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1 Uppdrag 

Genom Ludvikas Kommundirektör har AFRY fått i uppdrag att genomlysa projektet på 

det utförda arbetet runt stadshuset. Projektet bedöms utgöra ett bra referensprojekt 

kring hur Ludvika kommun driver sina bygg & anläggningsprojekt. Projektet/en 

omfattade två delar. En del för ombyggnad av utemiljön samt en del som avsåg 

dräneringsarbeten runt husgrunden.  

Uppstart av uppdraget skedde vid ett gemensamt möte med kommundirektören samt 

representanter för Stadshus, Ludvika kommunfastigheter AB samt Samhällsbyggnads 

förvaltningen, på mötet fanns också representanter för de sittande politiska partierna, 

S, M, V och C i kommunfullmäktige. Målet med mötet var att gemensamt bestämma 

vilken inriktning och omfattning AFRY’s uppdrag skulle ha. 

Den inriktning på utredningen som bestämdes var primärt att blicka framåt dvs vilka 

förändringar kan göras i projekthanteringen till nästa gång ett liknande projekt 

genomförs. Här avsågs kommunens hantering av projekt (projektstyrningsmodell) i 

första hand. 

Det fanns också ett intresse kring att upprätta en ekonomisk slutredovisning av 

projektet, det finns synpunkter på att projektet blivit dyrt och att entreprenören tagit 

oskäligt mycket betalt för sina arbeten. 

Frågetecken finns också kring dräneringens tekniska utformning, speciellt den närmast 

riksvägen (50) där avståndet till huset bedömts vara kort för att kunna utföra arbetet. 

Beslut togs också att i samma gruppering stämma av och få acceptans på 

rapportdispositionen innan rapportskrivandet tar fart. Dispositionen godkändes vid 

möte den 15 januari med samma deltagare som vid startmötet förutom Ludvika 

kommunfastigheter AB som inte deltog 

2 Sammanfattning 

Efter genomgång av projektet är vår bedömning att arbetet är utfört enligt gällande 

branschregler. Inom projektorganisationen är uppfattningen att både resultat och den 

totala kostnaden är inom de bedömda kostnadsramarna.  

Efter genomgång av underlaget kan vi konstatera att det finns en otydlighet utanför 

projektorganisationen i hur arbetet har utförts och budgetmässigt 

fungerat/kommunicerats. 

Arbetena runt stadshuset har bestått av två delar, en del för att göra om utemiljön 

runt huset och en del (den största) att dränera om runt grunden. Utemiljön hanterades 

som en investering (beslutade investeringsmedel i kommunfullmäktige) och 

dräneringsarbetena som ett underhåll (medel ur en beslutad underhållsbudget LKFAB). 

Under projektets gång mixas de olika aktiviteterna och kostnaderna vilket gör det 

svårt att förstå vilket som är vilket.  

Begär någon ut information kring beslutade medel för stadshusåtgärder så hittas totalt 

1,2 Mkr för utemiljö (Kommunfullmäktige). Begärs sedan fakturaunderlaget från 

Entreprenören (E) ut gällande åtgärderna vid stadshuset så slutar totalen på ca 3,6 

Mkr.  
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I totalkostnaden finns arbeten med utemiljön mixat med underhållsarbeten för 

dräneringen. Detta kan ge intrycket att den totala projektkostnaden är 3 gånger större 

än de beslutade medlen. Vilket inte är korrekt då de budgeterade kostnaderna för 

underhållsdelen ej hanterats synligt i projektet. 

Projektet drevs av Ludvika Kommun Fastigheter AB (LKFAB) och handlades upp av 

beställare (B) Samhälls Byggnads Förvaltningen (SBF) via avrop på ramavtal av E.  

Projektformen var en total entreprenad där E ansvarade för både funktion och 

utförande.  

Underlaget till avrop från B för utemiljön och dräneringsarbete var skisser från 

stadsarkitekten, samtal, platsbesök och kortfattad arbetsbeskrivning på 

avropsblanketten.  

Arbetet genomfördes i stora drag efter den av E framtagna tid & kostnadsplanen. 

Under projektets gång gjordes ett antal förändringar i omfattning av arbetet ex. 

markvärme och stödmurar.  

Start skedde under nov 2017 och slutbesiktningen utfördes av beställaren lite över ett 

år senare dec 2018. 

