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Abstract

Construction of Traditional Pipe Trench

Erik Hammargren & William Alcazar

A growing issue in the construction industry is how production can become more
efficient by using logistical solutions. Companies can minimize the cost of a project by
reducing the time to perform the work.
The purpose of this report was to examine the logistics related to pipe trenches for
SIAAB. The report's focus has been on solving problems and planning that would
facilitate the work of the project Vaksala-Lunda Etapp 3.
The case study consists of interviews with SIAAB's employees and an observation
where the progress of a traditional pipe trench has been documented using checklists.
Questions to the report’s case study come from the theoretical part, which is based
on literature on construction management and logistics in general. The observation
lasted five weeks and the biggest time-consuming events that affected the pipe trench
during this time, has received most attention. Last part of the report is a compilation
of the authors' own thoughts and opinions. 
The production was difficult in this case because the earlier stages of the project were
weak. The extent of SIAAB's planning could have been higher, but this was
complicated when employees were tied to previous projects.
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SAMMANFATTNING 
En effektivisering av produktionen med hjälp av logistiska lösningar är en växande fråga i 

byggbranschen. Genom att reducera tidsåtgången i olika arbetsmoment har företag möjlig-

heter att minimera kostnaderna för projekt. 

Syftet med denna rapport har varit att undersöka logistiken kring arbetet med rörgravar åt 

Svenska Infra och Anläggningsbyggarna AB, förkortat SIAAB. Rapporten har främst 

fokuserat på problem-lösning samt planering som skulle kunna underlätta arbetet i projektet 

Vaksala-Lunda etapp 3.  

Den teoretiska delen har sin grund i litteratur som omfattar byggstyrning och logistik i 

allmänhet. Med hjälp av dessa har i största möjliga mån en frågeställning utvecklats till den 

senare utförda observationen. 

Fallstudien består av en observation där anläggningen av en traditionell rörgravs framfart har 

dokumenterats i form av checklistor. Detta har i samband med muntliga uttalanden från 

SIAAB:s anställda gett rapporten underlag för lösningar på problem och planering som 

borde ha gynnat företaget i detta projekt samt i allmänhet. Företaget har även utsatts för 

svårigheter som de inte kunnat styra över t.ex. att den geotekniska undersökningen inte visat 

de verkliga markförhållandena. Observationen har pågått i fem veckor och de största 

tidsödande händelserna, som berört rörgraven under denna tid, har uppmärksammats mest. 

De anställda som varit särskilt involverade i arbetet med rörgraven har även intervjuats, då de 

med sin yrkeskunnighet och erfarenhet har stor kunskap i ämnet. 

Skribenternas egna åsikter och tankar har samlats i arbetets sista kapitel. I detta projekt har 

det visat sig vara projekteringen som varit mest bristfällig. Dock har planeringen av 

produktionen till viss del kunnat förbättras. Den största anledningen till det har varit 

tidsbrist, då planeringsskedet varit begränsat p.g.a. att de anställda varit bundna till andra 

tidigare projekt. 
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Denna rapport är resultatet av ett examensarbete med omfattningen 15 högskolepoäng vid 

Uppsala Universitet och har framtagits i samarbete med SIAAB. Vi hoppas med denna 

kunna hjälpa SIAAB och andra aktörer vid planering och kalkylering av framtida 

anläggningsarbeten. 

 

Särskilt tack till: 

Niklas Abrahamsson, platschef SIAAB, som har varit vår handledare på företaget. 

Amra Battini, Uppsala universitet, för hennes arbete och engagemang som ämnesgranskare. 

Simo Karhula, Andreas Pettersson och Erik Lydh, för hjälp med insamling av data och 

annan information. 

 

Tack även till: 

Andreas Berglund, Monika Månsson, Peter Lindström, Atron Sewengel, Johanna Waltersson, 

Magnus Wolrath, Jonny Larsson, Roel Klinkhamer och Christoffer Slothus. 

 

 

Uppsala, maj 2014 

Erik Hammargren & William Alcazar 

  



Examensarbete: TIDSÅTGÅNG VID ANLÄGGNING AV VA-SCHAKT 

vi 
 

  



 

vii 
 

INNEHÅLL 
 

1 INLEDNING ................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och mål .............................................................................................................................. 1 

1.2 Avgränsningar ............................................................................................................................ 1 

1.3 Företagsbeskrivning .................................................................................................................. 1 

1.4 Projektbeskrivning ..................................................................................................................... 2 

1.5 Metodik ....................................................................................................................................... 2 

1.5.1 Litteraturstudie .................................................................................................................... 2 

1.5.2 Fallstudie .............................................................................................................................. 2 

1.6 Frågeställning ............................................................................................................................. 3 

1.7 Begreppsförklaringar ................................................................................................................. 3 

2 TEORI OCH STUDIER ................................................................................................................ 5 

2.1 Begreppet logistik ...................................................................................................................... 5 

2.2 Om logistik- och planeringsarbete i bygg- och anläggningsbranschen .............................. 5 

3 FALLSTUDIER ............................................................................................................................... 7 

3.1 Markförhållanden och områdesbeskrivning .......................................................................... 7 

3.1.1 Arbetsområde ..................................................................................................................... 7 

3.1.2 Förutsättningar ................................................................................................................... 7 

3.2 Utförande .................................................................................................................................... 8 

3.2.1 Traditionell rörgrav ............................................................................................................ 8 

3.2.1 Schaktning ........................................................................................................................... 8 

3.2.2 Rörläggning ......................................................................................................................... 9 

3.2.3 Länshållning ...................................................................................................................... 11 

3.2.4 Bergs- och blockhantering .............................................................................................. 11 

3.3 Genomförande ......................................................................................................................... 13 

3.3.1 Deltagarobservationer ..................................................................................................... 13 

3.3.2 Muntlig information ......................................................................................................... 14 

3.4 Resultat ...................................................................................................................................... 14 

3.4.1 Observationer och sammanställning av insamlad data ............................................... 14 

3.4.2 Intervjuer ........................................................................................................................... 19 

4 ANALYS OCH DISKUSSION ................................................................................................... 25 

4.1 Fallstudiens resultat ................................................................................................................. 25 

4.2 Fallstudiens genomförande .................................................................................................... 27 



Examensarbete: TIDSÅTGÅNG VID ANLÄGGNING AV VA-SCHAKT 

viii 
 

4.3 Slutsatser och rekommendationer ......................................................................................... 28 

4.4 Fortsatta studier ....................................................................................................................... 29 

5 REFERENSER .............................................................................................................................. 31 

 BILAGOR ......................................................................................................................................... 33 

 

  



 

1 
 

1 INLEDNING 

1.1 Syfte och mål 
Företaget SIAAB var intresserade av idén att titta närmare på logistiken kring deras 

anläggningsarbeten. De har för avsikt att ytterligare effektivisera produktionen och behöver 

underlag för att kunna se över om man behöver förändra tankesättet i planeringsstadiet, men 

även ute på arbetsplatsen. Det här arbetet går ut på att undersöka bl.a. tidsåtgång för olika 

händelser och arbetsmoment, men framför allt planering och lösning av problem som kan 

uppstå vid anläggandet av traditionella rörgravar i projekt Vaksala-Lunda etapp 3. 

Målet med det här arbetet är att hitta metoder som effektiviserar SIAAB:s, och andra 

aktörers, produktion vid schaktning och rörläggning. Förhoppningen är att resultat och 

slutsatser i den här rapporten även ska kunna användas som underlag i framtida planering 

och kalkylering. 

Rapporten har fokus på produktionsdelen och hur en effektiv planering samt utnyttjande av 

utrustning, material och personal kan främja företaget. 

 

1.2 Avgränsningar 
I den här rapporten behandlas i synnerhet rörgravar och det logistiska arbetet kring dessa. 

Detta för att kunna göra en så omfattande studie som möjligt, och samtidigt rymma arbetet 

inom ramen för 15 högskolepoäng. De arbetsmoment som har studerats är schaktning, 

rörläggning samt stödfyllnad mellan punkterna 66-69, se bilaga 6. De logistiska problem som 

har studerats är materialhantering, resurser samt de uppdagade tidsödande förhinder, som 

redan i planeringsstadiet går att planera inför så att arbetet underlättas och mindre tid går till 

spillo. 

 

1.3 Företagsbeskrivning 
Svenska Infra och Anläggningsbyggarna AB startades i november 2009 (SIAAB, 2014). 

Sedan starten har företaget på bara några få år ökat sin nettoomsättning och sina tillgångar 

med flera hundra procent vardera. I slutet av år 2010 stod fyra personer som anställda av 

SIAAB. Sedan dess har personalstyrkan, i takt med företagets stadiga expansion, ökat med 

ungefär tio nyanställda per år (allabolag.se, 2014). 

I och med årsskiftet mellan 2013 och 2014 hade SIAAB 44 fast anställda samt cirka 10 fast 

inhyrda konsulter, säger Månsson (2014). Företaget är angeläget och anser sig vara kapabelt 

att åta sig medelstora infrastrukturprojekt i form av väg-, järnväg-, hamn- och dammbyggnad 

(SIAAB, 2014). 
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1.4 Projektbeskrivning 
Ett omfattande projekt skulle påbörjas under våren 2014, på uppdrag av Uppsala Vatten och 

Avfall AB – den tredje etappen i upprättandet av en helt ny stadsdel skulle byggas, se bilaga 

7. Området heter Lindbacken och ligger cirka fem kilometer nordöst om Gränby centrum i 

Uppsala (bilaga 5) där det tidigare bara fanns skog samt åkermark, enligt Abrahamsson 

(2014). Den nya stadsdelen, som enligt Hallskärs hemsida (2014) planeras vara helt utbyggt år 

2020, ska slutligen ska innefatta tre förskolor, en skola samt flera hundra bostäder. 

SIAAB har i uppdrag att som utförandeentreprenad, med en entreprenadsumma om cirka 48 

miljoner kronor, bygga all infrastruktur i det aktuella området för Vaksala-Lunda etapp 3. 

Utöver det ska en 2,7 hektar stor park med tillhörande dagvattendamm anläggas. Cirka 2 300 

meter gata, 2 550 meter VA-ledningar samt el-, tele- och belysningskablar ska läggas för hela 

området. Man har räknat med omkring  75 000 kubikmeter fall b-massor och 8 000 kubikmeter 

fall a-massor. Se avsnitt 1.7 för begreppsförklaring. 

 

1.5 Metodik 

1.5.1 Litteraturstudie 
Som bakgrund till rapporten ligger en litteraturstudie som innefattat litteratur som behandlar 

ämnena logistik och byggstyrning. Beträffande logistik och byggstyrning inom anläggning 

finnes väldigt få specifika publikationer. De flesta böcker och rapporter som studerats 

inriktar sig i hög grad på husproduktion och problem som rör slöseri av byggmaterial, 

bristfällig dispositionsplanering på byggarbetsplatser, etc. Dock finns många berörda 

problem som är desamma inom anläggning. I flera analyser anser även författarna att 

metoderna som diskuteras är tillämpbara i alla former av projekt, varpå de har behandlats i 

denna rapport. 

Handlingar som har studerats noga och varit av yttersta vikt för rapporten är AMA 

Anläggning 10,  Mängdförteckning för VA-arbeten samt MUR. I dessa finnes underlag för entre-

prenaden och det arbete som har granskats i fallstudien. Se avsnitt 1.7 för begreppsförklaring. 

