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”VI BYGGER INTE
BARA HUS, VI BYGGER
FÖRTROENDE.”

VD KENNETH ANDERSSON INLEDER

BAB är ett komplett byggföretag
med anor från 1920-talet.
Vi är 250 medarbetare och omsätter ca 500 msek. Våra kunder
är i huvudsak kommuner, staten, industrin, fastighetsbolag,
kooperationen samt förvaltningsbolag. Vårt verksamhetsområde
är södra Sverige och kontoren finns etablerade i Malmö, Åstorp/
Helsingborg samt Halmstad.
BAB är väl förtrogna med samverkans- och partneringuppdrag.
Vi är vana att arbeta tillsammans med kund för att uppnå högt uppställda mål.
Tillsammans tar vi projektet från ax till färdig limpa. Vi gör det utan prestige
och vi drar nytta av all den samlade erfarenhet och kompetens som projektets
aktörer svarar för.
BAB är arbetar i starka strukturer och med genomarbetade processer som ger
maximalt kundmervärde. Vi arbetar med egna resurser, har en stark intern
kultur med tydliga värdegrunder.
Vårt hjärta klappar för samarbete, ordning och reda samt kunden i centrum.
Tillsammans skapar vi det bästa projektet!

Kenneth Andersson
VD

”BAB brinner för samverkan!
Tillsammans skapar vi det bästa
projektet”

ORGANISATION
BAB arbetar med egen personal. Vi arbetar strukturerat i processer för
ständig förbättring. Samtliga medarbetare utbildas löpande för att vi alltid
skall ligga i den absoluta framkanten med kompetensen. Nyckelpersonerna i samverkansentreprenaderna är speciellt utbildade och förberedda för
att genomföra lyckosamma samverkansprojekt. Transparens, öppenhet,
samarbete, ifrågasättande blir vägvinnande i skapandet av det lyckosamma projektet.

SAMARBETSKULTUR
BAB har omvittnad förmåga att samarbeta för maximal kundnytta, och arbetar helt prestigelöst. Vi har nätverk av leverantörer, underentreprenörer
och konsulter som är vana att verka i en samarbetande kultur.

Tillsammans löser vi utmaningen och genomför den
bästa entreprenaden!

TYDLIGA VÄRDEN
Kunden i centrum! Plan skall hållas! Hög
kostnadsmedvetenhet! Ifrågasättande attityd!
Högt i tak! Tävlings- och vinnarkultur!

Varför BAB
Byggtjänst?
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På BAB brinner vi för samverkan. Vi tror
att en god samverkan, där olika aktörers
kompetens och erfarenheter nyttjas på bästa
sätt, bidrar till bästa möjliga slutresultat
för alla parter. För att du som kund ska
känna dig trygg i att vi skapar rätt nyttor
i samverkansprojekt, vill vi kort beskriva
den partneringmodell vi arbetar utifrån.
Modellen byggs av framgångsfaktorer vi
identifierat i lyckade samverkansprojekt.
Centralt i våra samverkansprojekt är
nyckelorden gemensamt och tillsammans.
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Sammanfattning av BABs Partneringmodell
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ÅSTORP
Adress: Bronsgatan 4
Tel: 042-509 60, E-post: info@babbygg.se
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MALMÖ
Adress: S:t Knuts väg 19
Tel: 040-642 59 00, E-post: info@babbygg.se

HALMSTAD
Adress: Stålgatan 31
Tel: 035-22 17 00, E-post: info@babbygg.se

PARTNERINGMODELL

STRÄVAN ATT SAMVERKA
BAB eftersträvar att i samverkan med beställaren uppnå
ömsesidigt lönsamma relationer i projektet. Samarbetet
skall vara till fördel för alla parter. Utvecklingen av
arbetsmetoder, produktionslösningar och materialval sker
gemensamt så att all den kompetens och erfarenhet som
finns i projektgruppen nyttjas, för projektets bästa.
BAB Byggtjänst AB är ett komplett byggföretag som
bedriver bygg och byggserviceverksamhet i södra Sverige.
Vår lokala förankring möjliggör en nära relation till er som
beställare, något vi på BAB värderar högt. Närheten till
våra kunder är en framgångsfaktor för en väl fungerande
samverkan och ett samarbete som bygger på förtroende
från båda parter.
BAB har certifierat sig inom, och arbetar strukturerat enligt
verksamhetsledningssystemet POVEL. POVEL är framtaget,
ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier och innehåller
styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Områden som värderas högt på BAB. Till skillnad från
andra ledningssystem och standardkraven i ISO, har POVEL
anpassats till byggbranschen.
För mer information kring vad det innebär att vara ett
Povelföretag, och kring fördelarna med att välja ett
Povelföretag som leverantör, besök
www.sverigesbyggindustrier.se.
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POVEL tar ett samlat grepp
över hela verksamheten och är
uppdelat i fyra huvudområden:

LEDNING

RESURSER

GENOM
FÖRANDE

MÄTNING/
ANALYS/
FÖRBÄTTRING

STRÄVAN ATT SAMVERKA

FASINDELNING
PROJEKTET KAN GENOMFÖRAS I FÖLJANDE
TRE FASER:
Fas 1 - Förstudie och programskede
• Klarlägga beställarens behov (kravspec) samt skapa
övergripande mål för arkitektur, kvalitet, tidplan och
ekonomi.
• Fas 1 avslutas med programhandlingar, preliminär
tidplan och preliminär budget fastställs.
Fas 2 - Systemhandlingsskede
• Upprätta systemhandlingar, tidplan och kalkyl som
skall ligga till grund för entreprenadkontraktet mellan
beställare och entreprenör i Fas 3. Beställaren är fri att
avbryta samarbetet efter Fas 2.
Fas 3 - Detaljprojektering, utförande och överlämnande
• Entreprenadkontrakt upprättas
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FASINDELNING

GEMENSAMMA MÅL
De gemensamma målen är ett verktyg för att se till att alla aktörer drar projektet åt
samma håll. Konkreta, gemensamma mål, hjälper projektdeltagarna att fokusera på vad
som är viktigt för projektet. Vid projektets startworkshop identifierar BAB och övriga
aktörer de gemensamma målen tillsammans, och sammanställer dessa i ett måldokument
som signeras av alla parter. Målen ska vara sådana som alla parter delar och som bidrar
till projektets bästa. Respektive aktör kan givetvis ha egna mål som ligger utanför dessa,
men det är de gemensamma målen i måldokumentet som ska genomsyra projektet. Det
är viktigt att de gemensamma målen inte är motstridiga mot parternas mål.
BAB arbetar systematiskt med måluppföljning, och har tydliga och inarbetade rutiner
och strukturer för hur detta arbete ska gå till. För att säkerställa att de gemensamma
målen hålls levande under projektets gång, och att alla arbetar i riktning mot dem,
mäts ”temperaturen” i projektet löpande med hjälp av en Temperaturmätare.
Temperaturmätaren består av en enkät med frågor som baseras på de gemensamma
målen, där varje projektmedlem får svara på huruvida denne anser att projektgruppen
arbetar mot respektive mål eller ej. Svaren analyseras, och eventuella avvikelser lyfts till
ytan så att nödvändiga åtgärder kan vidtas innan problemet växer.
Målen lyfts upp även på såväl interna möten som möten med projektgruppen, UE och
övriga aktörer.
Det är viktigt att målen inte stannar på tjänstemannanivå utan att de kommuniceras och
implementeras på alla nivåer och hos samtliga aktörer i projektet. För att säkerställa att
även de projektmedlemmar som inte är med på Startworkshopen tar till sig målen och
arbetar efter dem, sker en separat introduktion kring målen och projektets spelregler.
Introduktionen sker individuellt då en ny projektdeltagare tillsätts, och i större grupper
då projektet går över i en annan fas. När byggarbetsplatsen etablerats och produktionen
startar, hålls ett startmöte där de gemensamma målen och spelreglerna för projektet
kommuniceras och diskuteras.