Vi har hittat förbättringsförslag som främst avser projektstyrning.  

De viktigaste förslagen berör projektplan, beställning/upphandling, budget och 

kommunikation. 

3 Historik 

3.1 Projektgenomförande efter tidsaxel 

Nedanstående beskrivning är inflätad kring datum och dokument/beslut vi fått till oss. 

Beskrivning ger en bra bild av projektets händelseförlopp efter en tidsaxel. 

2016-11-28 Beslut Kommunfullmäktige Stadshus utemiljö, plattsättning 200 kkr 

2016-12-28 Kommun beställer plattläggning 200 kkr av LKFAB (Ludvika Kommun 

Fastigheter AB). 

Ursprungshändelsen till arbetet kring stadshuset verkar vara att plattsättningen 

framför entrén varit ojämn, med vattensamlingar och under vintertid med halkrisk 

som följd. En muntlig kontakt togs med ramavtalstecknade AEB med en förfrågan 

kring vad en omläggning och justering av plattsättningen skulle kunna kosta. Den 

uppgivna kostnadsskattningen var lägre än den godkänd summan 200 kkr som även 

skulle innehålla en post för oförutsett. Arbetet med plattsättningen utfördes inte i 

närtid efter beställning. 

2017-04-yy Två medarbetare i stadshuset upprättar under våren 2017 en 

tillbudsrapport till försäkringskassan med anledningen av 

inomhusklimatet på källarvåningen och de besvär som uppstått efter att 

ha vistats där. 

Under våren 2017 skriver två medarbetare i stadshuset en tillbudsrapport till 

försäkringskassan där inomhusklimatet i stadshusets källarvåning angavs som orsak 

till de uppkomna besvären. En diskussions förs mellan organisation i stadshus, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och LKFAB kring handlingsplaner och åtgärder. 
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2017-06-28 Fuktskaderapport för Stadshus gjord av Polygon Sverige AB 

Ett beslut tas att genomföra en fuktskadeutredning kring stadshusets källarutrymmen 

med ev. förslag på möjliga åtgärder för att komma tillrätta med klimatproblemen. 

LKFAB beställer utredningen av Polygon Sverige AB.  

Utredningen visar att väggar och golv belägna under marknivå är märkbart påverkade 

av utifrån kommande markfukt. Detta har medfört fuktrelaterade skador på organiskt 

material i både golv- och väggkonstruktioner med avvikande lukter som följd. 

2017-09-yy Under september månad ändras tillbudsrapporten till en 

arbetsskadeanmälan. Inomhusklimatet påverkar nu menligt det dagliga 

arbetet i stadshuset. 

Diskussioner hålls mellan stadshusorganisation, Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

LKFAB kring vilka åtgärder som behöver göras. I huvudsak går de föreslagna 

åtgärderna ut på att förhindra utifrån kommande markfukt att tränga in i byggnaden 

genom att dränera marken runt byggnaden. 

2017-10-24 AEB a’ prislista på Stadshusarbetet, nettoprislista 

2017-10-24 AEB Kalkyl/Budget del 1-3, Grand total 1 877 000 kr 

2017-10-25 AEB Tidplan Rev 1 

Kontakt (LKFAB) tas återigen med ramavtalstecknade AEB kring vad det skulle 

innebära att dränera runt grunden på stadshuset. Arbetet delas in i 3 etapper för att i 

möjligaste mån minimera påverkan på den verksamhet som bedrivs i huset. AEB 

levererar en kalkyl med skattade mängder och en tidplan för hela arbetet. Då krav på 

åtgärd är angeläget beställs arbetet och startas upp innan årskiftet 2017. 

I AEB’s kalkyl ingår arbeten på utemiljön samt dräneringsarbeten i en blandning som 

är svår att hålla isär. 

Byggritningar med etappindelning och typsnitt för dräneringens utförande i de olika 

positionerna runt byggnaden tas fram.  

2017-11-06 Beslut Kommunfullmäktige Stadshus utemiljö, utökning med 1000 kkr. 

Arbetet på utemiljön nu totalt 1,2 milj kr tas/hanteras som ett 

investeringsprojekt. Det går ej att utläsa vad som är tänkt att ingå i 

arbetet. 