Baserat på syfte och mål med arbetet har frågeställningar utformats med hjälp av den 

studerade litteraturen. Dessa frågeställningar ligger sedermera till grund för de observationer 

som gjorts i fallstudien samt de intervjuer som utförts. 

 

1.5.2 Fallstudie 
För fallstudien har observationer på plats gjorts för att se hur arbetet utförs samt för att en 

uppfattning om effektivitet skulle kunna bildas. Utöver dessa observationer har dagligen 

samtal förts med ett antal anställda och intervjuer har hållts med ett fåtal utvalda personer. 

Mer om detta beskrivs i avsnitt 3.3. 
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1.6 Frågeställning 
- Går det att effektivisera arbetsmetoden så att arbetsmomenten går snabbare? 

- Kan arbetsmomenten förenklas något? 

- Behövs mer eller mindre omfattande förberedelser? 

- Fungerar kommunikationen bland anställda i alla led? 

 

1.7 Begreppsförklaringar 
Nedan förklaras olika termer, förkortningar och begrepp som, första gången de nämns i 

rapporten, skrivs med kursiverat typsnitt. 

AMA Anläggning 10 Svensk Byggtjänst AMA Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

för anläggningsarbeten årgång 2010. 

APL-tid Den samlade tiden för väntan, hinder och störningar som max är 

en timme samt tid för arbetsplanering. Benämns även arbets-

platstillskottstid. 

Borrigg / borrvagn Maskin för borrning av block och berg som förberedelse till 

sprängning. 

Byggväg En provisoriskt anlagd väg av stenkross som ger starkare grund 

och bättre framkomlighet för tunga maskiner. 

Elektrosvetsning Förfarande där en s.k. elektrosvetsmuff placeras som skarv 

mellan två rör och sedan värms upp och smälter samman rören. 

Fall a-massor Lämpliga schaktmassor som kan återanvändas vid uppbyggnad 

av anläggningar i projektet. 

Fall b-massor Överskottsmassor och otjänliga massor som ska transporteras till 

tipp. 

Grundvatten Vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars portryck är 

högre än eller lika högt som atmosfärtrycket. 

Länshållning Pumpning i grop, brunn eller dylikt för undanhållande av vatten. 

Mängdförteckning Teknisk beskrivning som ansluter till AMA Anläggning 10 med, i 

för VA-arbeten vissa fall förekommande, ändringar och tillägg. 

Maskinstyrning System med digitala modellfiler för maskindatorn i hytten på en 

grävmaskin. 

M.ö.h. Meter över havet. 

MUR Markteknisk undersökningsrapport. 

PEM-rör Rör tillverkade av polyeten för transport av tryckvatten. 
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Tiltrotator (Även Rototilt) hydrauliskt verktyg som fästs på grävmaskinens 

arm för att möjliggöra rotation och tiltning av skopa eller andra 

tillbehör. 

ÄTA Ändrings- och tilläggsarbeten. 
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2 TEORI OCH STUDIER 

2.1 Begreppet logistik 
Logistik härstammar till en början från den militära verksamheten, där det gällde att förflytta 

och försörja utrustning samt personal i fält på ett effektivt sätt. Även lagring, förflyttning och 

underhåll av såväl material som utrustning var viktigt att se över. Idag benämns detta logistics 

engineering eller integrated logistics support, ILS. Syftet är att skapa en hög driftsäkerhet, 

som ska erhållas till lägsta möjliga kostnad och högsta möjliga intäkter under hela livscykeln. 

Begreppen life cycle cost samt life cycle profit används i sammanhanget och en analys görs 

för projektet från anskaffning, under drift, till och med avyttring (Jonsson och Mattsson, 

2005). 

En av de mest använda definitionerna på logistik är: 

”Omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och lagring av material och 

produkter från råvara till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som syftar till att 

tillfredsställa kundens och övriga intressenters behov och önskemål.” - Björklund (2012) 

 

2.2 Om logistik- och planeringsarbete i bygg- och anläggningsbranschen 
I byggindustrin har Lean blivit ett alltmer vanligt förekommande begrepp när man talar om 

logistik och planering på arbetsplatsen. Arbete med Lean innebär att göra mer med mindre 

resurser genom att skapa effektivare processer i samhällsbyggnadssektorn. Lean har 

framtagits med inspiration från tillverkningsindustrins synsätt på standardisering och 

effektivisering. En central Leanprincip är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande del 

och en icke värdeskapande del, där den värdeskapande delen är de arbeten som i slutändan är 

av direkt värde för kunden. Den icke värdeskapande tiden, i sin tur, kan delas upp i en del 

som är nödvändig med hänsyn till rådande förutsättningar och en del som är rent slöseri. 

Genom att eliminera det som är icke värdeskapande, frigörs resurser och mer tid kan 

utnyttjas för främjandet av det värdeskapande arbetet, menar Blüchner m.fl. (2007). 

Samtidigt skapar byggindustrin generellt en ny organisation för varje projekt, vilket gör det 

svårare att systematiskt dra lärdom från produktionen. En annan väsentligt skillnad mellan 

tillverkningsindustrin och byggindustrin är förutsättningarna. Parametrar som lokal, 

temperatur, väderförhållanden, leverantörer och organisation förändras i princip aldrig för 

t.ex. en fabrik. Inom byggsektorn, och i högsta grad just i anläggningsbranschen, förändras 

ofta dessa från projekt till projekt (Blüchner m.fl., 2007). 

Aronsson m.fl. (2004) menar att det finns åtgärder som kan användas för effektivisering av 

vilket flöde eller vilken process som helst, alltså även i bygg- och anläggningsprojekt: 

 Eliminera – Ta bort aktiviteter som inte tillför något för företaget eller kunden. 

 Förenkla – Gör de aktiviteter som måste utföras mindre komplexa. 
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 Integrera – Knyt samman aktiviteter som utförs var för sig utan att det skapar 

mervärde. 

 Parallellisera – Utför oberoende processer parallellt och inte sekventiellt. 

 Synkronisera – Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan, utan 

väntetid. 

 Förbereda – Ta fram allt nödvändigt material i förväg så att huvudarbetet kan 

påbörjas utan att flödet behöver bromsas upp. 

 Kommunicera – Effektivisera kommunikationen genom t.ex. snabbare, säkrare, mer 

korrekt eller mer ändamålsenlig information. 

Enligt Büchner m.fl. (2005) har man i Leansammanhang specificerat sig ytterligare och talar 

om de s.k. sju plus ett slöserierna, som följer nedan och bör undvikas. Dessa går hand i hand 

med ovanstående punkter. 

 Överproduktion – att utföra flera arbeten, eller göra dem tidigare, än nödvändigt. 

 Väntan – att vänta på att någonting ska hända, t.ex. att andra yrkesgrupper ska bli 

färdiga med sina arbetsmoment. 

 Lager – att lagra mer än nödvändigt. 

 Rörelse – onödiga rörelser när yrkesarbetarna utför sina jobb, t.ex. hämtning av 

material och verktyg. 

 Omarbeten – korrigerings- och reparationsarbeten som kan räknas som icke värde-

skapande. 

 Överarbete – att göra mer arbete än det kundens förväntningar kräver. 

 Tranporter – onödiga transporter, t.ex. omflyttningar av material och utrustning. 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – att inte tillvarata medarbetarnas fulla 

kompetens. 
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3 FALLSTUDIER 

3.1 Markförhållanden och områdesbeskrivning 

3.1.1 Arbetsområde 
Entreprenadområdet i detta projekt är ungefär 10,5 hektar stort och vägarna går parallellt 

med gränserna till arbetsområdet, med ett avstånd på cirka 50 meter. Startpunkten för den 

undersökta rörgraven har benämningen brytpunkt 66 och ligger i entreprenadområdets östra 

del. Observationen har gjorts från denna punkt och framåt. Över rörgraven ska väg 20200 

byggas enligt Figur 3.1, se avsnitt 3.2. 

Cirka 5-8 meter sydväst om brytpunkterna 66-69 ligger ett vattenledande dike. Området 

nordost om rörgraven består av åkermark och bergig yta. På denna sida är det omkring 40 

meter innan åkermarken övergår till skog, se bilaga 7. 

 

3.1.2 Förutsättningar 
Utförda undersökningar är gjorda av konsultföretaget WSP. Resultat av undersökningarna 

redovisas i MUR, granskningshandling daterad 2013-05-31, se även bilaga 1. Till grund för 

projektering ligger Uppsala kommuns flygskanning, som kalibrerats genom inmätning av 

WSP (2011-04-13), detaljinmätning har dessutom utförts av Bjerking (2011-09-19) inom 

område för parkmark. 

 

Topografiska förhållanden 

Området består huvudsakligen av åker- och ängsmark som omges av höjder bestående av 

kala berghällar och barrskogsbeklädda höjder, se bilaga 7. Den högsta punkten ligger i väster 

där den naturliga terrängen ligger på cirka +39 m.ö.h. Markområdet runt dagvattendammen är 

flackt och ligger huvudsakligen mellan +33 och +34 m.ö.h. Den naturliga lågpunkten för 

området ligger i söder vid befintligt dikes utlopp (Mängdförteckning, 2014-01-15). I 

närområdet finns endast enstaka bostadshus och en ridskola med intilliggande hagar (MUR, 

2014-01-15). Ytblock (Figur 3.7) är utspridda över området och många av dem är av den 

storleken att de inte kan avlägsnas med grävmaskiner utan ska borras och sprängas först. 

 

Geoteknisk undersökning 
Följande markförhållanden rör den observerade rörgraven från brytpunkt 66. I mängd-

förteckningen (2014-01-15) framgår jordmåns- och vegetationsförhållanden för punkterna 

63-72. Mellan dessa punkter ska det översta lagret jord bestå av ett 0,2 meter tjockt 

mulljordsskikt. Även de geotekniska förhållandena för punkterna 65-72 beskrivs i 

mängdförteckningen (2014-01-15). Markytan är plan och under mulljorden påträffas cirka 

0,5-1 meter torrskorplera som underlagras av 1-2 meter siltig lera med något enstaka 
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sandskikt. Leran underlagras i sin tur av friktionsjord. Under markytan har stopp mot sten, 

block eller berg utmätts på ungefär fyra meters djup. Enligt resistivitetsmätning kan dock 

berg lokalt ligga cirka tre meter under markytan runt punkt 67. 

 

3.2 Utförande 

3.2.1 Traditionell rörgrav 
Under väg 20200 ska den traditionella rörgraven anläggas med rör för spillvatten, dagvatten 

och dricksvatten, se Figur 3.1. Det sistnämnda röret är trycksatt medan de två andra är lagda 

med självfall. Graven har ett medeldjup på cirka tre meter längs den, i detta arbete, studerade 

sträckan. Det ska även schaktas avstick för varje tomt, med rör dragna fram till tomtgräns. 

 

Figur 3.1 – Gatusektion 20200 

 

3.2.1 Schaktning 
Två olika grävmaskiner har nyttjats vid schaktarbeten längs den i rapporten behandlade 

sträckan. Den första är en Cat 323 EL, som redovisas i Figur 3.2 och väger omkring 26 ton 
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samt har en skopa med en kubikmeters kapacitet. Den andra är en Liebherr 956. Liebherr-

maskinen är nästan dubbelt så stor som Catmaskinen, med en vikt på cirka 50 ton och tre-

dubbel kapacitet med en skopa som rymmer tre kubikmeter. 