”BAB arbetar systematiskt
med måluppföljning.”

För att de gemensamma målen ska genomsyra det dagliga arbetet, är viktigt att de
finns synliga i de miljöer projektdeltagarna vistas i dagligen. Därför får respektive aktör
en kopia av det gemensamma måldokumentet att hänga upp på lämplig plats på
kontoret. Då byggarbetsplatsen väl är etablerad, anslås måldokumentet på arbetsplatsens
informationstavla, i fikarum, på toaletterna… ja överallt där människor vistas och kan
tänkas läsa dem, med syftet att verkligen levandegöra dem i projektet.
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GEMENSAMMA MÅL

ORGANISATION
BAB:s offererade organisation består av nyckelpersoner
som är noggrant utvalda utifrån sin tekniska kompetens,
erfarenhet och inte minst för sin förmåga att samverka. För
mer information kring referensobjekt se bilaga 1 och för
organisation/CV se bilaga 2.

”Det är viktigt för BAB
att samtliga lösningar
är hållbara ur ett
socialt, ekologiskt och
ekonomiskt perspektiv.”

I samverkansprojekt förväntas entreprenören komma med
förslag på lösningar som bidrar till ett bättre slutresultat
än om beställaren tagit fram alla lösningar själv. Offererad
organisation har genom mångårig erfarenhet från
produktion en hög teknisk kompetens och ett öga för vilka
alternativa produktionslösningar som är möjliga och lämpliga
för projektet. Det är viktigt för BAB att samtliga lösningar är
hållbara ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Organisationen består av nyckelpersoner med en stark social
och kommunikativ förmåga, och med en stor lyhördhet för
beställarens önskemål kommer teamet att ta fram förslag
på lösningar, resonera kring dess för- och nackdelar, och
efter gemensamma diskussioner överlämna till beställaren
för beslut. Det är viktigt för oss att ni som beställare känner
er tillräckligt informerade för att kunna ta beslut, varför vi
sätter stor vikt vid våra medarbetares förmåga till tydlig och
pedagogisk kommunikation.
Offererat team har med dokumenterad framgång levererat
liknande projekt. Framgångsfaktorer i dessa projekt har
varit en väl fungerande kommunikation, öppenhet, ärlighet,
samsyn och flexibilitet.

Ombud
Namn:
Telnr:

Entreprenadingenjör/
Projektledare
Namn:
Telnr:

Platschef
Namn:
Telnr:

Entreprenadingenjör/
Projektledare
Namn:
Telnr:

Platschef
Namn:
Telnr:

Entreprenadingenjör/
Projektledare
Namn:
Telnr:

Platschef
Namn:
Telnr:

Med en prestigelöshet och en stark vilja att arbeta för
projektets bästa, kommer BAB:s organisation att tillsammans
med beställaren och övriga parter uppnå bästa möjliga
resultat i projektet.
Offererad organisation, se organisationsplan i figur till höger.
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ORGANISATION

ÖPPNA BÖCKER OCH EKONOMI
BAB arbetar strukturerat med ekonomin i projekten och uppföljningar görs enligt rutin
löpande under projektets gång. Vi lägger stor vikt vid ordning och reda i projekten, inte
minst vad gäller ekonomin. Vår ekonomistyrning präglas av en hög grad affärsmässighet
och ett total-ekonomiskt perspektiv. Vid val av lösningar och vid inköp strävar vi efter den
perfekta balansen mellan kvalitet och pris.
Inför varje projekt görs en produktionskalkyl som ligger till grund för projektets
prognostiserade totalkostnad. Prognosen följs gemensamt upp med jämna mellanrum
under projektets gång. Den täta uppföljningen är otroligt viktig för att eventuella
avvikelser ska kunna hanteras så tidigt som möjligt och inte växa sig större. Uppföljningen
av projektets ekonomi är en viktig punkt på agendan i projektmötena mellan BAB och
beställaren. För att samverkan ska fungera krävs total öppenhet och ärlighet parterna
emellan, och BAB har stor vana vid att arbeta enligt de förutsättningarna.
I systemet Byggsamordnaren (BSO) samlar BAB all information som rör ett projekt. BSO
är ett strukturerat, effektivt och visuellt verktyg för dokumentation, hantering och upp
följning av projektets information. BSO är kopplat till BAB:s ekonomisystem Hogia, och
uppdateras med information härifrån en gång per dygn. Beställaren erbjuds full insyn i
BSO och får därmed tillgång till samma information som BAB, dvs all information som
rör projektet. Förutom att projekts ekonomi på detta sätt öppnas upp för beställaren,
medför insynen i BSO total transparens även avseende andra parametrar såsom kvalitets
arbete och projektets framdrift. Exempel på information som återfinns i BSO är tidplaner,
prognoser, dagbok, inköp och avvikelser.
I samband med anbudsgenomgång, eller när projektet just startat, bjuder BAB in till en
praktisk genomgång av hur beställaren får tillgång till systemet.
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ÖPPNA BÖCKER OCH EKONOMI

REDOVISNINGSPRINCIP
Digital tidsredovisning

Digital tolkade fakturor

Ekonomisystem
Projektredovisning
Spårbarhet

Redovisningen synkroniseras
dagligen till /byggsamordnare
Vår redovisningsprincip bygger
alltid på in data från alla delaktiga
i projektet. Vi har ett flöde som
följs efter det att ett objekt fått
projektnummer. Detta nummer
styr redovisningen för egen
personal, underentreprenörer
och leverantörer. Hela flödet är
digitaliserat.
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Byggsamordnaren
projektgemensam transparent
plattform

REDOVISNINGSPRINCIP

ALL DOKUMENTATION
I Byggsamordnaren samlas all
dokumentation. Kund kan när
som helst följa projektets framfart
inom alla områden i realtid
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REDOVISNINGSPRINCIP

DIGITAL TIDSREDOVISNING
Vår egen personal redovisar tid
online mot vårt tidredovisnings
system. Dessa tider attesteras sedan
av projektansvarig platschef innan
informationen skickas vidare i
systemet.
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REDOVISNINGSPRINCIP