Någon separat beställning på arbetet kring utemiljön görs ej utan ingår vidare i 

nedanstående kalkyl och beställningar till AEB. 
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2017-11-07 Beställning nr 1 AEB del 1 & 2 

Arbetet etapp 1 & 2 beställs av AEB genom avrop. Projektet drivs som en 

totalentreprenad även om det inte gått att utläsa från beställningen. Vilket ramavtal 

som avses kan ej utläsas.  

Kostnaderna för arbetet tas ur LKFAB’s underhållsbudget förutom de 1,2 milj sek 

(investeringsbudget beslut kommunfullmäktige) som avser utemiljön. I kommunens 

ekonomisystem finns två projektnummer ett för dräneringsarbetet och ett för 

utemiljön upptagna.  

Nedan arbetsbeskrivning från urklipp ur beställning till AEB: 

 

2017-11-15 Stadsarkitekten levererar ett antal skisser på hur entré 

området/utemiljön runt stadshuset bör se ut.  

Nedan en av skisserna från stadsarkitekten: 

 

2017-11-16 Projekteringsmöte nr 1 

Arbetet drivs av AEB och dokumenteras via anteckningar från projekteringsmöten 

totalt 8 st. 

Ett första projekteringsmöte hålls av AEB, Mötesanteckningarna ger en bra bild över 

projektets fortskridande och är en blandning av projekterings, projekt och byggmöte.  
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AEB svarar också för säkerheten i projektet via BASP, BASU och framtagande 

arbetsmiljöplan. 

Några mötesnoteringar gjorda av projektledare eller någon annan på beställarsidan 

har ej hittats. 

2017-11-20 Faktura från AEB 300 000 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

2017-12-04 Projekteringsmöte nr 2 hålls av AEB 

Projekteringsmöte hålls av AEB, Mötesanteckningarna ger en bra bild över projektets 

fortskridande och är en blandning av projekterings, projekt och byggmöte. 

2017-12-04 AEB Tidplan Rev 2 

En revision av tidplanen görs där tiden för dräneringsarbetet förlängs något, sluttiden 

för projektet ändras inte. En anledning till tidsförlängning var att markarbeten under 

vintertid och bitvis sträng kyla gjorde vissa arbeten problematiska då ex. 

fyllnadsmassor frös och packning av de samma tog längre tid. 

2017-12-13 Faktura från AEB 500 000 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

2017-12-19 Projekteringsmöte nr 3 hålls av AEB 

2018-01-17 Projekteringsmöte nr 4 hålls av AEB 

Projekteringsmöte hålls av AEB, Mötesanteckningarna ger en bra bild över projektets 

fortskridande och är en blandning av projekterings, projekt och byggmöte. 

2018-01-25 Beställning nr 2 AEB del 3 

Arbetet etapp 3 beställs av AEB genom avrop. Kostnaderna för arbetet tas ur LKFAB’s 

underhållsbudget förutom de 1,2 milj sek (investeringsbudget beslut 

kommunfullmäktige) som avser utemiljön. I kommunens ekonomisystem finns två 

projektnummer ett för dräneringsarbetet och ett för utemiljön upptagna.  

Projektet drivs som en totalentreprenad även om det inte gåt att utläsa från 

beställningen. Vilket ramavtal som avses kan ej utläsas. 

Nedan arbetsbeskrivning från urklipp ur beställning till AEB: 

 

2018-02-08 Projekteringsmöte nr 5 hålls av AEB 

Projekteringsmöte hålls av AEB, Mötesanteckningarna ger en bra bild över projektets 

fortskridande och är en blandning av projekterings, projekt och byggmöte. 
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2018-02-23 Faktura AEB 500 000 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

2018-03-07 Projekteringsmöte nr 6 hålls av AEB 

2018-03-27 Projekteringsmöte nr 7 hålls av AEB 

Projekteringsmöte hålls av AEB, Mötesanteckningarna ger en bra bild över projektets 

fortskridande och är en blandning av projekterings, projekt och byggmöte. Beslut tas 

här kring att ta fram en kalkyl för markvärme och några tillkommande markarbeten 

såsom kantstöd och murar. 

2018-05-08 AEB Kalkyl/Budget Markarbeten & Markvärme, Grand total 917 000 kr 

2018-05-23 Faktura AEB 500 000 kr 

2018-08-07 AEB tar fram en bygghandling (ritn. nr M-100) visandes entré/utemiljö 

kring stadshus med stadsarkitektens skisser som grund. 

