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Projektledning med tydlig struktur
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Planerings- och byggprocessen
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Strategiska vägval för ett framgångsrikt 
projekt 
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Strategiska vägval för ett framgångsrikt projekt

4



Skapa förutsättningar för ökad kreativitet
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• Skede 1 – Projekteringsskede

• Resultat: Färdig systemhandling

• Godkänd budget för genomförande

• Gemensamt arbete:

• Aktivt delta i projekteringsarbetet (avser Ge och valda UE)

• Ge produktionsaspekter på framtagna lösningar, inkl. tids-

och kostnadsaspekter

• Utreda och komma med alternativa förslag

• Utreda alternativkostnader, kalkylarbete

• Framtagande av tidplaner, APD-planer och KMA-planer

• Framtagande av gemensamt målpris

• Ersättning: Tidsredovisning och överenskommen timpenning

Skede 2 – Bygghandlingsprojektering, genomförande, 

överlämnande och garantitid

Resultat: Hyresgästerna flyttar in

Garantiåtaganden uppfylls

Gemensamt arbete:

Aktivt deltagande bygghandlingsprojekteringsarbetet

Aktiv planering av inköpsarbetet och utformning av FU

Utreda alternativkostnader, kalkylarbete

APD-planering, KMA-arbete

Projektsamordning campusområdet

Gemensam ekonomistyrning

Samverkansåtagande, Gemensamma 

strategier

Ersättning: Löpande räkning



Tidig identifiering
av fokusområden
• Arkitektoniska utformning 

• Fasad

• Konstruktion

• Förvaltning

• Aulavolym

• Tillgänglighet

• Energi

• Omvärld

• Ekonomistyrning och inköp

• Arbetssätt och organisation

• Skapa organisation

• Samverkansuppläggets ambitioner

• Kommunikation inom och utanför 

projektorganisationen

• Ansvarsområden i projektet

• Planering och framförhållning

• Intressenter ”uttalade och outtalade mål 

och krav”
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Förväntningar och 
övergripande mål

• Grunden för en fysisk koppling med 

NKS”

• ”Symbol KI”

• ”Nyfikenhet”

• ”Framträdande form i den nya 

stadsbilden”

• ”Symboliserar öppenhet”

• ”Naturlig arena för KI.s utbyte med 

omvärlden”

• ”Formen är ett svar på huset placering”

• ”Mötesplats”

• ”Aularummet- byggnadens självklar 

huvudnummer”

• ”Sammanknytande roll på campus och 

nya stadsmiljön”
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Målbild – work shop
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Aulan – prioritering estetik, ekonomi och förvaltning
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Aulan – blockindelad projektering
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Utmana etablerade arbetssätt

Två scenarier har analyserats:

• När arrangemang börjar och 

gästerna anländer under 

tidsperioden

• Under paus när gästerna minglar 

och tar en lättare måltid

Viktiga funktioner och parametrar:

• WC

• Garderob

• Mingelytor

• Persontäthet

• Flaskhalsar/genomsläpplighet

• In- och utpassage från 

byggnaden respektive 

aularummet
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KOMMUNIKATION

DIGITALISERING
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I Albano arbetar vi med följande 
kommunikationsprinciper:
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Effektiva möten, visuell planering 
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Arbetsindelning Verksamheter

SäkerhetPrioritering



Innovation i både projektering och produktion
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Vårt digitala arbete möjliggör:

• ”Hälsokontroller” – både av projektet och dess deltagare

• Transparens och överblick

• Omedelbarhet och tillgänglighet

• Kostnadseffektivisering genom styrning istället för avstämning

• Resurshushållning. Vi strävar efter att återanvända allt som skapas i 

projektet; minskat antal ritningar, information som kan ge nytta i flera olika 

led prioriteras.

• Kommande samverkan och utveckling av branschen tillsammans  med 

andra aktörer i produktion



TACK!
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