DIGITALA FAKTUROR
Alla leverantörsfakturor för
material, hjälpmedel, UE finns i
Byggsamordnaren. Kund kan se och
granska fakturor i realtid.
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REDOVISNINGSPRINCIP

TIDSRAPPORTERING
Alla medarbetare rapporterar
arbetstid i webbportal.
Dessa överförs sedan till
Byggsamordnaren.
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REDOVISNINGSPRINCIP

GEMENSAM RISKINVENTERING
En nyckelfaktor för ett lyckat samverkansprojekt är en
gemensam riskhantering. Precis som att det finns gemen
samma mål för projektet, finns det även gemensamma
risker. Olika parter ser naturligt olika risker, men vissa
av riskerna kan vid utfall påverka hela projektet. I en
gemensam riskinventering/identifiering läggs alla risker
på bordet och projektgruppen kan tillsammans ta fram
en plan för hur riskerna ska förebyggas. För att alla ska
kunna arbeta för att förhindra att någon av riskerna
inträffar, krävs en förståelse för riskernas innebörd. Den
gemensamma riskinventeringen är en viktig ingrediens
för att uppnå förståelse och för att säkra samsyn inför
projektet. Varje projekt har sina specifika risker. För att
möjliggöra en gemensam riskhantering, krävs en stor
öppenhet och tillit parterna emellan. BAB:s främsta styrkor
här är vår transparenta organisation och prestigelöshet, vi
är vana vid att spela med öppna kort.
BAB använder en specifik mall för inventering, analys och
hantering av risker och föreslår att denna mall används
i det gemensamma arbetet. I mallen listas projektets
samtliga risker under olika kategorier. Sannolikhet för
att risken ska inträffa, och vilken konsekvens detta skulle
ge, kopplas till respektive risk för att möjliggöra en
prioritering. Inventering liksom bedömning av sannolikhet
och konsekvens görs gemensamt av BAB och beställaren.
Till respektive risk utses sedan en ansvarig, som tar fram en
plan för hur risken ska förebyggas.
Det är viktigt att riskinventeringen görs tidigt i projektet,
förslagsvis redan vid startworkshopen och sedan
kontinuerligt uppdateras under projektet. Den gemen
samma riskhanteringen är en bra övning för att stärka
gruppgemenskapen och en del i att skapa ett effektivt och
starkt team.
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GEMENSAM RISKINVENTERING

SKAPA ENGAGEMANG
BAB vill vara samarbetspartnern i såväl stora som små
projekt och vara med från idé till överlämnande. Vi har en
stor förståelse för de förväntningar som finns på oss som
entreprenör då vi engageras i tidiga skeden. Samverkan
syftar till att de olika parterna ska komplettera varandra
genom alla skeden i byggprocessen, och BAB arbetar
aktivt för att säkerställa att olika aktörers kompetens och
erfarenhet nyttjas och kommer till sin rätt i alla delar av
projektet.
Olika projekt har olika förutsättningar, och BAB har för
avsikt att tillsammans med beställaren utreda vad som är
viktigt för just det här projektet. Sammansättningen av
arbetsteam, ansvarsfördelning och riktlinjer för samarbete
är några av de viktigaste delarna för att nå ett lyckat
slutresultat. För att utreda vilka områden som bör få störst
fokus, krävs en tydlig målbild. Då vi genom samverkan
ska uppnå bästa möjliga slutresultat för alla parter,
måste målarbetet vara gemensamt. Förutom att skapa
samsyn i projektet, skapar det gemensamma målarbetet
engagemang och goda relationer mellan aktörer i
projektet. Det är viktigt att redan tidigt identifiera målbilden
tillsammans, och sedan säkerställa att alla engagerat
arbetar i riktning mot målen genom hela projektet.

”Sammansättningen av
arbetsteam, ansvarsfördelning
och riktlinjer för samarbete är
några av de viktigaste delarna
för att nå ett lyckat slutresultat.”
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Liksom arbetet med de gemensamma målen, bidrar även
det gemensamma arbetet med att identifiera projektrisker
och hur dessa ska hanteras till ett ökat engagemang, en
god samsyn inför projektet och en förståelse för de olika
aktörernas roller.

Medarbetarna är BAB:s största tillgång. Individer som mår
bra och trivs med sitt arbete presterar och samarbetar
bättre vilket leder till högre kvalitet och färre fel i projekten.
BAB arbetar därför aktivt för att skapa en stabil grund för
medarbetaren att stå på. Klimatet präglas av öppenhet
och förtroende, som möjliggör utbytet av idéer mellan
individer men även utbytet av erfarenheter och att problem
som uppstår redan i ett tidigt stadie lyfts till ytan. Styrkan
kommer inifrån, och BABs medarbetare känner ett stort
engagemang för sina projekt, engagemang som smittar av
sig på kunder och samarbetspartners.
För att uppnå bästa möjliga slutresultat för alla parter,
krävs engagemang hela vägen genom projektet, över
tid och hela vägen från beställare till projektör och ut till
yrkesarbetare. Detta skapas dels genom involvering av
samtliga projektdeltagare i arbetet med gemensamma
mål och riskhantering som beskrivs ovan, men även
genom teamaktiviteter och en god kommunikation och
informationsspridning avseende de beslut som tas inom
projektet så att alla känner sig sedda och hörda.
Vi månar om starka och långvariga relationer till våra
kunder. Vår lokala förankring möjliggör en nära relation till
er som beställare, vilket är avgörande för en väl fungerande
samverkan och ett samarbete som bygger på förtroende
från båda parter.

SKAPA ENGAGEMANG

PROBLEM- OCH KONFLIKTHANTERING
Även i samverkansprojekt uppstår problem. Det är viktigt att
hantera dessa problem tidigt för att hindra dem att växa till
konflikter.
Vi på BAB vill skapa ett klimat där de enskilda medarbetarna snabbt och prestigelöst lyfter
upp problem de ser och sedan fokuserar på att hitta den bästa lösningen för projektet.
Problem som löses tidigt bidrar ofta till ett förbättrat projektresultat och stärker
teamet.
Problem löser vi med fördel på den nivå där de uppstår. Om det
inte är möjligt att lösa problemet här, använder vi problem- och
konfliktlösningstrappan för att lyfta problemet till nästa nivå. Kan
problemet inte lösas på denna nivå heller, flyttas det ytterligare
uppåt i trappan tills problemet är löst. För att sökandet efter
en lösning inte ska bli stillastående, prioriteras bort, eller
dra ut oproportionerligt på tiden, har varje nivå en
bestämd tid på sig att lösa problemet innan det förs
vidare uppåt. Exempel på hur konflikttrappan
kan utformas visas i figuren.

