bar ligger en mycket viktig mbjlig-
het till att fa flyt pa skedet medan stomme och
komplettering, tog vi fram ursparingar for lednings-
dragning genom bjalklag som i stort sett inte be-
hbvde ytterligare formsattning vid igengjutning,
och som overhuvudtaget kravde ett minimum av
efterarbete. Desto tristare ar det da att konstatera
att denna finess delvis spolieras genom att
projektoren inte pa ritning kunde ange ratt lage for
en sadan ursparing. Otaliga ar dessutom hal tagna
i efterhand genom kallarvaggar, dar det ursparade
halet forsmadligt grinar alldeles invid det fardiga
rorstraket.

Som tur var galler ovanstaende inte all projekte-
ring. Elprojen markte vi aldrig - ett mycket hogt
betyg! Samarbetet med arkitekten under byggets
gang kan tj ana som onskeexempel pa hur ett sadant
samarbete kan fungera: Genom att forsta varan-
dras synsatt och problem kan man hjalpas at att na
losningar som inte varit mojliga for den ena parten
ensam. Alltfdr lange har vi annars traffat pa arki-
tekter som antingen anser att allt kan offras for de
estetiska vardena, eller latit sig totalt koras over av
produktionstankande.

INKOP
Nagot som ocksa var Mart da vi kom till bygget, och
som hade fungerat alldeles fortraffligt, var upp-
handlingen av installatorerna. Istallet for att lata
ett antal hugade kriga ihjal sig eller bilda kartell,
tog man sjalv fram en kravlista och ett ungefarligt
pris. Detta presenterades for utvalda entreprenorer
vilka man tidigare haft goda erfarenheter av vad
galler samarbete och engagemang. I vissa fall an-
gavs ocksa onskemal pa personer som skulle del-
taga i produktionen.
Trots att sjalva produktionssamordningen kom in
senare har vi som totalentreprenorer sallan upp-
levt sa goda samarbetsformer som i detta objekt.
Ingenting har varit omojligt, och ingangna overens-
kommelser har infriats. Dubbla fdrdelar har upp-
natts: Vi har inte behovt kopa dyra installatorer och
vi har inte drabbats av fo'ljdkostnader under pro-
duktionens gang. Det verkar dessutom som om
installatorerna ar lika nojda med oss.

For ett bygge av omfattning som detta far det anses
nodvandigt att under den intensiva upphand-
lingsfasen av UE och leverantorer ha inkoparen
stationerad pa bygget. Sapass mycket synpunkter
och tankar maste hela tiden diskuteras och kollas
att detta svarligen sker om man inte har direktkon-
takt. Trots att sa inte var fallet pa Herden lyckades
vi andock astadkomma inkb'p som i hog grad var
produktionsanpassade, dock i flera fall nagot sena.

En funktion som i vart fall var kopplad till inkoparen,
var hanteringen av ritningsrevideringar gentemot
UE och leverantorer. Detta fungerade utmarkt.
Eftersom inkoparen hade koll pa vilka ritningar
som sants ut till vilken UE eller leverantor kunde
han ocksa se till att dessa erholl ratt revidering. I
foljebrevet angavs tidsfrist for eventuell prisand-
ring pa grund av revideringen. Pa detta satt var
man saker pa att alia alltid hade ratt ritning, samt
att man hade mycket god koll pa kostnader till fbljd
av revideringar.
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KVALITE
Det vore omqjligt att i dagens lage sammanstalla en
expose over ett bygge utan att behandla
kvalitetsbegreppet. Kvalite har belt enkelt blivit
branschens satt att havda sin existens i en vikande
marknad. Med all ratt - man startar i manga fall
fran en relativt lag niva. Att na hogre nivaer kraver
forvisso hart arbete, men inte den sortens hart
arbete som ifyllandet av konstiga blanketter inne-
bar. Inte heller den sortens arbete som kontrolle-
rande innebar. Kvalite innebar hart arbete med att
i fdrvag veta vilka krav som kan och skall stallas.
Det innebar hart arbete att informera alia inblan-
dade om dessa krav - de maste dessutom framsta
som sjalvklara.
Dessa krav maste stallas, formuleras och goras
tydliga av en arbetsledning som har kunnande i
detalj om hur arbetet kan och skall utforas. Det
basta - och enda - sattet for en arbetsledare att
erhalla sadan kunskap ar via erfarna yrkesman.
Foretag som Siab maste satsa pa att skaffa instru-
ment for att tillgodogora sig sadan kunskap. Idag
finns inga rutiner for aterforing, den sker belt
individuellt beroende pa personsammansattningar.
Den enskilde arbetaren ar heller inte alltid medve-
ten om att han bar pa en kunskapsbank. An mindre
ar han benagen att anvanda den som ett medel att
salja sig sjalv. Har bar nog ackordssytemet den
storsta skulden. Ty endast genom att i alia led ha
kunnig, erfaren och engagerad personal som formar
ta ansvar, uppnar vi kvalite. En yrkesarbetare
tappar sugen direkt nar han marker att projektoren
fdreslagitettvansinnigtutfdrande."Detspelaringen
roll vad jag gb'r nar andra kan hitta pa sadana
dumheter", ar ett synsatt som maste vandas till:
"Jag skall minsann visa de dar tokarna hur det kan,
och skall goras". Att astadkomma denna attitydfor-
andring kraver hart arbete pa alia plan - forst
darefter kan vi tala om kvalite pa ratt satt.