 

Figur 3.2 - Grävmaskin som schaktar 

 

3.2.2 Rörläggning 
För att lägga rörledningar krävs att en markarbetare finns i schaktgropen för manuell 

rörläggning samt en grävmaskin som placeras vid kanten till schaktet och tillhandahåller 

rörläggaren med fyllnadsmaterial, rör samt assisterar vid utplacering av rören. De arbets-

moment som ingår och ska uppfylla föreskrifterna i AMA Anläggning 10 är följande: 

1. En fiberduk läggs ut i schaktbotten, så att den ligger upp en bit längs schaktslänten. 

På denna läggs ett 150 millimeter tjockt lager med makadam i storleksordningen 16-

32 millimeter. Detta för att hålla ner vattennivån och förhindra att vatten tränger in i 

ledningsbädden. Dimensionerna på makadamen resulterar i att detta nedersta lager 

får stor vattengenomsläpplighet. Anledningen till att duken bör läggas upp på 

schaktväggarna är att undvika materialvandring i ovan följande lager av grus. Man vill 

alltså förhindra att de minsta partiklarna i gruslagret ska transporteras bort och 

blandas med omkringliggande jord. 

2. Ännu en fiberduk läggs ut, återigen för att förhindra materialvandring av de minsta 

partiklarna i gruslagret ner i makadamlagret. Denna fiberduk täcks med det nämnda 

lagret grus, den s.k. ledningsbädden, som även det är 150 millimeter tjockt. Gruset 

har storleksordningen 0-16 millimeter och måste justeras väldigt noggrant för att inte 

få någon avvikelse i lutningen på de spillvattenrör som läggs först. För att försäkra sig 

om detta justeras ledningsbädden tre gånger. Först läggs två lager ut som sedan 

packas ordentligt, var för sig. Slutligen fylls den sista biten upp med grus och 

finjusteras med hjälp av en laser. 
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3. Nu läggs de första rören, spilledningen, som skarvas med rörfett. Innan man skarvar 

rören mäts botten in med laser, enligt Figur 3.3. Nästa steg är att kringfylla röret med 

grus. Samtidigt är det oerhört viktigt att understoppa röret hela vägen, så att det inte 

uppstår några hålrum under och på sidorna om ledningen. Resultatet av ett icke 

korrekt kringfyllt rör kan bli att ledningen blir oval när man packar ovanpå, för att 

det finns utrymme för röret att utvidga sig. 

 

Figur 3.3 - Spilledning läggs på plats 

4. Efter noggrann understoppning fyller man upp med grus till rörets överkant och 

packar i omgångar, enligt krav i handlingarna (AMA Anläggning 10). 

5. Nu fyller man upp med de 20 centimeter grus som ska skilja spillvattenledningen från 

bruksvattenledningen och justerar detta lager. 

6. Bruksvattenröret läggs ut med hjälp av grävmaskinisten, som med en mindre skopa 

rullar ut PEM-röret, som levereras i buntade rullar, som redovisas i Figur 3.4. Rören 

skarvas med elektrosvetsning. 

 

Figur 3.4 - PEM-rör kommer levererade i rullar 
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7. Innan man kan lägga dagvattenledningen måste man fylla upp med grus i två 

omgångar från spillvattenledningen. Detta för att det i den här rörgraven krävs ett 70 

centimeter tjockt lager grus mellan överkant på spillvattenledningen och underkant 

på dagvattenledningen, och den markvibrator som i det här fallet används för att 

packa gruslagren inte slår mer än 50 centimeter djupt. När man gjort detta lägger man 

ut dagvattenrören. 

8. När samtliga ledningar är lagda önskad sträcka kringfylls rörgraven med grus och 

packas till 30 centimeter ovan överkant på dagvattenröret. 

9. Det sista som görs i det här eller ett senare skede är att resterandefylla schaktet med 

de packningsbara massor som är föreskrivna för arbetet, ända upp till terrass för väg. 

 

3.2.3 Länshållning 
I den för SIAAB framtagna mängdförteckning står skrivet att ”Grund- och ytvatten ska 

avledas enligt SGI publ. ’Länshållning vid schaktningsarbeten’ genom pumpning och 

eventuellt grusfilter i schaktbotten.” Detta uppfylls genom att ett perforerat rör placeras 

några decimeter ner i schaktbotten, omkringfylls med makadam och en pump placeras i 

röret, se Figur 3.5. Från pumpen går en slang till närliggande dike där vattnet utlöper. 

Makadamen fungerar som ett filter och tillåter vattengenomströmning, men förhindrar 

samtidigt att pumpen slammar igen. 

 

Figur 3.5 - Pumpinstallation 

 

3.2.4 Bergs- och blockhantering 
I de fall block påträffas vid schaktningsarbete krävs att dessa mäts in och förflyttas till en 

plats där de kan omhändertas utan att förhindra fortsatta schaktningsarbeten eller rörlägg-

ning. Enligt AMA Anläggning 10 beräknas blocks volym, med hjälp av formeln 0,8 × b × h 
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× l, som del av minsta omskrivna rätblocks volym, se Figur 3.6. Det finns fyra typer av 

block: ytblock, jordblock, bottenblock samt sidoblock, som redovisas i Figur 3.7. 

 

Figur 3.6 - Blockvolym enligt AMA Anläggning 10 

 

Figur 3.7 - Blockindelning enligt AMA Anläggning 10 
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Om berg påträffas, eller om blocken är för stora för att hantera med grävmaskin, ska borr- 

samt sprängentreprenör tillkallas och sprängning ske enligt följande: 

1. Borrhål görs med borrigg eller en mindre borrvagn. 

2. Sprängpatroner placeras i de borrade hålen och seriekopplas med s.k. skarvtråd. 

3. Borrhålen fylls med grus, som vid detonation smälter ihop, vilket förhindrar spräng-

laddningarna från att skjutas upp ur hålen. Därmed innesluts kraften från explo-

sionen på ett effektivt sätt. 

4. Med hjälp av grävmaskin placeras sprängmattor över de block och det frilagda berg 

som ska sprängas. 

5. Folk i närheten avlägsnas till en säker plats. Efter en varningssignal sker detonation, 

se Figur 3.8, varpå en avslutande signal ljuder. 

6. De utplacerade sprängmattorna avlägsnas med grävmaskin. 

7. Massorna från sprängningen lastas på en dumper och förflyttas till avsedd plats. 

SIAAB har i det här projektet en överenskommelse med underentreprenören att själva bistå 

med påläggning och avlägsning av sprängmattorna med hjälp av en grävmaskin. 

 

Figur 3.8 - Sprängning av berg och block 

 

3.3 Genomförande 
Samtliga deltagandeobservationer och intervjuer har utförts under våren 2014 mellan den 14 

april och den 15 maj. 

 

3.3.1 Deltagarobservationer 
Som underlag för den här rapporten har i fallstudien observationer på plats utförts. I fem 

veckors tid har framdriften av de i avsnitt 3.1 nämnda arbetsmomenten beskådats mellan 
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brytpunkt 66 och punkt 69. Anteckningar har förts och sammanställts i en dagbok för att 

sedan analyseras. 

Med hjälp av checklistor, som har fyllts i dagligen, har framfarten samanställts i form av 

mängddata, se bilaga 3). Med dessa kan man avläsa hur arbetet framskridit per dag och vecka. 

Checklistorna har utformats separat för de två olika arbetsmomenten schaktning samt 

rörläggning. För schaktningen har arbetet mätts i antal löpmeter, medeldjup samt kubikmeter 

schaktat material. Markförhållanden, tid för sprängning samt övriga förhinder för framfarten 

kommenteras även och hänsyn bör tas till detta när man studerar resultatet av det utförda 

arbetet per dag eller vecka. På motsvarande sätt har rörläggningsarbetet mätts i antal meter 

lagda spill-, dag- och vattenledningar. Även antal servisavsättningar, tillsyns-, spol-, och 

dagvattenbrunnar samt monterade avstängningsventiler skrivs ned. Anledningar till förhinder 

av vidare rörläggning skall också i detta fall tas hänsyn till. 

 

3.3.2 Muntlig information 
Förutom de tidigare nämnda observationer som har gjorts på plats har samtal förts 

kontinuerligt med ett flertal arbetande. Såväl platschef och arbetsledare som maskinförare, 

rörläggare och mätningstekniker har löpande bidragit med perspektiv och information som 

ligger till grund för den här rapporten. För att få en bra struktur på all muntlig information 

har även intervjuer genomförts under mer strukturerade former. Under dessa har både 

riktade och allmänna frågor ställts till flera av ovan nämnda anställda, en i sänder, se bilaga 4. 

Svaren är sedan sammanställda i underavsnitt 3.4.2. 

Vid redovisning av intervjuer och observationer kommer samtliga informanter vara 

anonyma. 

 

3.4 Resultat 

3.4.1 Observationer och sammanställning av insamlad data 

Markförhållanden 

Det största problemet som har rört det observerade VA-schaktet har varit att den 

geotekniska undersökningen inte har stämt överens med verkligheten. En konsekvens av det 

har bland annat varit att det förekommit ett behov av bredare schakt. Eftersom man då 

schaktat väldigt mycket mer material än tänkt har det inneburit att kostnaderna för projektet 

blivit större. Markförhållandena har även gjort arbetet svårare och momenten har tagit längre 

tid. Det har också lett till att man i flera fall varit tvungen att avvakta med arbetet för att 

vänta på mer tidskrävande förberedelser eller vatten som behövt pumpas undan. Hade de i 

MUR föreskrivna förutsättningarna rått skulle dessa problem förmodligen inte drabbat 

projektet. 

”Är marken bra och det finns material tillgängligt, då går det.” – Anställd, SIAAB 
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Ras i schakt och byggvägsproblematik 

Den 24:e april 2014 skedde ett omfattande ras i rörgravens startpunkt, precis då 

grävmaskinen börjat fylla schaktbotten med makadam. På arbetsplatsen antog många att det 

förmodligen var en följd av att byggvägen de då använde var mycket smal och att laster från 

maskinerna till stor del därför hade bidragit till brottet. Vägen var cirka 5-8 meter bred, med 

schakt, dike och block på ömse sidor. Utrymmet för maskinernas framkomlighet, som ligger 

sydväst om rörgraven, hade även minskat på grund av att schaktet vidgats och det fanns inga 

möjligheter för dem att bl.a. byta spår, vilket ledde till att marken kördes ner väldigt kraftigt.  

Detta hade, enligt många, förmodligen kunnat undvikas om man haft en bredare väg eller 

från början anlagt en stabil byggväg av bergskross. Eftersom ytan sydväst om VA-schaktet, 

som ligger mellan diket och schaktet, blev mindre än planerat på grund av de breddade 

schaktslänterna, valde man slutligen att anlägga en stabil byggväg på gravens nordöstra sida. 

Den ytan hade tidigare endast använts för dumpning av massor eftersom arbetsområdets 

gränser inte gav utrymme för både masshantering och byggtrafik. Företaget fick senare 

tillåtelse att gå utanför entreprenadområdet. Eftersom arbeten på den traditionella rörgraven 

hittills gjorts med en 26-tons grävmaskin behövde man åtgärda problemet innan den tyngre 

50-tons maskinen skulle anlända och börja utföra fortsatta schaktningsarbeten. 