”Klok gumma”

Ombud &
Ombud
2 veckor
Styrgrupp
1 vecka

Samverkansgrupp
1 vecka
Projektledare
& PC
1 vecka

Produktion
Projektledning
1 vecka
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PROBLEM- OCH KONFLIKTHANTERING

NEUTRAL
PARTNERINGLEDARE
Om beställaren önskar, finns möjligheten
att ta in en extern partneringledare. BAB
samarbetar med konsultföretag som
specialiserar sig på just detta.
Fördelen med att låta en professionell, extern partneringledare
leda samverkansprocessen är att denne inte sitter på två
stolar utan kan ha ett neutralt förhållningssätt. En sådan
partneringledare kan fokusera helhjärtat på att bygga teamet,
se till att alla arbetar för projektets bästa, och ifrågasätta och
utmana de beslut som tas. För en partneringledare som även
tillhör en av de inblandade organisationerna kan detta vara
svårt, särskilt om en konflikt skulle uppstå.
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NEUTRAL PARTNERINGLEDARE

LEDNINGSSYSTEM

EN ÖVERGRIPANDE PRESENTATION AV POVEL
Processorienterad
verksamhetsledning
för företag i
byggbranschen

BI:s verktyg för
företagsutveckling
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EN ÖVERGRIPANDE PRESENTATION AV POVEL

VAD ÄR POVEL?

Bakgrund
Många byggföretag har svårt att hantera verksamhets
styrning på ett systematiskt sätt. Olika ledningssystem
och standardkraven i ISO upplevs ibland som svåra att
förstå och är inte anpassade till verksamheten och sättet
att arbeta. Många företag saknar också ett system som
tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat
verksamhetsledningssystem. Därför har vi utvecklat Povel.
Povel står för processorienterad verksamhetsledning.
Povel är framtaget, ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier,
(BI) och har därigenom en stark systemägare. Drygt 3100
bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat
sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i BI som finns
representerad på 27 kontor runt landet.

INNEHÅLL
Povel består av ett branschanpassat hjälpmedel som gör att
företag, små som stora, kan arbeta effektivt och process
orienterat med sin verksamhetsstyrning. Povel skall också
stimulera till företagsutveckling och höja branschens
anseende. Povel innehåller styrverktyg för i första hand
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Utgångspunkten för Povels ledningssystem är:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1.
• ISO 9001 är ett internationellt ledningssystem för kvalitet
• ISO 14001 är ett internationellt ledningssystem för miljö
• AFS 2001:1 är arbetsmiljöverkets författningssamling
över systematiskt arbetsmiljöarbete
Förutom en ledningshandbok ingår det i systemet även
kravkriterier, nulägesanalys, arbetsbok, manual, mallar/
checklistor, utbildningar och support.
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Povel är uppdelat i fyra huvudgrupper:
• Ledning
• Resurser
• Genomförande
• Mätning/analys/förbättring
Under dessa fyra huvudgrupper finns det 25 underavsnitt
som tillsammans bildar stommen för Povels ledningssystem.
Se även på upplägget under korsreferenslistan i slutet på
detta häfte.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA ETT
POVELFÖRETAG?

Implementering/utbildning
Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt
ledningsarbete på ett strukturerat sätt. Povel erbjuder ett
”skelett” för företagets ledningsarbete. Företaget bygger
sedan upp sina ”muskler” på ”skelettet” efter aktuella
förutsättningar och ambitioner. Kunskap om hur man
bygger företagets ”muskler” vilar på självinsikt och analys
av företagets olika verksamheter - detta erbjuder Povel.
Införandet av Povel i företaget sker över en längre tid
och vanligtvis i ett första steg som en utbildningsserie.
Utbildningen sker under 5 utbildningsdagar under ca. en
sexmånaders period. Processen med Povel slutar inte när
systemet är infört utan då börjar det egentliga arbetet,
nämligen att ständigt utveckla systemet och företaget.

VARFÖR SKALL NI ANVÄNDA ETT
POVELFÖRETAG?

Kravuppfyllnad
Genom att välja ett Povelföretag använder ni ett företag
som arbetar med att uppfylla krav som bl.a. finns inom
kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.
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Insyn och kommunikation
Genom att välja ett Povelföretag får man på ett enkel sätt
insyn i företagets arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Detta gör att det blir enklare att kommunicera och enklare
att nå gemensam framgång, både i stort och i det enskilda
projektet.
Företaget i framtiden
Företagen som går in i Povel är företag som ligger på
framkant när det gäller utveckling och kundfokus. Dessa
företag har insett vikten av att ha ett bra och fungerande
ledningssystem som förbättrar arbetet både internt och
externt. Man säkerställer därmed nöjda kunder genom en
säker och trygg byggprocess och en bra slutprodukt.

VAR HITTAR NI MER INFORMATION?
Detta är en liten sammanställning av information i
anslutning till Povel. Önskar ni ytterligare information vänd
Er till nedanstående kontakter.
Hemsidan: Povels hemsida: www.bygg.org/povel
Adress: Povel, CO: Sveriges Byggindustrier,
Ekmansgatan 1, 411 32 Göteborg
Telefon och E-mail
Peter Schyum, tfn 031-708 41 22, peter.schyum@bygg.org

KVALITETSSÄKRING AV POVEL GENOM
DIPLOMERING

Diplomering
Som ett led i att låta Povelföretagen kvalitetssäkra sitt
Povelsystem har de möjlighet att diplomera sig. För att bli
ett diplomerat företag krävs förutom utbildningsinsatsen
även att man klarar den så kallade OPK:n (Obligatorisk
Povel Kontroll). Kraven i OPK:n bygger på de krav som finns
i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1. Dessa
krav ingår som en naturlig del i Povelutbildningen och
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OPK:n är en kravspecifikation som fastställer vilka krav som
skall vara uppfyllda. Förutom nedanstående obligatoriska
punkter skall företagen också klara en mängd specifika
kvalitets,- miljö- och arbetsmiljökrav.
Följande punkter är obligatoriska:
• Företaget skall ha genomfört en analys för att fastställa
viktiga omvärldsfaktorer. I denna analys skall företaget
också gå igenom sin egen verksamhet genom en
ledningsanalys.
• Företaget har antagit policies för KMA, (kvalitet, miljö
och arbetsmiljö), de är förankrade och accepterade av
medarbetarna.
• Företaget har tagit fram detaljerade mål och
handlingsplaner.
• Företaget har utsett en eller flera personer med ansvar
för KMA frågor.
• Företaget har genomgått Povels introduktion/utbildning.
• Företaget informerar regelbundet all personal om
företagets KMA arbete.
• Företaget har tagit fram en ledningshandbok med
behövliga rutiner/instruktioner som övergripande styr
deras verksamhet.
• Företaget upprättar enskilda eller gemensamma KMA
planer som hjälpmedel i projekten.
• Revisioner/inspektioner genomförs regelbundet.
• Företaget styr dessutom sin verksamhet med en mängd
övriga aktiviteter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Revision
Revision genomförs av Povels Kontrollnämnd utsedd revisor.
Diplomet gäller tre år. Därefter krävs en ny diplomeringsrevision.
Ständiga förbättringar
Avsikten med revisionerna är att företaget med sitt
ledningssystem kontinuerligt skall hitta förbättringspotential
som skall nå fram till ständiga förbättringar och därmed ett
effektivare företag med nöjdare kunder.
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Povel
Kap

Rubrik/underrubrik

1.