Dessa asikter ar formade pa Herden - ett bygge med
manga ifyllda blanketter som ingen brydde sig om,
men med relativt god kvalite och en fb'rhoppnings-
vis nbjd bestallare. Att vi lyckades berodde inte pa
att vi kunde uppfylla allt som namndes inlednings-
vis, men bara medvetenheten rackte en bra bit. Hur
skall det inte bli nar man formar tillampa ett prak-
tiskt kvalitetssystem, pa alia nivaer?

En annan kvalitetsaspekt som maste bevakas har-
dare i framtiden ar att aven om man koper valkanda
produkter av valkanda leverantorer, kanske de inte
ser ut riktigt som nar man kopte dem forra gangen.
Tillverkarnas kostnadsjakt avspeglas direkt i kva-
liten pa levererade produkter som t.ex. dorrar eller
vitvaror, utan att priset eller ens beteckningen
andras. Hur kommer det att bli med oststatsimport
och EG, dar kanske hela systemet med
tillverkningskontroll och typgodkannande ar i fara?

ARBETSMILJO
Betydligt lattare ar det att na respons i arbets
miljofragor: Har finns val inarbetade rutiner och e
stor beredvillighet att astadkomma goda resulta
Detta uppnas som vanligt genom engagemang oc
god planering. Skyddstankandet har varit pa tape
ten tillrackligt lange for att fungera pa alia nivae]
Det kanske rent av kan tjana som fb'rebild fc
kvalitetstankandet?

Vid alia metodval pa Herden borjade diskussione:
alltid vid arbetsmiljon. Forst darefter kom kostnads
och tidsaspekter in. Detta far kanske ses som el
tidens tecken aven ur den synvinkeln att arbetsg]
varen idag i hogre grad ar ansvarig for kostnade
vid sjukskrivning och rehabilitering av persona'
Men kanske man borde ha en beredskap den dagei
kostnadsjakten aterigen borjar fbrsamra forutsatt
ningarna for en god arbetsmiljo? Skall det aven
fortsattningen bli objektets ensak om man satsa
pa en battre och darmed dyrare (i anbudsskedet
skyddsutrustning? Vem tar ansvaret for den son
drabbats nar bygget ar fardigt?
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VI BYGGDE HERDEN
Arbetsledning
Hans Soderstrom
Hans Bolmgren
Kenneth Sandin
Centh Winborg
Per Degerfors
Lars-Erik Segerstrom
Ulla-Britt Svensson
Urban Lundberg
Mats Johansson
Jari Pulli

Platschef
Arbetsledare Stomme
Arbetsledare Grunder
Arbetsledare Komplettering
Arbetsledare Inredning
Planerare
Kontorist
Arbetsledare Mark
Arbetsledare Mark
Arbetsledare Mark