Kanske har även den smala byggävgen samt lasterna från maskiner och massupplag bidragit 

till det större raset, dock har en ny geoteknisk undersökning, utförd av externa geotekniker 

och utfärdad den 15:e maj, visat att det framförallt berodde på de rådande markför-

hållandena, se bilaga 2. De olika typer av jord som marken bestått av tillsammans med de 

geohydrologiska förhållandena har medfört släntinstabilitet. 

Det var samtidigt tänkt att en byggväg skulle följa framfarten med färdigställande av tidigare 

VA-schaktsträckor. Onödiga spekulationer och andra problem hade således kunnat undvikas, 

men dessa tidigare sträckor har inte kunnat färdigställas, återigen p.g.a. avvikelser i de 

verkliga markförhållanden från vad som var föreskrivet i handlingar. Vägen skulle byggas 

ovan den sista kringfyllnaden i rörgraven. Som resterandefyll och slutligt för-stärkningslager 

skulle ett 420 millimeter tjockt lager makadam i storleksordningen 0-150 millimeter 

användas. Ovan detta skulle ett 100 millimeter tjockt lager grus med kornstorlekar mellan 0-

32 millimeter bilda ett obundet bärlager. Därefter skulle de översta 20 millimetrarna av det 

obundna bärlagret bara behöva skrapas av för att avlägsna smuts inför asfaltering av färdig 

väg. Som nämnt i underavsnitt 3.2.2 används vanligen packningsbara massor, eller fall a-

massor, som resterandefyll upp till vägterass. På detta vis skulle man dock undvika att både 

behöva anlägga en separat byggväg, som senare skulle behöva rivas, och använda fall a-

massor som återfyllnad. 

 

Dagvattenhantering 

Många hade även förespråkat att leda om diket på schaktets sydvästra sida (bilaga 6) och 

använda det området för byggväg och kanske till viss del även masshantering. Dagvatten som 
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läckt in genom schaktväggen från det vattenledande diket hade förmodligen även kunnat 

förhindras på detta sätt. Den 24:e april uppskattades vattendjupet i rörgraven till cirka 1,5 

meter p.g.a. inläckage under natten från det nämnda diket. Om vatten får stå länge i ett 

schakt luckras botten upp och förlorar sin bärighet, vilket försvårar rörläggningsarbetet. Det 

tog ett flertal timmar bara att med hjälp av pumpning försöka få bukt på vattennivån i det 

här fallet. Resultatet av detta blev slutligen att man ledde om dagvattnet med hjälp av pumpar 

och rörledningar, för att avlasta marken längs den i rapporten studerade sträckan samt 

därefter fortsatt sträcka. 

I ett tidigare projekt med liknande markförhållanden hade företaget utgått från handlingar 

som endast föreskrivit 150 millimeter grus till ledningsbädden. Efter en viss sträcka 

uppmärksammades alldeles för mycket vatten i rörgraven och ledningsbädden hade blivit 

tvungen att göras om med 150 millimeter makadam under gruset. Inför det här projektet 

fanns redan detta föreskrivet i handlingarna från början för att undvika samma ett sådant 

problem, vilket i efterhand visat sig vara ett bra beslut. Dock har det visat sig att inte ens det 

varit tillräckligt på en delsträcka, se kommande underavsnitt om sträckan 66-67. 

 

Maskinproblem 

Det har inte varit många maskinrelaterade problem, men vid två tillfällen skedde mer omfatt-

ande händelser med en grävmaskin respektive en borrigg med ett flertal timmars driftstopp 

som konsekvens. 

Den första händelsen skedde under vecka 16, då en grävmaskins tiltrotator slutade fungera. 

Schaktningsarbetet kunde fortgå, men utan tiltrotatorn var framfarten inte densamma. 

Servicen av tiltrotatorn resulterade i cirka fem timmars driftstopp. 

I början av vecka 18 gick borriggen sönder, vilket förhindrade arbetet med rörläggningen. En 

ny borrigg eller borrvagn skulle vara på plats så fort som möjligt, men dröjde ända till början 

av vecka 19. Enligt uppgifter från anställda resulterade detta i att fortsatt rörläggning fick 

förskjutas cirka 1 ½ arbetsdag. 

 

Arbetstidsfördelning 

I Figur 3.9 redovisas arbetstidsfördelningen för de grävmaskiner som arbetat med schaktet 

till rörgraven mellan punkterna 66-69. Som tydligt framgår har inte schaktning av den i det 

här arbetet studerade rörgraven utförts under mer än cirka en tredjedel av arbetstiden. Det 

går att se hur mest tid har ålagts de s.k. övriga arbetena, av olika anledningar. Samtidigt har 

maskinen varit stillastående och inkapabel till att utföra arbete under 14% av arbetstiden. Det 

sistnämnda har berott på bl.a. maskinproblem och inväntan av service samt inväntan av 

borrning och sprängning av berg som har förhindrat vidare schaktning.  
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exempel kan tas när vatten trängde 

genom schaktväggen från dag-

vattendiket, eller när det har legat 

ohanterliga block i schaktet och 

borrning samt sprängning inväntats. 

Det är tiden vid väntan av lösningar 

på dessa problem som SIAAB i det 

här projektet lyckades utnyttja, 

åtminstone i viss utsträckning, till 

bl.a. omdikning och anläggning av 

byggväg. 

Med de om- och korrigeringsarbeten som redovisas menas t.ex. att lägga ut schaktslänterna, 

justera botten efter ras och vattentillströmning, omflyttning av schaktmassor, etc. 

Arbetsmomentet som i Figur 3.9 benämns hjälp vid sprängning innebär det arbete som gräv-

maskinen utför när sprängning sker, enligt underavsnitt 3.2.4. 

Det som redovisas i Figur 3.10 är, i 

likhet med Figur 3.9, fördelningen av 
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ande sätt åsyftar de i Figur 3.10 s.k. 
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av fortsatt arbete i form av väntan på 

borrning, sprängning eller länshåll-

ning. 
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Figur 3.9 - Arbetstidsfördelning grävmaskin 

Figur 3.10 - Arbetstidsfördelning rörläggning 
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Sträckan 66-67 och omvärdering av den geotekniska undersökningen 

Den mest problematiska sträckan var den mellan brytpunkterna 66-67, se bilaga 6. Där 

skedde det i tidigare underavsnitt nämnda raset och det var på den här sträckan som 

verkligheten och MUR avvek som tydligast från varandra. Redan innan det omfattande raset 

skedde även mindre ras under pågående schaktningsarbete p.g.a. dåliga markförhållanden. Se 

Figur 3.11 och Figur 3.12 för olika typer av ras. 

  

Figur 3.11 - Mindre ras 

 

Figur 3.12 - Omfattande ras 
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Inte ens två veckor efter påbörjat projekt, under vecka 17, beslutade därför företaget att 

dokumentera arbetet med hjälp av fotografier och videofilm, för att använda som 

bevismaterial i förhandlingar med beställaren. Man behövde nämligen bestämma vilken part 

som skulle vara betalningsskyldig för det extra arbete och alla extra massor som blivit ett 

resultat av att markförhållandena avvikit från MUR i så stor utsträckning. 

Torsdag den 8:e maj var geotekniker på plats för att undersöka provgropar på flera platser 

inom entreprenadområdet. Flera nya observationer skulle följa och beslut blev inte fattade 

angående betalningsskyldighet. SIAAB valde därför att inte utföra vidare schaktningsarbeten 

överhuvudtaget innan man fått klarhet över de ekonomiska frågorna. 

För att inte arbetet med den traditionella rörgraven skulle stå helt stilla beslutade man på 

SIAAB trots allt att färdigställa sträckan mellan punkterna 66-67 och hoppas på att 

omarbetet som krävdes skulle kompenseras. Schaktet hade då stått öppet i flera veckor. 

Enligt uppgifter från de anställda på SIAAB bör ett schakt vara öppet så kort tid som möjligt, 

helst inte mer än någon dag, eftersom förändrade väderförhållanden och uttorkning av blöta 

schaktslänter kan leda till ras samt uppluckrad schaktbotten och i sin tur omarbeten. I det här 

fallet var hela schaktet likväl i behov av omfattande omarbete p.g.a. de olika rasen. Man fick 

gräva ner ytterligare cirka 0,5 meter till fast botten och förstärka med ett motsvarande tjockt 

lager makadam, innan ledningsbädden och rören kunde läggas. 

 

3.4.2 Intervjuer 
Projekteringen är en otroligt viktig del för en smidig framdrift. Samtidigt ligger problemet för 

utförandeentreprenörer, baserat på en av SIAAB anställds erfarenhet, ofta i att beställare inte 

vet ordentligt hur de ska framföra sina önskemål vilket leder till att underlagen blir 

bristfälliga. När entreprenören gör enligt de erhållna underlagen kan det uppstå problem eller 

förhinder i arbetet, som försenar produktionen och leder till många ÄTA-arbeten. Det är lätt 

att peka på att logistikarbetet och planeringen kring utförandet är undermåligt, men ofta 

behöver man gå tillbaka till de underlag som arbetet utförts efter, menar den anställde. 

 

Planering vid anläggning av traditionell rörgrav 

Den gemensamma åsikten på arbetsplatsen är att mätningsteknikerna borde ha varit på plats 

mycket tidigare för att arbeta med inmätning av området och de digitala modellfilerna, vilka 

skulle ha varit klara innan schaktningsarbete började utföras. I detta fall har 

mätningsteknikerna blivit försenade och det har således försvårat arbetet för gräv-

maskinisterna. Man förklarar att det var planerat så att mätningstekniker skulle ha funnits på 

plats en månad tidigare, men att de var bundna till andra projekt. Utan dessa förseningar 

hade mätningsteknikerna då haft tillräckligt med tid för att få fram användbara filer till 

grävmaskinernas maskinstyrning. Tidiga manuella utsättningar med pinnar hade även gett 

rörläggarna och grävmaskinisterna en bättre uppfattning av arbetsplatsen. 
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Fler anställda hade behövt ägna mer tid åt planering för att kunna underlätta arbetet. 

Resurser som även arbetat med tidigare projekt, vilka har blivit försenade, har haft svårt att i 

tid ta del av handlingar för en optimal planering av produktionen i Vaksala-Lunda etapp 3. 

En bättre planering av framkomligheten på byggarbetsplatsen hade kunnat underlätta för 

yrkesarbetarnas jobb. Det gäller då främst en mer stabil byggväg i form av stenkross istället 

för att låta maskinerna arbeta direkt på den befintliga jorden. Likväl är yrkesarbetarna 

medvetna om att man till stor del hade kunnat minska projektets ekonomiska utgifter utan 

denna byggväg av stenkross. Detta hade dock krävt att markförhållanden, nederbörd och 

framkomlighet inte hade påverkat arbetet negativt i någon stor utsträckning. 

Företaget har i detta fall gjort ett försök att arbeta utan byggväg för att minska utgifterna. De 

största utgifterna för att anlägga byggvägen ligger i materialinköp. Då varken vädret eller 

markförhållandena har tillåtit att maskinerna arbetat på den befintliga jorden, blev en 

byggväg med stenkross slutligen en nödvändighet för fortsatt arbete. För detta har man 

använt sig av tre lastbilar, med en kapacitet om ca 35 ton, som har fraktat stenkross till 

arbetsplatsen åtta gånger per dag i tre dagar. Det är sammanlagt ungefär 2 500 ton fraktat 

material. Priset är ca 100 kronor per ton stenkross, vilket resulterar i en kostnad om ungefär 

250 000 kronor bara för materialet. Detta går inte att använda som t ex förstärkningslager till 

vägar eftersom det blir förorenat av jord och lera. Det blir även en resursfråga när man, 

några veckor efter påbörjat projekt, väl beslutar att anlägga en byggväg. Yrkesarbetarna och 

maskinerna har mer tid åt arbete med vägen i ett tidigare skede, eftersom de i den senare 

fasen av produktionen ofta är upptagna med andra arbetsmoment. 