LEDNING

1.1

Affärsidé/vision

1.1.1

Affärsidé

1.1.2

Vision

1.2

Policies/övergripande och
detaljerade mål

1.2.1

Arbetsmiljöpolicy

1.2.2

Miljöpolicy

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Rubrik/underrubrik

Kap

Rubrik/underrubrik

§

Rubrik/underrubrik

5.1

Ledningens åtagande

4.2

Miljöpolicy

3

Del i verksamheten

4.4.1

Resurser, roller, ansvar och befogenheter

5

Arbetsmiljöpolicy

4.2

Miljöpolicy

4.3.3

Övergripande mål , detaljerade
miljömål och handlingsplaner
6

Befogenheter och resurser

4

Arbetstagarens medverkan

1.2.3

Kvalitetspolicy

5.3

Kvalitetspolicy

1.2.4

Övergripande och
detaljerade mål

5.4.1

Kvalitetsmål

1.3

Organisation/
ansvarsområden

1.3.1

Organisation

5.5.1

Ansvar och befog.

5.5.2

Ledningens representant

4.4.1

1.3.2

Ansvarsområden

1.4

Dokumentationskrav/
dokumentstyrning

1.4.1

Allmänna dokumentationskrav

4.2.1

Dokumentationskrav

4.4.4

1.4.2

Manual

4.2.2

Kvalitetsmanual

1.4.3

Styrning av specificerande
dokument

4.2.3

Styrning av specificerande
dokument

1.4.4

Styrning av redovisande
dokument

4.2.4

Styrning av redovisande dokument 4.5.3
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AFS 2001:1

Kap

Resurser, roller, ansvar och
befogenheter

6

Uppgifter/fördelning

5

Allmänt om dokument

Dokumentation av
miljöledningssystemet

7

Skriftliga instruktioner och
kunskaper

4.4.4

Dokumentation av
miljöledningssystemet

9

Åtgärder och uppföljning

4.4.5

Dokumentstyrning
Redovisande dokument,
verifikat
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1.

LEDNING FORTS.

1.5

Lagar och andra krav

1.5.1

Lagar

1.5.2

Andra krav

1.6

Kommunikation

5.2

Kundfokus

4.3.2

Lagar och andra krav

4.6

Ledningens genomgång
4

Arbetstagarens medverkan

1.6.1

Intern

5.5.3

Intern kommunikation

4.4.3

Kommunikation

1.6.2

Extern

7.2.3

Kommunikation med kund

4.4.3

Kommunikation

1.7

Kompetensutveck./utbildning

1.7.1

Kompetenskrav

6.2.1

Allmänt

4.4.2

Kompetens, utbildning och
medvetenhet

7

Kunskaper

1.7.2

Upplärning/medvetenhet och
kompetens

6.2.2

Kompetens, medvetenhet och
praktisk träning

4.4.2

Kompetens, utbildning och
medvetenhet

7

Risker i arbetet

1.8

Riskanalyser/nödlägesberedskap/
krishantering

4.3.1

Miljöaspekter

8

Riskbedömningar

4.4.7

Nödlägesberedskap

9

Utredning/sammanställningar

1.9

Ledningens genomgång

1.9.1

Allmänt

5.6.1

Ledn. Genom. allmänt

4.6

Ledningens genomgång

11

Genomgång och uppföljning

1.9.2

Underlag för genomgång

5.6.2

Underlag för genomgång

4.6

Ledningens genomgång

8

Ändringar i verksamheten

1.9.3

Resultat av genomgång

5.6.3

Resultat av genomgång

4.6

Ledningens genomgång

9

Utredning/samman ställningar

7

Introduktion

2.

RESURSER

2.1

Medarbetare

6.1

Tillhandahållande av resurser

4.4.1

Resurser, roller, ansvar och
befogenheter

2.2

Leverantörer

7.4.1

Inköpsprocessen

4.4.6

Verksamhetsstyrning

2.3

Utrustning/lokaler/IT

6.1

Tillhandahållande av resurser
Infrastruktur

4.4.1

Resurser, roller, ansvar och
befogenheter

6.3

Infrastruktur

6.3

Infrastruktur

2.4
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Ekonomi/administration
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2.

RESURSER FORTS.

2.5

Arbetsmiljö

2.5.1

Allmänna krav

2.5.2

Verksamhetsmiljö

2.6

Kvalitet

2.6.1

Allmänna krav

4.1

Allmänna krav

5.4.2

Planering av ledningssystem

6.4

Verksamhetsmiljö

4.3.3

Övergripande mål, detaljerade
miljömål och handlingsplaner

2.6.2

Verksamhetsmiljö

2.6

Miljö

2.6.1

Allmänna krav

4.1

Allmänna krav

2.6.2

Verksamhetsmiljö

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.

GENOMFÖRANDE

3.1

Marknad/kunder

3.1.1

Kundkrav

3.1.2

Kundens egendom

Företagshälsovård

8

Riskbedömningar

Kundfokus

4.3.2

Lagar och andra krav

Fastställande av produktknutna krav

4.3.1

Miljöaspekter

2.5.4

Kundens egendom
4.4.3

Kommunikation

4.3.1

Miljöaspekter

8

Riskbedömningar

5

Rutiner

Kommunikation

7.2.3

Kommunikation med kund

Kundtillfredsställelse

8.2.1

Kundtillfredsställelse

3.2

Anbud

3.2.1

Fastställande av krav

7.2.1

Fastställande av produktknutna krav
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12

5.2

3.1.3

Genomgång av krav

Definition av systematiskt
arbetsmiljöarbete

7.2.1

3.1.4

3.2.2

2

7.2.2

Genomgång av produktanknutna
krav

4.3.2

Lagar och andra krav

4.4.6

Verksamhetsstyrning

4.3.1

Miljöaspekter

4.4.6

Verksamhetsstyrning
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3.

GENOMFÖRANDE FORTS.

3.3

Projektering

3.3.1

Planering av projektering

7.3.1

Planering av konstruktion och utv.

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.3.2

Underlag för projektering

7.3.2

Underlag för konstruktion och utv. 4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.3.3

Resultat av projektering

7.3.2

Resultat av konstruktion och utv.

Verksamhetsstyrning

4.4.6

3.3.4

Genomgång av projektering

7.3.4

Genomgång av konstruktion och utv.

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.3.5

Verifiering av projektering

7.3.5

Verifiering av konstruktion och utv.

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.3.6

Validering av projektering

7.3.6

Validering av konstruktion och
utveckling

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.3.7

Styrning av ändring i
projektering

7.3.7

Styrning av ändring i konstruktions- 4.4.6
och utvecklingsresultat

Verksamhetsstyrning

3.4

Produktionsplanering

7.1

Planering av produktframtagning

Verksamhetsstyrning

3.5

Inköp

3.5.1

Inköpsprocessen

7.4.1

Inköpsprocessen

4.4.6

4.4.6

3.5.2

Inköpsinformation

7.4.2

Inköpsinformation

4.4.6

Verksamhetsstyrning

Verifiering av inköpt produkt

7.4.3

Verifiering av inköpt produkt

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.6

Anbud

3.6.1

Styrning av produktion

7.5.1

Styrning av produk. av
varor och utförande av
tjänster

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.6.2

Validering avproduktion

7.5.2

Validering av process. för prod. av
varor och utförande av tjänster

4.4.6

Verksamhetsstyrning

3.6.3

Identifikation och spårbarhet

7.5.3

Identifikation och spårbarhet
Verksamhetsstyrning

3.6.4

Kundens egendom

7.5.4

Kundens egendom

Skyddande av produkt och
material

7.5.5

Skyddande av produkt och material 4.4.6
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Riskbedömningar

5

Rutiner

8

Skriftliga riskbedömningar

7

Skriftliga rutiner

7

Skriftliga rutiner

Verksamhetsstyrning

3.5.3

3.6.5

8
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3.