2018-08-21 Faktura AEB 400 000 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

2018-08-22 Projekteringsmöte nr 8 hålls av AEB 

Ett sista projekteringsmöte hålls av AEB, Mötesanteckningarna ger en bra bild över 

projektets fortskridande och är en blandning av projekterings, projekt och byggmöte. 

Beslut tas här att beställa arbetet med markvärme enligt ovan nämnda kalkyl. Någon 

beställning på tilläggsarbetet med avropsblankett görs ej, utan dokumenteras via 

mötesanteckningar. 

2018-10-24 Faktura AEB 700 000 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

Projektet begär in offert på växter och planteringar för stadshustomten.  

2018-11-12 AEB Kalkyl/Budget Plantering, Grand total 37 000 kr 

Arbetet utförs men någon beställning på arbetet hittas ej. 

2018-12-03 Godkänd slutbesiktning Dränerings entreprenad, utförs av Ludvika 

Kommun. 

Slutbesiktning utförs av Ludvika Kommun (Samhällsbyggnads Förvaltningen) och 

godkänns. Besiktningen utförs med arbetsbeskrivningen från avropsunderlaget som 

grund.  

En hel del restpunkter dokumenteras med hänvisning till uppföljning på en 

efterbesiktning (EB). Någon dokumentation från en efterbesiktning hittas ej. 

En etableringsbesiktning planeras att utföras senast 2019-05-23. Någon 

dokumentation från en etableringsbesiktning hittas ej. 
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2019-01-07 Faktura AEB 260 534 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

2019-02-25 Slutbesiktning av VS entreprenad utförs och godkänns  

Owas Teknik AB utför slutbesiktningen av VS entreprenaden som godkänns. En del 

restpunkter dokumenteras. Efterbesiktning bestäms till 2019-12-12 

2019-03-25 Faktura AEB 295 920 kr 

2019-05-27 Faktura AEB 100 000 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

2019-12-12 Efterbesiktning 1 VS Entreprenad  

Owas Teknik AB utför efterbesiktning 1 för VS entreprenaden, några punkter prickas 

av och ett allvarligt fel uppdagas enligt nedan: 

 

Efterbesiktning nr 2 bestäms till 2020-03-09. 

2019-12-17 Faktura AEB 44 558 kr 

Faktura/or skickas enligt överenskommelse med beställare och godkänns, med faktura 

följer specifikationer av vad summan avser. 

2020-03-09 Efterbesiktning 2 VS Entreprenad  

Owas Teknik AB utför efterbesiktning 2 för VS entreprenaden, där samtliga restpunkter 

prickas av och godkänns. 
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4 Teknik 

4.1 Vald dräneringslösning. 

Den valda dräneringslösningen är gjord efter standardanvisningar från AMA (Allmän 

Material- och Arbetsbeskrivning), vilken utges av AB Svensk Byggtjänst. Lösningen 

stämdes av och godkändes av WBAB som vid den här tidpunkten förvaltade det yttre 

VA’t inom kommunen. 

Dräneringen mot den efter långsidan passerande riksvägen (R50) ställde till det något. 

Det enligt anvisningarna 45˚ släntningen till det förhållandevis djupa dräneringsdiket 

(se skiss på snitt nedan) skulle hamna en bit ut i riksvägen. Anledning till anvisningen 

om 45˚ är främst för arbetssäkerheten vid grävarbetet (rasrisk). 

Lösningen här blev att göra släntningen betydligt brantare, en lösning som blev möjlig 

tack vare den stränga kylan och tjäle i marken.  

Efter en riskanalys kring arbetsmomentet/en och ett antal vidtagna säkerhetsåtgärder 

bedömdes den lösningen som säker. Rent tekniskt bedömdes den brantare släntningen 

inte påverka prestandan/funktionen på dränaget. 

En konsekvens blev att mängden grus för återfyllnad kring dräneringen blev något 

mindre. 

Nedan visas några delar av det byggritningar för dräneringsarbetet som tagits fram. 

Dels ett snitt (1 av 7) och en vy visandes ytterkontur av stadshus med de olika 

förläggningstyperna (snitten) på dräneringen som utförts. 