En uppfattning är, som nämnt i underavsnitt 3.4.1, att man borde ha lagt om dagvattendiket 

eftersom vatten har strömmat in i VA-schaktet från diket. Detta har varit tidskrävande att 

behandla och lett till att arbetet med rörgraven försenats. Eftersom detta med tiden likväl 

skulle ledas om borde det ha utförts redan innan arbetet med rörgraven hade påbörjats. Då 

hade endast vatten från schaktet pumpats ut i det befintliga diket och belastningen från 

dagvatten hade varit mindre. Samtidigt står det i kontraktet mellan beställaren och SIAAB 

just att diket inte skulle ledas om förrän i ett senare skede. Anledningen till detta var att en 

omdikning hade inneburit att marken runt det nya diket skulle bli blöt och försvåra för 

senare betongarbeten där. En lösning, om än mycket dyr, hade varit att leda om dagvattnet 

med ledningar och pumpstationer istället för med omdikning, vilket man i slutändan ändå 

blev tvungen att göra. Dock utgick man från de utfärdade handlingarna, utifrån vilka man 

kunde anta att arbetet skulle kunna utföras utan denna åtgärd. Detta, i samband med de 

kostnader det hade inneburit att leda om dagvattnet med ovanstående metod från början, 

ledde till att det inte beslutades om det i det tidiga skedet av planeringen. Den omledning av 

vattnet som nu ändå utfördes blev således ett ÄTA-arbete, eftersom det inte var påtänkt från 

början. 

 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av händelser som leder till produktionsstopp blir olika stora beroende på 

vilket skede i projektet man är i. Det är tiden då resurser och maskiner står stilla som styr 
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kostnaden. Företaget får då utgifter för både produktionsstoppet och arbetet, som ändå i 

slutändan måste utföras. Förseningar i projektet kan även leda till ytterligare framtida 

omkostnader då t.ex. slutfasen kan behöva utföras i en annan årstid, så att andra förhållanden 

råder. En regnig höst eller kall, snöig vinter komplicerar arbetet och resulterar i 

merkostnader. Det kan även föra med sig kostnader i fråga om övertid, hyra av verktyg och 

maskiner under en längre period samt etableringskostnader.  

En konsekvens av alla problem som har drabbat den traditionella rörgraven har varit att man 

blev tvungen att avvakta med anläggningen av sträckan mellan punkterna 66-67 på grund av 

juridiska skäl. Arbetet har istället för den tänkta startsträckan fokuserats på punkt 67 och 

framåt, vilket inte är optimalt eftersom punkt 67 ligger i mitten av den sammanhängande 

rörgraven. Den gemensamma åsikten är att arbetet utförs mest effektivt om bakomliggande 

etapper är klara. Sträckorna 66-67 samt 67-68 är nu i större behov av noggrann precision vid 

rörläggningen, vilket är mer tidsödande. Bland annat behöver utsättare ofta vara på plats 

under arbetet för att minimera fel. Det mest effektiva hade varit att lägga rören från 

startpunkten och då kompensera för eventuella fel på vägen.    

De svåra markförhållandena har även resulterat i att grävmaskinerna utfört dubbelarbete. 

Schakten har varit i behov av att breddas, vilket inte varit alltför tidskrävande enligt de 

anställda. Samtidigt har man hastigt behövt flytta på massorna från schaktningen längre bort 

från rörgraven. Dessa har grävmaskinen först sorterat för att kunna använda det översta 

jordlagret som restfyllnad. De har nu blandats och man blir tvungen att köpa restfyllnads-

massor. 

 

Lösning av problem som uppstår 

Mindre problem, t ex verktyg som går sönder, måste behandlas omgående. Stora frågor förs 

upp av yrkesarbetarna till arbetsledare och platschef, vilka i sin tur måste ta upp problemet 

med beställaren. Ofta anser sig arbetarna redan veta lösningen på problemet, men måste 

avvakta med sitt arbete tills ledningen, som har större inblick i de juridiska och ekonomiska 

konsekvenserna, fattar ett beslut. Det är då viktigt att yrkesarbetarna får andra arbets-

uppgifter. Detta kan vara svårt i projektets tidiga skede. Om en längre del av rörgraven har 

anlagts kan yrkesarbetarna, även om framfarten förhindras av någon anledning, exempelvis 

utföra justerings- och städarbeten i schaktet. I annat fall får de hjälpa medarbetare i andra 

arbetslag. 

För det här projektet förhindrades framdriften för anläggandet av den traditionella rörgraven, 

på grund av rådande markförhållanden som avvek från den geotekniska undersökningen. I 

vanliga fall hade det kunnat betyda att ett helt arbetslag skulle stå utan jobb. I det här fallet 

fanns dock arbete att utföra bl.a. med den i föregående delkapitel nämnda byggvägen. Trots 

att omledning av dagvatten och anläggning av byggväg blev sent utförda, led alltså inte 

projektet av detta i någon större utsträckning av just det faktumet.  

En försening kan innebära att fler resurser och maskiner behövs samt att tidplanen måste 

revideras för att nå det planerade slutdatumet. En god planering och effektivisering av 
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arbetet vid ändrade förutsättning kan emellertid innebära att projektet blir klart i tid utan att 

övertidsarbete eller fler resurser är nödvändigt.  

 

Kommunikation i tidigt skede – framförande av åsikter 

En delad uppfattning är att platscheferna är lyhörda på SIAAB. Det förs ständigt en dialog 

mellan yrkesarbetare och ledare, då åsikter kan framföras samt ledningen kan göras medveten 

om problem som yrkesarbetarna observerat. 

I detta projekt har yrkesarbetarna framfört åsikter i ett tidigt skede. Det har främst varit fråga 

om att leda om dagvattendiket samt att byggväg borde finnas åtminstone fram till 

startpunkten, för att underlätta framkörning av grus, rörmaterial m.m. Yrkesarbetarna får inte 

alltid sin vilja igenom men är medvetna om att det är en kostnadsfråga. Dock är den 

gemensamma uppfattningen att det hade varit förmånligt med färdigställande av omdikning 

och byggväg innan arbetet med schaktning påbörjades i detta fall. 

Den allmänna åsikten är även att yrkesarbetarna bör ha en erfaren representant i projektets 

planeringsstadier som har god inblick i produktionen och juridiken. Det är tänkt att arbets-

ledaren i det här projektet ska fungera som denna länk mellan produktionen och ledningen 

samt medverka på samtliga möten. Att detta alltid efterföljs råder det delade meningar om. 

Brist på tid är dock många medvetna och överens om kan vara den största orsaken till detta. 

 

Tidsreducering genom allmän planering 

Arbetsområde 

Det är viktigt att i planeringsstadiet ha god kännedom om arbetsområdet så att man, innan 

produktionen tagit fart, får en förståelse för hur man t.ex. lämpligast behandlar jordmassor. 

Masshantering innebär stora kostnader och det effektivaste sättet att minimera utgifterna är, 

enligt de anställda, att lasta dem på en dumper som transporterar massorna direkt till avlast-

ningsplatsen. Genom välutformade APD-planer, som också får ändras med tiden, kan man 

räkna ut var massorna ska hamna i slutändan och då försöka möjliggöra för att förflytta dem 

dit direkt, så omflyttning av massor kan undvikas. 

 

Vatten 

Att effektivt hantera vatten i marken kan minimera tidsåtgången i anläggningsarbeten 

avsevärt. För att undvika överraskningar kan man göra provgropar på arbetsområdet så att 

man får en uppfattning om grundvattennivån. I detta projekt har man sänkt ner en pump 

och minskat nivån i förväg. Det är nödvändigt att vara ute i god tid med detta eftersom 

tillströmningen av vattnet till pumpen ofta är låg och då har pumpens kapacitet ringa 

betydelse. Eftersom vattenfyllda schaktbottnar är svårarbetade bör detta undersökas och 

behandlas innan anläggningen av rörgraven. 
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Parallellisering 

Att yrkesarbetarna kan arbeta parallellt och samarbeta väl med varandra är väldigt viktigt. 

Ansvaret ligger främst på arbetsledaren, men även på yrkesarbetarna, att alla arbetsmoment i 

produktionen effektivt kan samspela med andra. Ett exempel är om maskinföraren schaktar 

och grusar en liten del av en rörgrav så att rörläggarna kan påbörja sitt arbete, istället för att 

maskinen schaktar hela sträckan och sen grusar. På detta sätt får resurserna en högre 

utnyttjandegrad och man minskar projektets APL-tider. Vid den observerade rörgraven har 

detta fungerat effektivt, bland annat på grund av god kommunikation och yrkeskunnigt folk. 

 

Synkronisering 

För att inte hela planeringen ska fallera bör arbetsmomenten synkroniseras i så stor 

utsträckning som möjligt. Den gemensamma uppfattningen är att man bör låta samtliga 

medarbetare i produktionen ta del av planeringen och tidplanen löpande genom hela 

projektet. På så vis kan yrkesarbetarna i god tid se om deras arbete, av någon anledning, blivit 

försenat och själva försöka arbeta för att komma i fas. Man behöver på det sättet inte spara 

allt övertidsarbete till slutet av projektet. De anställda får också en bättre uppfattning om 

varför de behöver färdigställa en viss del, eftersom de då är medvetna om exakt vilka andra 

arbetsmoment som är beroende av att deras arbete är klart. Det är även enklare att förstå 

vikten av att underlätta för senare moment genom att t.ex. städa för bättre framkomlighet 

eller hjälpa till med framkörning av material. Dessa frågor är nödvändiga att ta upp på möten 

då de anställda tillsammans kan finna ett effektivt sätt att arbeta på. 

I det här fallet önskade yrkesarbetarna att få egna exemplar av tidplanen för att kunna ha den 

lättillgänglig under arbetet. Dock har förseningar och de oförutsedda problemen gjort att en 

uppdaterad version av tidplanen inte blivit framtagen. Tidplanen har behövt revideras men 

ovan nämnda orsaker har gjort det svårt att upprätta en ny plan dels på grund av tidsbrist 

men också för att det inte varit lätt att göra en tidplan baserat på de hittills utförda arbetet, då 

det inte är representativt för en god framdrift. 

 

Material- och resurshantering 

Vid inleveranser av material görs en mottagningskontroll. Enligt de anställda kan det vara 

lönsamt att utnämna en anställd till materialansvarig, som tar emot leveranser samt har stor 

kännedom om lagersaldo och placering av material. Nu läggs stor vikt på kommunikationen 

mellan inköpare och yrkesarbetare, som själva ansvarar för att ha en översikt på för-

brukningen av material. Uppfattningen är att detta fungerat bra och att en ensam material-

ansvarig kanske skulle få för mycket ansvar, men att det i vissa projekt kan vara lönsamt. 

I vissa fall kan det vara svårt att på förhand se exakt vilka resurser som krävs i ett projekt. 