GENOMFÖRANDE FORTS.

3.7

Slutförande

3.7.1

Slutkontroll, provning
och besiktningar

3.7.2

Överlämnande av
dokumentation

3.7.3

Arkivering

3.7.4

Erfarenhets återföring

8.2.4

8.5.1

Övervakning och mätning av
produkter

4.5.1

Övervakning och mätn.

4.5.2

Utvärdering att lagar och andra
krav följs

Erfarenhetsåterföring

11

Genomgång och uppföljning

4.

MÄTNING, ANALYS FÖRBÄTTRING

4.1

Mätning/analys

8.1

Mätning, Allmänt

4.1.1

Behandling av övervaknings
och mätutrustning

7.6

Behandling av övervaknings- och
mätutrustning

4.5.1

Övervakning och mätning

4.1.2

Behandling av avvikelser och
avvikande produkter

8.3

Behandling av
avvikande produkter

4.4.7

Nödlägesberedskap

9

Tillbud

4.1.3

Kundtillfredsställelse

8.2.1

Kundtillfredsställelse

4.1.4

Kvalitetsbrister/
miljöarbetsmiljöaspekter

4.3.1

Miljöaspekter

8

Riskbedömningar

4.5.1

Övervakning och mätning

4.1.5

Intern revision/inspektion

8.2.2

Intern revision

4.5.5

Intern revision

8

Undersökning

4.1.6

Övervakning och mätning av
processer

8.2.3

Övervakning och mätning av
processer

4.5.1

Övervakning och mätning

10

Kontroll av genomförda åtgärder

4.1.7

Övervakning och mätning av
produkter

8.2.4

Övervakning och mätning av
produkter

4.5.2

Utvärdering att lagar och andra
krav följs

10

Kontroll av genomförda åtgärder

4.1.8

Analys av information

8.4

Analys av information

4.5.1

Övervakning och mätning

11

Genomgång och uppföljning

4.6

Ledningens genomgång

8.5.1

Ständig förbättring

4.2

Miljöpolicy

4.3.3

Handlingsplaner

10

Handlingsplaner

4.5.3

Avvikelser, korrig. och
förebyggande åtgärder

4.2

Förbättringsarb. utv

4.2.1

Ständig förbättring

4.2.2

Handlingsplaner

4.2.3

Korrigerande åtgärder

8.5.2

Korrigerande åtgärder

4.2.4

Förebyggande åtgärder

8.5.3

Förebyggande åtgärder
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BILAGA 1 - REFERENSOBJEKT

NYTT KONTOR OCH LAGERDEPÅ
Entreprenadsumma: 30 MSEK

BrA Invest
När BrA Invest koncernen behövde nytt huvudkontor fick BAB möjlig
heten producera en modern och effektiv anläggning. Projektet genom
fördes om totalentreprenad från råmark och projektering till färdig
produkt. Kontorsytan är 1600 kvm och lagerytan 600 kvm. Fastigheten
har utformats med god tillgänglighet, energimässigt effektiv och
produktval med miljön i fokus. Vidare var uppdraget skapa en fastighet
med utmärkt arbetsmiljö.

KB COMPONENTS I ÖRKELLJUNGA
Kontraktsumma: 55 MSEK

Ny produktionshall
Kb Components är ett formsprutningsföretag som kom i hastigt behov
av en helt ny produktionshall. Uppdraget gick till BAB att producera en
toppmodern högteknologis och energieffektiv anläggning från blankt
papper till färdig produkt på mindre tid än 1 år. Tack vare ett mycket bra
samarbetsklimat, effektiva processer och mycket energi lyckades vi bygga
anläggningen helt enligt plan. I samband med att den första av de 3 nya
gigantiska formsprutorna skulle installeras stod byggnaden helt färdig.

TOPPMODERN LOGISTIK
Entreprenadsumma: 110 MSEK

AB Dogman
BAB fick i uppdrag producera en modern logistikfastighet från ax till
färdig limpa. AB Dogman ville flyttade admin från Lund och logistiken
från 3e part i Bjärnum till ny gemensam toppmodern anläggning längs E4
utanför Helsingborg i Åstorp.
Uppdraget var att producera 1600 kvm kontor integrerat med 7500 kvm
höglager. Vidare skulle fastigheten förberedas för utbyggnad av lager på
ytterligare 4500 kvm.
Fastigheten uppfördes helt i betong och den tekniska installationen
anpassades för att uppnå de högt ställda kraven på miljön. I samband
med projekteringen förbereddes för utbyggnad och redan efter 18
månader blev utbyggnaden verklighet.

NYBYGGNATION AV 35ST LÄGENHETER
Entreprenadsumma: 35 MSEK

Kv Resedan
BAB fick uppdraget producera 35 lgh. Utgångspunkten var att BAB
skulle ta projektet hela vägen från planering till överlämnande. Vidare var
förutsättningen att det skulle genomföras till en kostnad som innebär att
hyressättningen blev rimlig för att garantera full uthyrningsgrad.
Vidare var uppdraget bygga med bra materialval och energieffektivt.
Projektet genomfördes i samverkan, utan prestige och de högt uppsatta
målen infriades med råge.

BILAGA 2 - ORGANISATION

KRISTOFER PFEIFFER - PLATSCHEF

Födelsedatum: 1965-02-08
Kristofer Pfeiffer är en erfaren platschef med stort engagemang. Genom sin mångåriga erfarenhet från produktion besitter
Kristofer en stor byggkompetens och förståelse för projektverksamheten. Under sina år i branschen har Kristofer skapat många
goda kundrelationer och fått en djup förståelse för viken av ett gott samarbete. Kristofer är serviceinriktad och noggrann och
håller det han lovar. Kristofer anser att en god dialog med kunden samt snabb respons är receptet för en lyckad samverkan i
projekt.