 

  

  

 

Stadshus (kontur)  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_Byggtj%C3%A4nst
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5 Slutredovisning 

5.1 Sammanställning av kostnader i Underhålls & 

Investeringsprojekt.  

Den totala kostnaden för dräneringsarbetet och den yttre miljön runt stadshuset 

slutade på ca 3,6 Msek. Då det inte går att urskilja exakt vad som ingår i utemiljön 

och vad som ingår i själva dräneringsarbetet flyttas ca 1,2 Msek till att belasta 

investeringsprojektet och den beslutade budgeten för utemiljön. Resterande del tas ur 

budgeten för gemensamt underhåll av kommunens fastigheter. 

Vår kalkylavdelning har gjort en förenklad kostnadsbedömning av den totala 

kostnaden för projektet. Bedömd nivå ligger mellan 3-4 Msek. I detta fall bör utdragen 

tidplan med 3 etapper, vinterarbete och omfattande arbete med finplanering av den 

omgivande tomten beaktas. 

Nedan en fakturasammanställning och en fördelning mellan investering och underhåll. 

 

 

  

Faktura datum Från Summa exkl moms

20171120 AEB 300 000

20171123 Ludvika Elinstallation AB 4 143

20171213 AEB 500 000

20171215 Sign Stop Sweden AB 1 150

20171219 Internkostnad planenheten 850

20180223 AEB 500 000

20180301 Antennteknik 4 600

20180523 AEB 500 000

20180529 Plåtslageri Ludvika AB 15 500

20180821 AEB 400 000

20181024 AEB 700 000

20190107 AEB 260 534

20190325 AEB 295 920

20190527 AEB 100 000

20191217 AEB 44 558

Totalt kr 3 627 255

Sammanställning av fakturor ingående i projektet

Investering, utemiljö 1 204 600

Underhåll, dränering 2 422 655

Totalt kr 3 627 255

Fördelning mellan underhåll och investering
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6 Förändringsförslag (findings).  

6.1 Projektstyrningsmodell (riktlinjer för hur projekt drivs) 

Under genomlysningen har vi inte fått inblick i att någon modell för projektstyrning 

använts.  

Vår uppfattning är att kommunen bör arbeta fram och implementera en 

projektstyrningsmodell för att kunna styra, driva och kvalitetssäkra sina projekt på ett 

effektivt och transparent sätt. 

En projektstyrningsmodell innehåller enkelt uttryckt en struktur för hur projekt ska 

drivas, de roller som behövs för projektledningen samt beskrivningar och mallar som 

stöttar projektledarna i genomförandet av projekten.  

Saknas projektstyrningsmodell märker man snabbt att det blir ostrukturerat i schemat, 

projektdeltagare kan tappa fokus och målet för projektet kan bli svårt att uppnå.  

Med hjälp av en projektstyrningsmodell blir det bättre fokus på både kundens och 

verksamhetens krav. 

6.2 Beställning/Upphandling 

I projektstyrningsmodellen bör en del beskriva hur upphandling/avrop skall hanteras. 

I det här projektet har ett avrop på arbetet gjorts med AEB som under tiden har ett 

gällande ramavtal med Ludvika Kommun (d.nr.GNU 2015/71). Ramavtalet omfattade 

den här typen av arbeten och kunde användas upp till 5 Msek. Avropet som gjordes 

ligger enligt vår uppfattning i linje med LOU och de ramavtal som fanns vid 

tidpunkten. 

Förslaget från vår sida är att utveckla vad som ska ingå i själva 

avropsdokumentationen.  

• Det bör t ex framgå vilken avtalsform som avses ex. total eller utförande 

entreprenad. Likaså vilket ramavtal avropet görs emot.  

• Arbetsbeskrivningen för vad som ska ingå i arbetet bör vara tydligare, ex. kan 

bilagor med skisser och förklarande texter biläggas, här kan även underlag 

framtaget av en entreprenör användas. I det här fallet skulle både en tidplan 

och kostnadsuppskattning från entreprenören kunnat biläggas i avropet. 

6.3 Projektplan 

I vår genomlysning saknar vi en projektplan för de arbete som planerats och utförts 

runt stadshuset. 

I projektstyrningsmodellen bör en del hantera framtagande av en projektplan. Planen 

kan givetvis se lite olika ut och hanteras olika beroende på projektets komplexitet 

och/eller storlek. 