Man har i detta projekt tidigt insett behovet av starkare pumpar, vilket man då införskaffat i 

god tid, men det kan t.ex. vara svårt att planera för hur mycket pumpning som måste utföras 

samt i vilka skeden. Detsamma gäller rörmaterial. Vissa saker får man helt enkelt köpa in i 

partier och vara observant på när man behöver införskaffa nytt material, medan andra saker 

lättare går att, i exakt mängd, planera inköpen för. 
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Utsättning 

I detta projekt arbetar man mycket med maskinstyrning så schaktningen är väldigt beroende 

av de digitala modellfilerna. Tanken är att utsättarna även ska ha tid att, om önskemål finns 

om detta, göra manuella utsättningar, men på grund av tidsbrist så har modellfilerna 

prioriterats. De manuella utsättningarna skulle kunna markera ut brunnar, avstick eller bryt-

punkter etc. för att få en bättre bild av området. Dock utför mätningsteknikerna ett preci-

sionsarbete och tid är en betydande faktor för dem eftersom felkällor minskas när de befrias 

från stress.  
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

4.1 Fallstudiens resultat 
Tid är ett begrepp som använts flitigt i denna rapport och det är främst bristen på tid att 

planera produktionen som, enligt de anställda, varit en stor bidragande faktor till att arbetet i 

detta projekt inte har kunnat utföras så effektivt som möjligt. En anledning till det är att de 

anställda varit bundna till andra projekt och helt enkelt inte haft den tid som krävts för att 

projektet hade kunnat startas med optimala förutsättningar. Ett alternativ hade kunnat vara 

att ta in fler resurser när t.ex. utsättarna inte i god tid kunde inleda sitt arbete med inmätning 

av området och modellfilerna. När ett moment blir fördröjt blir även alla arbeten som är 

beroende av detta försenade eller mer komplicerade. Detta är ett skäl till att åtgärder, för att 

få projektet i fas, borde vidtas i ett så tidigt skede som möjligt eftersom färre arbetsmoment 

då drabbas. 

Att få samtliga anställda i produktionen mer involverade i logistiken skulle kunna vara 

lönsamt för företaget.  I underavsnitt 3.4.2 framgår det att yrkesarbetarna i det här projektet 

önskade att få tidplanen i handen för att var och en då lättare skulle kunna bidra med att 

förhindra eventuella förseningar. Denna tidplan har inte kunnat revideras p.g.a. tidsbrist och 

detsamma gäller APD-planen som inte har upprättats. Syftet med dessa handlingar borde 

vara att de anställda ska få en kunskap om hur produktionen är planerad. Om dessa hade 

varit framtagna i ett tidigt skede hade även yrkesarbetarna kunnat sätta sig in i handlingarna 

och haft större förståelse för logistiken i projektet. Både tid- och APD-planen bör vara 

lättillgängliga för yrkesarbetare t.ex. i form av utskrivna kopior i maskiner och byggbodar. 

Eftersom yrkesarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i att uppnå företagets mål är det 

viktigt att de hålls motiverade. I det här projektet har i princip alla problem som kan 

förekomma uppstått, vilket har lett till att arbetet inte kunnat fortlöpa som väntat. Samtidigt 

menade ledningen att det är svårt att sätta upp mål och dela ut tidsplaner, som arbetarna 

önskat, just därför. Det är lika illa för motivationen att sätta upp mål som inte går att nå som 

att inte ha några alls, varför man från ledningssidan avvaktat med det och först försökt 

avgöra vad som kan vara rimligt för det fortsatta arbetet. 

Många av de problem som företaget haft i detta projekt har uppstått p.g.a. att den geo-

tekniska undersökningen inte redovisat de verkliga markförhållandena över arbetsområdet. 

Detta är självklart ingenting som SIAAB har kunnat styra då de har planerat arbetet efter 

undersökningen i tron om att den stämmer överens med verkligheten. De har blivit tvungna 

att hastigt agera och påpeka detta för beställaren som därmed har låtit undersöka detta. 

Eftersom SIAAB själva inte ansvarar för den geotekniska undersökningen, men mark-

förhållandena ändå påverkar deras arbete i stor utsträckning så läggs det stor vikt på snabba 

beslut av den typen.  Detta kräver en god kommunikation mellan yrkesarbetare och ledning, 

då arbetarna oftast är de första som uppmärksammar de verkliga markförhållandena. 

Företaget har ansett, enligt de anställda, att de i ett tidigare projekt var ute för sent med att 

påpeka den bristande geotekniska undersökningen och därmed försvårades de ekonomiska 

frågorna. Vi har förståelse för problematiken med att ett fåtal, glest belägna borrhål ska visa 

en felfri bild av hela den underliggande markens förhållanden. Undersökningen borde i det 
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här fallet ha varit mer omfattande, t.ex. med fler provborrningar samt provgropar för att 

ytterligare försäkra sig om markförhållandena. Detta är ju en kostnadsfråga för beställaren 

och de har förmodligen ansett att den varit pålitlig. Dock har området till viss del varit täckt 

av ytblock och vår uppfattning har varit att detta borde tala för en mer genomgripande 

geoteknisk undersökning. Även om SIAAB hade haft misstankar om att undersökningen 

varit undermålig så måste de likväl i anbudsskedet räkna på de billigaste lösningarna baserat 

på den information de fått.  

Enligt de berörda personerna på SIAAB så räknar man oftast efter de bästa förutsättningarna 

för att få fram produktionshastigheten men även för att hålla ner priset på anbudet. De 

nämnda tidsödande problemen som bl.a. schaktras, geotekniska undersökningen, grund-

vattennivån och maskinproblem har ju varit svåra att förutse. Dock hade, som nämns i 

avsnitt 3.4, vissa problem kunnat minimeras om stabilare byggväg och omledning av dike 

skett i ett tidigare skede. Företaget har, gällande byggvägen, chansat på att den befintliga 

åkermarken skulle vara tillräckligt hållfast för att trafikera. Anledningen till det är de 

ekonomiska fördelarna med att minska utgifterna för stenkross och extra arbete. Den tänkta 

byggvägen av stenkross som behandlas i underavsnitt 3.4.1 skulle följa med framfarten i och 

med att underliggande VA-schakt blev färdigställda. Detta hade varit optimalt då materialet 

kunde användas till förstärkning och bärlager åt väg 20200. Nu väcks istället frågan om vem 

som ska betala för material och arbete för den anlagda byggvägen, vilket är tidsödande för 

ledningen.  

Eftersom man aldrig kan vara helt säker på markens egenskaper innan man börjat schakta så 

kan det löna sig att chansa i vissa fall. Däremot skulle omledning av dagvatten ändå ske 

senare i projektet så detta hade kunnat göras från början utan att SIAAB fått en ytterligare 

kostnad. Då hade även inläckaget som skedde från dagvattendiket till VA-schaktet kunnat 

undvikas. 

Vi har, i denna undersökning, fått uppfattningen att de som arbetat med VA-schaktet är 

yrkeskunnigt folk och att deras arbetsmoment fungerar väldigt bra om förutsättningarna 

tillåter. Samtliga yrkesarbetare under vår observation har även visat ett stort intresse och 

engagemang i produktionen. Det som istället emellanåt brister är, som ovan nämnt, 

planeringen. En allvarlig konsekvens har varit att arbetet många gånger stannat upp p.g.a. 

olika orsaker. Många av dessa har företaget varit oförmögna att kontrollera helt men kanske 

kunnat påverka till viss del. Man kan t.ex. utläsa i underavsnitt 3.4.1 att arbetets framfart 

förhindrades under mer än en dag då borrvagnen kom sent. Som tidigare nämnt är de på 

företaget anställdas arbete väl synkroniserat och man ser tydligt att deras samarbete fungerar 

bra. I det här fallet rörde det sig om underentreprenören för borr- och sprängningsarbeten 

som tillkallas efter behov och förväntas då komma till arbetsplatsen så fort som möjligt. På 

grund av de problematiska markförhållandena, med block som inte borde finnas samt berg 

som inte har funnits på föreskrivna platser, kan man förstå att det är svårt att planera för 

borrning och sprängning, vilket leder till att beredskapen hos underentreprenören också kan 

vara svårhanterlig. Det blir då extra viktigt med god kommunikation mellan SIAAB och 

underentreprenören. 
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SIAAB har inte varit inblandade i projekteringen för detta projekt men dock använt den som 

grund för hela planeringen av produktionen. När den till viss del visat sig vara bristfällig har 

företaget tvingats ägna sig åt förhandlingar med beställaren och nya förberedelser av arbetet 

parallellt med produktionen. Tiden som då har lagts, framförallt av ledningen, på de problem 

orsakade av projekteringen hade vid bättre förutsättningar givetvis kunnat användas till 

annat, exempelvis den dagliga byggstyrningen. Vi har fått uppfattningen att kostnader för 

detta, men även mindre följder av de bristfälliga handlingarna, kan vara problematiskt att 

bevisa och då få ersättning för. 

 

4.2 Fallstudiens genomförande 
Vad beträffar själva fallstudien anser vi att det har varit en väldigt bra och lärorik metod för 

ett examensarbete. Att få se saker med egna ögon och inte bara höra dessa berättas eller läsa 

om dem i litteratur är väldigt givande. Dock åtog vi oss kanske ett lite väl omfattande projekt, 

eftersom vi till stor del fick förlita oss till de på SIAAB anställdas engagemang och 

samarbete. Bemötandet har varit bra och intresset nästan förvånansvärt stort från de berörda 

personerna på företaget, men det har varit lite svårt att samla in alla önskade uppgifter 

ordentligt. 

Yrkesarbetarna har förvisso ställt upp mycket, i mån av tid, men vad beträffar t.ex. 

checklistorna har det varit svårt att få ut det vi hade tänkt med dem. Vår förhoppning var att, 

de gånger vi inte var på plats för att observera en händelse eller tala med de anställda, 

information och kommentarer från checklistorna skulle vara tillräckliga för att kunna bilda 

sig en uppfattning om hur dagen hade sett ut. Så var inte riktigt fallet för det här arbetet. 

Oftast stod endast enstaka ord eller i bästa fall någon kort mening. Bl.a. har vi haft svårt att 

få en uppfattning om de övriga arbeten, vilka nämns i underavsnitt 3.4.1, som utförts då 

framdriften av den studerade rörgraven förhindrats.  Naturligtvis har vi förståelse för att man 

inte kan begära att någon som arbetat en hel dag ska göra extra arbete som inte ingår i 

dennes uppgifter eller arbetstid. Dock hade det, anser vi, kunnat fungera bättre. För att vara 

lite självkritiska borde vi kanske ha förklarat vikten av att dessa checklistor blev ordentligt 

ifyllda tydligare eller kommit överens med vår handledare Niklas Abrahamsson om någon 

lösning så att de anställda kunde göra det under arbetstid. 

Den del av arbetet som blev sist påtänkt var intervjuerna. När vi insåg att deltagarobser-

vationerna skulle vara otillräckliga för att täcka ett helt examensarbete på 15 högskolepoäng 

beslutade vi att intervjuer måste göras. En sådan sak hade varit bra att inse mycket tidigare, så 

att det hade kunnat planeras bättre. Alla tänkta personer hann inte bli intervjuade för att de 

inte kunde avvara tid från arbetet, p.g.a. att omständigheterna för hela projektet hade 

förändrats. När väl intervjuerna var transkriberade fanns väldigt lite tid till sammanställning 

av dessa i rapporten, vilket gjorde oss något stressade under slutskedet av rapportskriv-

ningen. 