Utbildning

Anställningar

Gymnasium 4-årig teknisk linje, 1990
Tycho Brahe skolan, Helsingborg

2011 - idag - BAB Byggtjänst, Platschef
2006 - 2011 - Allbygg, Arbetsledare & Platschef
2002 - 2006 - Midroc Construction, Arbetsledare & Platschef
1998 - 2001 - NCC AB, Arbetsledare & Platschef
1990 - 1997 - Siab AB, Arbetsledare & Platschef

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR:
1991 - Administrativa bestämmelser för ansvarig arbetsledare
1991 - Husbyggnadsarbete för ansvarig arbetsledare
1992 - Betongkurs klass II
1992 - Murning klass I
1992 - Entreprenadjuridik grundkurs
1993 - Arbetsmiljö
1993 - AB 92
1995 - Kompl kurs för arbetsledare, kvalitetsansvarig kat K enl PBL
1995 - Kvalitetskomp PBL steg 1
1996 - Byggstyrning
2001 - Heta Arbeten
2001 - Härdplaster
2005 - Ställningar
2008 - Heta Arbeten
2010 - Entreprenadjuridik
2010 - BAS P, BAS U

EXEMPEL PÅ KRISTOFER PFEIFFERS GENOMFÖRDA PROJEKT
1990-2010 - Arbetsledare
• Nybyggnad villor, Nya kungsgården, Ängelholm
• Storlek: ca 100 MSEK
• Ombyggnad kontor och fabrik, Findus, Bjuv
• Storlek: ca 20 MSEK
• Nybyggnad bostäder, Norra Hamnen, Helsingborg
• Storlek: ca 40 MSEK

•
•
•
•

Tillbyggnad försöksfabrik, Findus Bjuv
Storlek: ca 15 MSEK
Tillbyggnad Ljungbergs Tryckeri, Klippan
Storlek: ca 6 MSEK

• Ombyggnad Maria Parkskolan, Helsingborg
• Storlek: ca 25 MSEK
• Ombyggnad Polishus, Kävlinge
• Storlek: ca 10 MSEK

• Nybyggnad betalstation, Lernacken
• Nybyggnad JAS-hangar mm F10, Ängelholm
• Storlek: ca 100 MSEK
• Nybyggnad Räddningsstation, Helsingborg
• Storlek: ca 40 MSEK
• Ombyggnad Polhemsskolan, Lund
• Storlek: ca 20 MSEK

• Om- och tillbyggnad Veterinärhus, Ängelholm
• Storlek: ca 6 MSEK
• Nybyggnad flerbostäder Åstorp
• Storlek: ca 30 MSEK
• Nybyggnad Parkeringshus Malmö
• Storlek: ca 25 MSEK

• Om och tillbyggnad museum Lund
• Storlek: ca 30 MSEK

• Kv. Karpen 23 Etapp 1 Nybyggnad flerbostäder Kv.
Karpen 23 Etapp 2 Nybyggnad flerbostäder (etapp 1+2
• Storlek: ca 20 MSEK

• Nybyggnad lägenheter, Höganäs
• Storlek: ca 50 MSEK

• Ombyggnad, Kemira (BAS U)
• Storlek: ca 4 MSEK

• Nybyggnad kontorshus, Malmö
• Storlek: ca 220 MSEK

• Ombyggnad av Nyvångs bibliotek till lägenheter
• Storlek: ca 2 MSEK

• Nybyggnad hotell, Malmö
• Storlek: ca 180 MSEK

• Ombyggnad Albanoskolan, Landskrona.
• Storlek: Ca 2 MSEK

1990-2015 - Platschef
• Nybyggnad villor, Halmstad
• Storlek: ca 30 MSEK

• Ombyggnad Vårdcentralen Åstorp
Storlek: ca 8 MSEK

• Tillbyggnad behandlingshem, Halmstad
• Storlek: ca 5 MSEK

• Om och tillbyggnad till Centralkök Åstorp
• Storlek: ca 22 MSEK
• Nybyggnad SoL-boende Helsingborg
• Storlek: ca 28 MSEK

DANIEL MALM - PROJEKTCHEF

Födelsedatum: 1978-01-19
Daniel Malm är projektchef på BAB och har tidigare erfarenhet som snickare och platschef inom samma företag. Genom sin
mångåriga erfarenhet från produktion, besitter Daniel en stor byggkompetens och förståelse för projektverksamheten. Under
sina år i branschen har Daniel skapat många goda kundrelationer och fått en djup förståelse för vikten av en god och rak
kommunikation. Daniel är serviceinriktad och noggrann och säkerställer att projektteamet arbetar mot gemensamma mål och i
samma riktning, för projektets bästa. Daniel ser öppenhet och god kommunikation som de främsta framgångsfaktorerna för en
lyckad samverkan i projekt.

Utbildning

Anställningar

Teknisk grundkurs, 2010
Gymnasieutbildning Byggprogrammet, 1994-1997

2014 - idag - BAB Byggtjänst AB, Projektchef
2009 - 2014 - BAB Byggtjänst AB, Platschef
1997 - 2009 - BAB Byggtjänst AB, Snickare

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR:
2014 - Offentlig Upphandling Entrep
2012 - BAM-kurs
2012 - Entreprenadjuridik
2011 - Betongklass II
2010 - Bas-P / Bas-U
2009 - Heta arbeten.
2006 - Ställningsbyggnad 2-9 m.

EXEMPEL PÅ DANIEL MALMS GENOMFÖRDA PROJEKT
Projektchef - Kv Ryssland Östra 1 (2015)

•
•
•
•

Ombyggnad Studenthus
Storlek:15 milj
Generalentreprenad, Fastighetsförvaltning Helsingborg
Referens Carina Persson, 0732-31 11 06

Projektchef - Kv Trädet 3 (2015)
• Om-tillbyggnad kök o matsalar
• Storlek: 9,5 milj
• Generalentreprenad, Kommunfastigheter Laholm
• Referens Ulf Lundström, 0705-45 38 99
Projektchef - Hästen 5 (2015)
• Ombyggnad lägenheter
• Totalentreprenad, Länsförsäkringar Halmstad
• Referens Lars Kjellgard, 0705-98 13 35
Projektchef - Kv Svarvaren (2014-2015)
• Tillbyggnad, KB Components
• Storlek: 50 milj
• Totalentreprenad KB Components
• Referens Peter Jansson, 0435-562 08
Projektchef - Kv Mejaren (2014-2015)
• Nybyggnation, SOL Boende
• Storlek: 27 milj
• Generalentreprenad, Kärnfastigheter
• Referens Magnus Ek, 0702-12 98 30
Projektchef - Brf Grynet (2014)
• Delning av lägenheter
• Storlek: 1 milj
• Totalentreprenad Rikshem
• Referens Paul Bjarnevik, 0708-48 51 00
Platschef - Kv Resedan (2013-2014)
• Nybyggnation 32st lägenheter
• Storlek: 39 milj
• Totalentreprenad 3hus
• Referens Berne Särbring, 042-535 56