Gemensamt är att projektplanen är ett styrande dokument som bestämmer projektets 

färdriktning. Här anges de regler, ramar och riktlinjer som gäller i projektet. Det 

övergripande syftet med projektplanen är att säkerställa ett effektivt genomförande av 

projektet inom givna ekonomiska, tidsmässiga, kvalitetsmässiga och tekniska ramar. 

Projektplanen är ett levande dokument som skall revideras under projektets gång. Vid 

tillkommande/beslutade större förändringar i förutsättningar/omfattning revideras 

planen. 
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En ansvarig utses för att upprättning, övervakning, uppföljning och revidering av 

projektplanen. Förslag p ansvarig är projektledaren. 

Projektplanen är tänkt att tillämpas av alla som ingår i projektorganisationen. 

Förslag på disposition för en projektplan.

 

  



 
 

Genomlysning stadshusprojekt 

Page 14/16 

 

6.4 Kalkyl/Budget 

I vår genomlysning saknar vi en total projektbudget för det utförda arbetet. 

I projektstyrningsmodellen bör en del hantera framtagande av en projektbudget.  

En del i den totala projektbudgeten är givetvis offerten/kalkylen från entreprenören 

men utgör sällan hela kostnaden för projektet. Dokumentet är också här levande och 

bör följas upp och uppdateras med jämna mellanrum ex. på månadsbasis och/eller vid 

ändrade förutsättningar i projektet. Här hade även arbetet med Utemiljön som 

finansierats med investeringsmedel kunnat dokumenterats separat 

En viktig del är kolumnen för prognos, här kan ett eventuellt överskridande av 

projektbudgeten upptäckas och kommuniceras innan det är ett faktum. Nedan ett 

enkelt förslag på mall för en projektbudget. 
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6.5 Kommunikation internt inom kommun, mot allmänheten 

Vi kan konstatera att även om projektet utförts enligt det inom projektet 

överenskomna tid, kostnad och utförandekrav så har informationen/kommunikationen 

utanför projektet varit otydlig.  

Vår uppfattning är att med återkommande (ex. månadsbasis) 

informationsbeskrivningar för pågående projekt så förhindras många 

spekulationer/missuppfattningar i tidigt skede. 

6.6 Slutbesiktning 

I projektstyrningsmodellen bör en del avhandla hur en slutbesiktning ska göras. 

Den av kommunen utförda slutbesiktningen av dränering och utemiljö entreprenaden 

är knapphändigt utförd. 

De viktigaste synpunkterna: 

• Det bör vara en oberoende aktör som utför en slutbesiktning, ej någon från 

kommunens beställarsida vilket här är fallet.  

• Till underlag för besiktningen bör ex. relationshandlingsunderlag alternativt 

bygghandling användas. I det här fallet skulle bygghandlingar kunnat användas då 

relationshandlingar ej var färdigställda.  

Här har endast texten för arbetsbeskrivningen från avropet använts. Underlaget är 

inte tillräckligt för att kunna bedöma om arbetet är korrekt utfört: 

Arbetsbeskrivningar nedan utgör besiktningsunderlaget för entreprenaden. 
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• Vår bedömning är att entreprenaden inte skulle ha godkänts vid slutbesiktningen 

då viktiga delar ej var färdigställda. Ett förslag hade varit att vänta med 

besiktningen till mer av arbetet varit färdigställda. 

 

 

• En efterbesiktning för kontroll av restpunkterna skulle ha utförts före 2019-05-23. 

Efterbesiktningen utfördes ej. 

• Några relationsritningar/handlingar från beställare eller projektorganisation har vi 

ej ännu fått tagit del av. 

7 Källor  

Intervjuer, dokument, mötesprotokoll, projektdokumentation och utdrag ur 

ekonomisystem erhållna från nedanstående källor. 

• Stadshusorganisation via Jessica Hedlund 

• LKFAB (Ludvika Kommun Fastigheter AB) via Jan Hedberg, Birgitta Parling-

Andersson och Ulf Rosenqvist 

• SBF (Samhälls Byggnads Förvaltningen) via Stefan Andersson och Jan Lundberg 

• Entreprenör AEB via Håkan Lodin och Viktor Dorg 