Att vara två personer för den här sortens arbete har varit väldigt fördelaktigt. I början av fall-

studien ville båda få en god uppfattning om hur arbetet överhuvudtaget gick till, så de första 

veckorna gjordes observationerna av oss tillsammans. Arbetet har senare kunnat delas upp så 
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att observationerna och det skriftliga arbetet utförts parallellt. Dock hade uppdelningen 

kunnat ske i större utsträckning och även lite tidigare. Dessutom är det svårt att ensam 

anteckna allt som kan vara av vikt från deltagarobservationer och sedan sammanställa det. 

Det har verkligen underlättat att kunna utbyta idéer och hjälpa varandra genom hela arbetet. 

Det förmodligen största hindret för examensarbetet, som fick oss att omvärdera hur fall-

studien skulle genomföras, var de i rapporten behandlade problemen. Att arbetet som skulle 

studeras påbörjades två veckor senare än planerat, förändrade samtidigt förutsättningarna för 

vår från början tänkta tidplan. Eftersom vi skulle studera ett projekt från dess start var det 

naturligtvis risker vi var medvetna om, men hade nog inte räknat med konsekvenserna det 

skulle innebära. Vårt arbete hade en väldigt begränsad tidsram för färdigställande, så 

förseningen och de oförutsedda problemen drabbade oss hårdare än väntat. 

Eftersom vår observation endast har berört VA-schaktet mellan brytpunkt 66-69 har vi inte 

haft samma inblick i övriga arbetsmoment som utförts samtidigt. Vi är medvetna om att 

resurser i viss mån har utnyttjats i andra delar av projektet, då arbetet med rörgraven från 

punkt 66 har förhindrats. Det är viktigt att ha en förståelse för vad som gynnar hela 

projektets framfart och inte bara den observerade rörgraven. De anställdas arbetsuppgifter 

påverkar varandra och för ett mer detaljerat resultat skulle undersökningen behöva omfatta 

fler delar i projektet. 

 

4.3 Slutsatser och rekommendationer 
För att försöka besvara de frågor som ställs i avsnitt 1.6 och återknyta till det som behandlas 

i kapitel 2 har vi sammanställt slutsatser av analysen med hjälp av nyckelord i fet stil: 

För att eliminera omarbete så är det inom anläggning först och främst viktigt att handlingar 

verkligen representerar och är anpassade efter rådande förhållanden. De flesta omarbeten 

som har krävts på byggarbetsplatsen för SIAAB beror på svåra och oförutsedda 

markförhållanden. 

Ett sätt att förenkla arbetsmomenten för färdigställandet av ett VA-schakt är att få 

mätningstekniker involverade så tidigt som möjligt i ett projekt, så att bl.a. de nödvändiga 

digitala modellfilerna är färdigställda innan grävmaskiner anländer till arbetsplatsen. I övrigt 

fungerar arbetet för SIAAB väldigt effektivt om goda markförhållanden råder. 

Det är oerhört viktigt att synkronisera arbetsmoment. Med det menas att låta så många 

arbeten som möjligt utföras parallellt och tänka tidseffektivt. Som exempel kan tas det som 

berörs i underavsnitt 3.4.2 om parallellisering och synkronisering. Då blir det färre onödiga 

transporter och förflyttningar av resurser och material samt minskade APL-tider. 

Man vill undvika överproduktion i största möjliga mån. I det här projektet är byggvägen 

man anlade ett exempel. Om den byggväg som var planerad efter de enligt handlingarna 

rådande förutsättningarna hade anlagts skulle det visserligen inte ha varit ett problem, men 

det visar att den typen av problem kan ha stora ekonomiska konsekvenser. Dessutom kan 
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det leda till diskussioner om vilken part som ska vara betalningsskyldig för vissa delar av 

arbetet, vilket kan vara ett svårlöst problem. 

Att ha god kommunikation är en nyckel i själva produktionen. Det är viktigt inte bara för 

att framföra åsikter eller uppmärksamma varandra om problem, utan även för att hålla 

stämningen och motivationen hög på arbetsplatsen. 

Det absolut viktigaste i ett sådant här projekt är noggranna förberedelser och god 

planering. Det är ett allmänt känt problem i bygg- och anläggningsbranschen att det är i 

projekteringsskedet det finns som mest pengar att tjäna. Ändå verkar det vara där man 

väldigt ofta lägger otillräckligt med resurser, vilket alltför ofta resulterar i att just de problem 

som tas upp i rapporten eller liknande uppstår, med stora ekonomiska konsekvenser som 

följd. Samtidigt är det inte bara den övergripande planeringen som brister, utan även den 

dagliga byggstyrningen på arbetsplatsen. I den här frågan måste SIAAB, men kanske 

framförallt hela branschen bli bättre. 

Det som har uppdagats med det här arbetet är naturligtvis en viktig och väldigt intressant del, 

eftersom väldigt mycket har hänt på kort tid. I och med att framfarten inte blev som 

planerad, p.g.a. de i den här rapporten behandlade orsakerna, är dock inte det här arbetet 

representativt för ett helt projekt. Hade istället möjligheten funnits att följa upp rör-

läggningen för projekt Vaksala-Lunda etapp 3 i ett senare skede, när jobbet hade gått lite mer 

som planerat, skulle resultatet av en sådan uppföljning kunna jämföras med observationerna i 

den här rapporten och en rättvisare bild av framdriften hade kunnat framställas. 

De inför den här fallstudien framtagna målen har tyvärr inte uppnåtts till fullo. För att 

ordentligt kunna nå de satta målen för det här arbetet, genom att hitta metoder för 

effektivisering av produktionen och framställa representativa underlag för framtida projekt, 

krävs ytterligare arbete, se avsnitt 4.4. 

 

4.4 Fortsatta studier 
Att fortsatta studier är nödvändiga för att kunna få en rättvis bild av hur framfarten kan se ut 

i ett anläggningsprojekt är inte svårt att förstå. Detta kan t.ex. rymmas inom ramen för ett 

examensarbete, om man i det skulle fokusera på ett projekt som redan är påbörjat och kan 

koncentrera sig på en mer omfattande studie av framfarten. Man skulle exempelvis 

noggrannare kunna studera tiden som varje arbetsmoment tar och hur många meter rörgrav 

som färdigställs per dag eller vecka, om inga större förhinder uppstår. På ett sådant sätt skulle 

slutsatser kunna dras om hur själva arbetsmomenten kan optimeras och ett mer 

representativt underlag för framtida tidsplanering och kalkylering hade kunnat tas fram. Man 

skulle i det här fallet också kunna jämföra arbetsmomenten efter den externt framtagna 

geotekniska undersökningen med hur de såg ut när man arbetade med den först framtagna 

MUR som underlag. 
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UPPDRAG 
På uppdrag av Uppsala kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk undersökning för rubricerad 

handling. Denna Marktekniska Undersökningsrapport (MUR) utgör en sam-manställning av utförda 

undersökningar. 

1.  Underlag för undersökningen 
Undersökningen har utförts efter underlag framtaget av WSP Samhällsbyggnad i Uppsala. 

2.  Styrande dokument 
SS-EN 1997-2 

SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2 Geoteknisk fälthandbok – SGF Rapport 1:96 

Undersökningspunkterna betecknas i enlighet med SGF/BGS beteckningssystem. 

3.  Geoteknisk kategori 
GK 2. 

4.  Arkivmaterial 
Inom aktuellt område har WSP under våren 2011 utfört undersökningar för Vaksala-Lunda, etapp 1. Under 

undersökningen för etapp 3 gjordes även undersökning för Vaksala-Lunda etapp 2. Vaksala-Lunda, etapp 1 har 

arbetsnummer 10141999 och Vaksala-Lunda etapp 2 har samma arbetsnummer som etapp 3 men är daterat 

2013-03-15. Några borrpunkter från etapp 1 och etapp 2 redovisas även på plan i detta uppdrag och i sektion 

där de ligger inom lämpligt avstånd från aktuell väg-/VA-linje. 

5.  Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi 
Marknivån i undersökningsområdet varierar enligt höjder på planritning G10-01-001. Inom områ-det finns både 

öppen åkermark med enstaka moränkullar samt blockrik skog. 

5.2 Ytbeskaffenhet 
Området utgörs av skogsmark och åkermark. 

5.3 Befintliga konstruktioner 
I närheten av området finns endast några bostadshus. Sydväst om området finns en ridskola med intilliggande 

hagar.
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6.  Positionering 
Plansystem inom området är Sweref 99 18 00 och höjdsystem är RH 2000. 

Undersökningspunkterna har satts ut och mätts in av mätingenjörer Lars Karlsson och Sebastian Broberg, WSP 

Samhällsbyggnad med hjälp av totalstation och GPS. 

7.  Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda fältförsök 
Resistivitetsmätning har utförts av WSP Samhällsbyggnad längs de flesta väglinjer. Sondering har utförts för att 

komplettera och bekräfta resistivitetsmätningen. 

Längs väglinjerna har trycksondering, slagsondering och viktsondering utförts. 

7.2 Utförda provtagningar 
Skruvprovtagning och vingborrning har utförts inom området. 

7.3 Undersökningsperiod 
Resistivitetsmätning har pågått under april och maj 2011 och sonderingen har pågått under maj och juni 2011. 

7.4 Fältingenjörer 
Arbetet har utförts av fältgeotekniker Urban Lord och fältassistent Erik Törnell WSP Samhällsbyggnad i Örebro, 

fältgeotekniker Gunnar Karlsson, WSP Samhällsbyggnad i Stockholm samt Anita Turesson, WSP Samhällsbyggnad i 

Göteborg. Vid fältarbetet (resistivitet) har ABEM Lund Imaging System som består av mätinstrument Terrameter 

SAS4000 med omkopplingsen-het ES1064 använts och vid sondering har borrbandvagn Geotech 604 använts. 

7.5 Provhantering 
Upptagna prover har hanterats i enlighet med Geoteknisk fälthandbok – SGF Rapport 1:96. 

8.  Geotekniska laboratorieundersökningar 

8.1 Utförda undersökningar 
På upptagna jordprover har jordartsbenämning skett samt för prov på lös lera har vattenkvot och konflytgräns 

bestämts. Resultatet av undersökningen redovisas i bilaga 1. 

8.2 Undersökningsperiod  
Undersökningen har skett under juni 2011.  

8.3 Laboratorieingenjörer  
Geoteknisk undersökning har utförts vid WSPs geotekniska laboratorium i Göteborg. 

8.4 Kalibrering och certifiering 
Använt laboratorium är ackrediterat och följer de rutiner som ingår i detta. 

8.5 Provförvaring 
Inlämnade prover förvaras svalt på laboratoriet.
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9.  Hydrogeologiska undersökningar 
Inom hela området Vaksala-Lunda (etapp 1, etapp 2 och etapp 3) har tre nya grundvattenrör place-rats. Sex äldre 

grundvattenrör finns installerade sedan tidigare. Grundvattenytan har mätts upp ett antal gånger och mätningar 

(inklusive mätningar för äldre rör) redovisas i bilaga 2. 

10. Miljötekniska fältundersökningar 
Ej aktuellt inom ramen för denna undersökning. 

11. Miljötekniska laboratorieundersökningar 
Ej aktuellt. 

12. Härledda värden 
Lerans skjuvhållfasthet som är bestämd med vingborrning har korrigerats med avseende på konflytgränsen och 

sammanställts i bilaga 3. 