Utsattare
Anders Hvittfelt
Mikael Eriksson
Monika Torma
Anders Hansson
Anders Lindberg
Ulf Liedberg
Pernilla Wahlin

Tra
Roger Tapper (Bas)
Hans Berglund
Jan Bodin
Christer Borg
Kent Brolin
Agne Ekholm
Allan Engstrom
Kenneth Eriksson
Mikael Faervik
Mathias Glans
Roger Hellman
Bengt Jansson
Kaj Jansson
Lars Jansson
Kjell Johansson
Lars Juvas
Per-Olof Jagas
Jan Karlsson
Sune Karlsson
Patrik Liden
Rolf Martinsson
Pentti Miettinen
Kenneth Nilsson
Jan Nordenberg
Kjell-Ake Olsson
Goran Ryttersson
Teddy Schager
Gunnar Wiberg
Daniel Wikerman
Bjorn Zachrison
Roland Ahling

Betong
Osvald Gard (Bas)
Georg Almli
Rickard Alnebrand
Peter Axelsson
Kenneth Berggren
Hans Elfstrom
Hans Flodin
Eero Hallikas
Kenneth Jaensson
Rickard Jansson
Michael Juvas
Hans Klevstad
Ingvar Liljengren
Fredrik Lingvall
Ola Ljungberg
Soren Nordstrom
Anders Rosander
Peter Rydqvist
Kenneth Sjolund
Bo Stenberg
Christer Vidlund
Thomas Widlund

Murare
Ake Andersson
Ronnie Ahlin
Malin Brandt
Joakim Jonsson
Dennis Lindgren
Borje Lovstad
Pasi Paakoonen
Magnus Laakso

Forrad
Enar "Knutte" Knutsson
Karl-Henry "Hempa"
Eriksson

Kran
Marten Becker
Lars Lindborg
Leif Sjolund

Mark
Ralf Wiik
Ted Wiik

El
Thomas Bodin (Bas)
Lars Englundh
Anders Rehnstedt
Claes Lautenschlager
Kevin Walker
John Engstrom
Hakan Rolund
Ted Glaumann

R6r
Lars Johansson (Bas)
Joakim Lofstrom
Roger Mattsson
Jonny Lindahl
Bo Eriksson
Karl Gessl
GunnarJohansson
Hakan Ohlsson
Goran Wall
Tony Lundahl

Isolerare
Bo Stromberg
Mats Lindholm

Ventilation
Stig Ostling
Lars Dahlqvist

Mattlaggare
Per Rydergard
Jani Pitkanen

Plattsattare
Christer Matsson

C ementmosaik
Christer Tejne
Niklas Andre

Platslagare
Lars Hessman
Hans Ostman
Jens Kvarnstrom
Peter Jonsson
Mikael Vigren
Kristian Nyberg

Malare
Lars "Lacke" Sundell
Anders Jansson
Dan Tillberg
Ture Mattson
Kare Hedin
Dennis Vastesson

Mobilkran
Per-Olov "Olja"
Svensson

Traktor
Rune Samuelsson

Fogning
Eric Mattson
Ingemar Kraft

Hiss
Thomas Legren
Thomas Pettersson

Styr
Per-Olov Berglund
Peter Larsson

Smed
Tommy Bergquist
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BESTALLARE
AB FAMILJEBOSTADER

Produktionschef Sune Under
Enhetschef John Ahling
Projektledare Per Olav Eriksson (BLS)

Avd-chef
Arbetschef

TOTALENTREPRENOR
Slab AB, Bostadsavdelningen

Gunnar Jonson Inkop Pererik Bergstrom
Mats Alvtegen Projekteringsledare LarsErik Larsson(SiabTeknik)

UNDERENTREPRENORER
vs
Ventilation

El
Styr och Regler

Hiss

Form
Plat
Malning

BPA VVS AB Peter Haglund
Luftteknik AB Benny Persson

Bengt Nansing
EnkopingElman AB Christer Pettersson
Reglerteknik AB Jan-Erik Brodin

Goran Pousette
Kone Hissar AB Per-Olov Lilja
Deve Schindler AB Claes Bjelkenstrand