Platschef - Brf Ängelholmshus5 (2012)
• Fönsterbyte Riksbyggen
• Storlek: 2,4 milj
Platschef - Idrottenshus (2012-2013)
• Renovering Idrottsmuseum
• Storlek: 7 milj
• Generalentreprenad Kärnfastigheter
• Referens Kenny Strömberg, 0732-31 14 57
Platschef - Kv. Visitören (2012)
• Renovering balkonger, fönster-tak byte
• Storlek: 6 milj 2012
• Generalentreprenad HSB
• Referens Linda Törner, 042-19 95 37
Platschef - Ljunggården (2011)
• Ombyggnad Förskola
• Storlek: 9 milj
• Ängelholms kommun
• Referens Pierre Håkansson, 0709-85 00 54
Platschef - Kv Erik Dahlberg (2010-2011)
• Renovering fastighet
• Storlek: 22 milj
• Totalentreprenad Norrporten
• Referens Ulf Nilsson, 0702-67 99 99
Platschef - Vikens Byastad (2009-2010)
• Nybyggnation 7st villor
• Storlek: 17 milj
• Generalentreprenad Riksbyggen
• Referens Elijah Hamilton, 042-18 66 33
Platschef - Kv Elefanten Bjuv (2009)
• Ombyggnad Systembolaget
• Storlek: 2 milj

RICKARD SVENSSON - REGIONCHEF NV SKÅNE OCH HALLAND

Födelsedatum: 1969-12-07
Rickard är Regionchef på BAB. Tidigare har Rickard varit Platschef och Arbetschef inom samma företag. De faktorer som Rickard
värdesätter högst i sina projekt är öppenhet och ärlighet mellan alla individer och aktörer. Rickard har god struktur på det han
gör, och säkerställer samsyn och god samverkan i projektets alla skeden genom en god dialog med egna medarbetare såväl som
kunden och andra aktörer. Rickard känner ett stort engagemang för att finna lösningar för projektets bästa.

Utbildning

Anställningar

Teknisk grundkurs.
Gymnasieutb Bygg

2014-idag - BAB Byggtjänst AB, Regionchef NV skåne och Halland
Projektledning/kalkylering
2012-2014 - BAB Byggtjänst AB Arbetschef Byggservice NV Skåne,
Projektledning/kalkylering
2011-2012 - BAB Byggtjänst AB Arbetschef Byggservice (Drift av
Siffes Bygg i Båstad), Projektledning/kalkylering
2007-2011 - BAB Byggtjänst AB, Platschef Entreprenad
2001-2007 - BAB Byggtjänst AB, Snickare
2000-2001 - PEAB Byggservice AB, Snickare
1992-2000 - Torekovs Bygg AB, Snickare
1991-1992 - Siffes Bygg AB, Snickare
1989-1991 - NCC, Snickare
1986-1989 - SIAB AB, Snickare
1984-1985 - Båstad Plåt, Sommarjobb

KOMPLETTERANDE UTBILDNINGAR:
2016 - Bidcon fortsättningskurs
2016 - Utb i Brandtätningar (Teknisk utb)
2016 - Utb i liftar.
2016 - Entreprenadjuridik 1.
2016 - Entreprenadjuridik 1 ggr per år.
2016 - BAS P fortsättning
2016 - Betongkurs klass 2.
2014 - Offentlig upphandling Bygg.
2011 - Bidcon Grund
2009 - Bas-P/Bas-U
2009 - Kurs i arbetsmiljö.
2009 - Utb i Tätskikt mm.
2008 - Ventilerat golv (Platon)
2008 - Heta arbeten.
2006 - Ställningsbyggnad 2-9 m.
2006 - Utb i Härdplaster.

EXEMPEL PÅ RICKARD SVENSSON GENOMFÖRDA PROJEKT
Regionchef Nordvästra Skåne/Halland (2014-)
• Projektledning/kalkyl
• Storlek: ca 200milj/år
Arbetschef Byggservice (2012-2014)
• Projektledning/kalkyl
• Storlek: ca 120 milj/år
Drift av SIFFES BYGG Båstad (2011-2012)
• Projektledning/kalkyl
• Storlek: ca 25 milj/år
Div småprojekt Ängelholm (2007-2011)

Järnvägsskolan Ängelholm. (2009)
• Ombyggnad kontor
• Storlek: 5 milj
• Ann-Sofi Ryden. Ann-sofi.ryden@trafikverket.se
Nyvångs bibliotek Nyvång. (2009)
• Ombyggnad till lägenhet
• Storlek: 2 milj
• Christer Andersson. Christer.andersson@brainvest.se
KV Danmark etapp 2 HBG. (2009)
• Ombyggnad kontor
• Storlek: 5milj
• Michael Stensson. Michael.stensson@norrporten.se

Barry callebaut nybyggnad lager (2011)
Vikens byastad nybyggnad 7 st villor (2010)
• Elijah Hamilton. Elijah.hamilton@riksbyggen.se
Sesamgården ombyggnad montessori (2010-2011)
• Storlek: ca 7 milj
• Gunnar Sarman. Gunnar.sarman@sarenco.se
Änglatvätt nybyggnad tvättanläggning (2010-2011)
• Storlek: ca 2 milj
• Kenny Jönsson. K.slottet@live.se
Strövelstorps skola (2011)
• Om– och tillbyggnad skola
• Storlek: 27 milj
• Gunnar Sarman. Gunnar.sarman@sarenco.se
Havsbadshotellet Ängelholm (2010)
• Nybyggnad Förskola
• Storlek: 5 milj
• Per-Åke. Bengtsson.ab@portvakten.se

ODD FELLOW Ängelholm. (2009)
• Storkök om/Tillbyggnad festlokal
• Storlek: 4milj
• Kent Uden.
Högkullens förskola Örkelljunga. (2009)
• Takbyte
• Storlek: 2 milj
• Kjell Johansson. Kjell.johansson@orkelljunga.se
KV Danmark Helsingborg (2008)
• Ombyggnad kontor
• Storlek: 15milj
• Michael Stensson. Michael.stensson@norrporten.se
Bilprisma Munka-Ljungby (2008)
• Tillbyggnad bilhall
• Storlek: 10milj
• Lars-Bertil Rantzow. Lars-bertil.rantzow@bilprisma.se
Toftaskolan Munka-ljungby (2007-2008)
• Ombyggnad skola
• Storlek: 20milj
• Anders Hjert. anders@hjert.se

Exempel på jobb utförda som Hantverkare:
• Nybyggnad hus samt Stall/Ridbana Stefan/Pam Persson Torekov/
Kattvik.
• Nybyggnad Korsvirkeshus Hovs Hallar Gert Eklund.
• Ombyggnad hus Antonia axelssonJohnsson.
• Ombyggnad Sommarstuga Hans Rausing
• Mfl.

HANTVERKARE

Vi arbetar med
välutbildade
hantverkare som
innehar yrkesbevis.

De har certifikat
för ställning, lift
och säkra lyft.

Hantverkarna medverkar
i träning och utbildningar
kopplat till vårt
ledningssystem och
”ständig förbättring”.

UNDERENTREPRENÖRER
Utgångspunkten för val av
underentreprenörer handlar
alltid om att tillgodose
projektets behov.
Utöver detta tittar vi på följande
punkter gällande våra samarbets
partners.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seriösa och fackmannamässiga.
Godkända enligt UE 2015.
Innehar giltiga försäkringar.
Medarbetare med ID06 kort.
Marknadsmässiga anställningsvillkor
och är kollektivanslutna.
Uppfyller sina samhällsåtagande så
som skatter.
Erfarenhet
Samverkansförmåga
Kompetens
Resurser

WWW.BABBYGG.SE