Tidermans Uth.AB Henry Grufman
Franzens Plat AB
Hedens Maleri AB

Ake Franzen
Bengt Jerresand

Mattlaggning
Plattsattning
Cementmosaik
Fogning
Forradsvaggar
Membranisolering
Losullsisolering
Smide
Undertak
Slutstadning

Eliassons Golv AB
Sormlan. Plattsattn.AB
Sundbyb.Plattsattn.AB
Injo Fog AB
Troax-Axo AB
Binab AB
FEAB Fastighetsenerigi AB
SA Petlers. Smide AB
Per Akustik
Karina Stad AB

Ingvar Ohrn
Olle Karlsson
Hakan Hakansson
Sonny Larsson

Lars Wessberg
P-O Blomme
Georgios Vlassis

PROJEKTORER
Arkitekt

Konstruktor
Mark
VS
Vent
Styr och Regler
VA
EL

Norin & Miiller Arkitekter AB

Siab Teknik AB
M Fischer Konsult AB
Kedbrant & Wickberg Ingbyra AB
Kedbrant & Wickberg Ingbyra AB
Kedbrant & Wickberg Ingbyra AB
Kedbrant & Wickberg Ingbyra AB
SN-Elteknik

Gosta Norin
Paul Muller
Lars-Erik Larsson
Michael Fischer
Tommy Kedbrant
Tommy Kedbrant
Tommy Kedbrant
Tommy Kedbrant
Bjorn Svensson

LEVERANTORER
Armering
Belong
Betongtrappor med racken
Sopnedkastror
Takstolar och
utfackningselement
Balkongplattor och
prefab betongvagg
Tegel, tegelbalkar,murbruk
Tegelkramlor
Virke
Gipsskivor, Stalreglar m m
Fonster, innerdorrar,
glaspartier, tratrappor
Tamburdorrar
Skapsnickerier
Foder o Sockel

Tibnor Bygg
Betongindustri AB
Forsells AB
Sollebrunns Cementgjuteri

LBA Byggkonstruktioner

NCC Prefab
Salmers AB
Hilti
Beijer Byggmaterial
Salmers AB

Skelleftea Snickericentral AB
Swedoor
Vedums Kok
Ursvikens Traforadling

Smygpanel
Lassystem, beslag
Jarnhandelsvaror
Skyddsrumsutrustning
Papp, cellplast.traullsplattor
Fonsterbankar
Staldorrar
Vitvaror
Kompaktkok Trinette
Diskbankar,tvattbankar
Tvattstugeutrustning
Inredning och utrustning
Barnstugor
Balkongfronter
Entrepartier
Portar
Glasning

EB Hedlund o Co AB
Sigvard Carlsson AB
Julius Sjogren AB
JP Sheltec AB
Salmers AB
Helsingborgs Stenhuggeri
Daloc AB
Electrolux
ElektroHelios
Tibnor
Elektrolux Wascator AB
Centralsnickerier AB
Storkoksteknik AB
Ryga AB
Thoruns AB
Allhaboverken AB
FasadglasAB

SIDOENTREPRENOR
Sopsugsanlaggning Centralsug
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Gammalt och nytt mots.

Herden - segrare i Slab Stockholm Soccer Cup 1992. Herden - sjua i drakbatsrodd vid Stockholm Water Festival 1992.
750 lag startade.

HERDEN I SIFFROR

Bruttovolym
Varav Kallare

Garage

Bruttoarea
Varav Kallare

Garage

Bruksarea, primar

Byggnadsarea
Varav Terrassbjalklag

Fasad
Varav Tegel

Byggtid varen 1991

86.137m3

8.671 m3

6.168m3

31 .886 m2

2.971 m2

2.196m2

23.115m2

5.167m2

1.741 m2

12.825m2

8.273 m2

- hosten 1 993

Lagenheter

Lagenhetsfordelning
Gruppbostader
1 rok
2 rok
3 rok
4 rok
5 rok

Barnstugor

Tvattstugor
Varav Spontantvatt

Personhissar
Mathissar

249 st

14 st
31 st
78 st
49 st
57 st
20 st

Summa 249st

2st

11st
2st

9st
2st



Siab
Kvarteret Herden

St Goransgatan-Arbetargatan-Mariebergsgatan
Stockholm