13. Värdering av undersökning 

13.1 Generellt  
Resistivitetsmätningen är ett bra komplement till sondering då man får en bättre produkt eftersom en mer 

kontinuerlig jordlagerföljd visas. Möjligheten fanns också att styra kompletteringssonderingen till lämpliga punkter, 

då resistivitetsundersökningen gjordes innan sonderingen startade. Då detta är en mycket blockrik terräng kan dock 

resistiviteten indikera ytnära berg, även om det kan vara blockrik morän. 

13.2 Härledda värdens spridning och relevans  
Lerans skjuvhållfasthet för hela Vaksala-Lunda, etapp 3 är sammanställd. Skjuvhållfastheten varierar något, detta är 

dock inte av större relevens på grund av att undersökningsområdet är så stort. 

14. Övrigt 
Uppritningen av undersökningsresultatet har utförts med det AutoCAD-baserade programmet Geo-Suite 

Presentation. 
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 TEKNISKT PM 
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VAKSALA-LUNDA ETAPP 3, UPPSALA – UTREDNING AV SCHAKTNINGSARBETEN FÖR 

VA-LEDNINGAR MELLAN NOD 66-68 

1 BAKGRUND 
Vi har på uppdrag av SIAAB påbörjat genomgång av de geotekniska och geohydrologiska förutsättningarna, med start 

för sträckan mellan nod 66 och nod 68, med anledning av pågående ledningsarbeten. 

2 UNDERLAG 
Använt underlag för genomgången har varit: 

o Administrativa föreskrifter (AF) för anläggning av va-ledningar, gator och park. Vaksala-Lunda –Etapp 3, 

Uppsala. Bygghandling daterad 2014-01-15. Framtagen av WSP för Uppsala vatten. 

o Mängdförteckning (MF) för VA-arbeten. Bygghandling daterad 2014-01-15. Framtagen av WSP för Uppsala 

Vatten och Avfall AB 

o Markteknisk undersöknings rapport (MUR) med tillhörande bilagor och ritningar. Bygghandling daterad 

2014-01-15. Framtagen av WSP för Uppsala kommun. 

o PM – Skred vid nod 66, Jälla etapp 3. Daterad 2014-04-25. Framtagen av WSP. 

o Larsson (2008). Jords egenskaper. Linköping: Statens geotekniska institut (Information 1). 

o Magnusson & Orre (1985). Schaktbarhet – Klassificeringssystem -85. Stockholm: Byggforskningsrådet (Rapport 

R130:1985). 

o Länshållning vid schaktningsarbeten. SBEF, Vägforskningsgruppen 1985. 5:e utgåvan reviderad 2007 

o Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord. Arbetsmiljöverket & Statens geotekniska institut, 2003. Andra 

upplagan. 
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3 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vår uppfattning efter genomläsning av de geotekniska och geohydrologiska förhållandena tillhörande MF:en är att de 

generellt är otillräckligt beskrivna för att E skall kunna dimensionera både erforderliga grundvattensänkningar och 

erforderliga släntlutningar. 

3.1 Schaktbarhet 
Jorden ovanpå berget beskrivs i MF, under BBB.13 Geotekniska förhållanden, som antingen blockig morän, blockrik 

morän, morän eller friktionsjord. Halt av block (större än 200 mm) i viktprocent av totala jordmängden blir då enligt 

definition i rapport Jords egenskaper (2008) följande: 

Blockig morän - 5 till 20 viktprocent block. 

Blockrik morän - Blockrik är en geologisk term som endast beskriver förhållanden på markytan. Halten block är 

mindre än 5 viktprocent (eftersom moräntyp ej har angetts skall E förutsätta den gynnsammaste moräntypen med 

hänsyn till blockhalt, vilket innebär något blockig finkornig morän). 

Morän - Halten block är mindre än 5 viktprocent (eftersom moräntyp ej har angetts skall E förutsätta den 

gynnsammaste moräntypen med hänsyn till blockhalt, vilket innebär något blockig finkornig morän). 

Friktionsjord - Halten block är 0 viktprocent. 

Om moränen/friktionsjorden är stenig, grusig, sandig, siltig eller lerig framgår varken av MF eller i MUR. I MF 

beskrivs dock att friktionsjorden och moränen skall hänföras till schaktbarhetsklass 2, vilket innebär en fast till 

mycket fast lera, en medelfast lagrad sand eller en medelfast silt enligt rapport R130:1985. E skall därmed i sitt anbud, 

förutom där blockig morän anges, förutsätta att jorden är lättschaktad. Värt att notera är att i klassificeringssystem -85, 

som hänvisas till i MF, är baserad på en äldre version av jordartsklassificering med hänsyn till fraktionsgräns för 

block, där block defineras som större än 600 mm. 

Jordlagerföljden mellan nod 66 och 68 är i MF beskriven som 0,3 m mulljord som underlagras av 0,5-1 m 

torrskorpelera, 1-2 m siltig lera med något enstaka sandskikt på friktionsjord på berg och hänförs till 

schaktbarhetsklass 2. Inom området mellan nod 66-68 skall således inga block förutsättas. 

Vid platsbesök, 2014-05-05, noterades en betydande förekomst av block i hela jordprofilen mellan nod 66-68. Även 

stora block noterades, dvs block större än 600 mm. Detta är en avsevärd avvikelse av jordförhållanden i jämförelse 

med vad som anges i MF. 

3.2 Grundvattensänkning mellan nod 66 och 68 
I MF under kod BCB.112 Grundvattensänkning eller portryckssänkning står det att ”grundvattensänkning ska under 

arbete med ledningsschakter utföras minst till nivån 0,3 m under schaktbotten” och att ”grundvattensänkning ska 

förutsättas utföras med pumpbrunn/pumpgrop var 10:e meter”. Under kod BCB.11 anges även ”grund- och ytvatten 

ska avledas enligt SGI publ. ’Länshållnings vid schaktningsarbeten’ genom pumpning och eventuellt grusfilter i 

schaktbotten”. 

Med anledning av ovanstående textutdrag från MF förutsätts E kunna utföra grundvattensänkning med grävda 

pumpbrunnar/pumpgropar, eftersom det inte anges att brunnarna ska borras. Det framgår ej heller att brunnar ska 

installeras innan schaktningsarbetena påbörjas. Därmed har E i sitt anbud kunnat förutsätta pumpning successivt i 

samband med schakt. 

Ett sådant förfarande kräver dock att schaktbotten är grovkornig för att inte riskera en hydraulisk bottenuppluckring 

av schaktbotten. Någon sådan information går inte att finna i varken MF eller MUR, varpå E förutsatt att 

friktionsjorden/moränen är av grovkornig karaktär vilket medger en successiv avsänkning av grundvattenytan i 

samband med schakt. Dvs i princip enligt förfarandet beskrivet på sidan 19 enligt SGI publ. 
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”Länshållning vid schaktningsarbeten”. Detta gäller endast vid liten risk för hydraulisk bottenuppluckring. Endast för 

vissa delar i MF anges att risken för hydraulisk bottenuppluckring är hög, eftersom det uttryckligen i MF angetts att för 

nod 114 och nod 118-119 gäller följande ”Full utgrävning till fast botten pga uppluckringsrisk (+28)”. Med en 

grundvattensänkning, mellan nod 66-68, på ca 3,5 m kan risken för hydraulisk bottenuppluckring knappast anses vara 

liten i detta fall. Vi undrar också vad fast botten utgörs av i detta fall på nivå +28 då det ej står specificerat? 

Det står ej heller huruvida grundvattensänkningen ska utföras med hänsyn till risk för hydraulisk bottenupptryckning. 

Däremot anges i ett explicit fall för mur M1 under kod BBC.131 Geoteknisk undersökning i jord att undersökning utförs i 

syfte att kontrollera risken för bottenupptryckning vid länshållning. Således finns inte risken för hydraulisk bottenupptryckning i 

aktuell del i entreprenaden och därmed ska endast risken för hydraulisk bottenuppluckring beaktas. 

Med den jordlagerföljd som anges mellan nod 66-68 och med angiven grundvattennivå, för gv-rör 10W02GV (det gv-

rör som ligger närmast nod 66-67), enligt Tabell 2 i MUR, krävs trots allt en grundvattensänkning genom pumpning i 

underliggande friktionsjord för att undvika risk för bl a hydraulisk bottenupptryckning. Vilket alltså enligt MF inte kan 

utläsas krävas i aktuellt område. 

Enligt geotekniska profiler och beskriven jordlagerföljd hamnar schaktbotten antingen i underkant lerlager eller i 

överkant friktionsjordslager beroende på lerans mäktighet (1-2 m siltig lera med något enstaka sandskikt). Att leran 

dessutom innehåller sandskikt ökar risken för hydraulisk bottenupptryckning ytterligare. Oavsett vilket är risken för 

både hydraulisk bottenupptryckning och hydraulisk bottenuppluckring uppenbar i detta fall med angiven 

grundvattennivå enligt tabell i, Bilaga 2 i MUR. 

Med ett schaktdjup mellan 4 och 4,5 m krävs en grundvattensänkning av ca 4,0-4,5 m för att uppfylla kravet på en 

länshållningsnivå 0,3 m under schaktbotten. Erforderlig grundvattensänkning måste därför utföras innan 

schaktningsarbetena för ledningsschakterna påbörjas för att undvika bottenupptryckning och bottenuppluckring för att 

på så vis säkerställa en ostörd schaktbotten. 

Dessutom står följande under kod BCB.11 i MF ”grund- och ytvatten ska avledas enligt SGI publ. ”Länshållning vid 

schaktningsarbeten” genom pumpning och eventuellt grusfilter i schaktbotten” vilket direkt motsäger kravet under kod BCB.112 att 

grundvattensänkning ska utföras minst till nivån 0,3 m under schaktbotten. Detta indikerar ytterligare att E ska 

förutsätta att det är möjligt att utföra grundvattensänkning med grävda brunnar successivt i samband med schakt inom 

respektive etapp för att undvika hydraulisk bottenupptryckning och hydraulisk bottenuppluckring. I MF tillhandahållen 

teknisk lösning för grundvattensänkning är enligt vår uppfattning därmed inte genomförbar baserat på de geotekniska 

och geohydrologiska förutsättningar som anges i MF. 

Grundvattensänkningen ska enligt MF utföras enligt publikationen ”Länshållning vid schaktningsarbeten, 

Vägforskningsgruppen 1985”. Pumpinsatsen ska, enligt oss, dimensioneras i enlighet med beskrivning på sidorna 28-

30, vilket för detta fall kräver borrade filterbrunnar installerade ner i friktionsjorden. För vidare beräkning av lämplig 

filterbrunn och brunnsdjup för en sluten akvifär krävs även uppgift om jordens vattengenomsläpplighet, k-värde 

(m/s), samt en uppmätt representativ grundvattennivå för området. 

I MF står det under kod BBB.14 Geohydrologiska förhållanden angivet att grundvattenytan inom området har mätts ett flertal 

tillfällen och nivåerna varierar enligt tabell, Bilaga 2 i MUR. Med anledning av detta har vi valt att dimensionera för den 

högsta uppmätta nivån från grundvattenrör 10W02GV (det gv-rör som ligger närmast nod 66-67) då detta är det mest 

konservativa angreppssättet för aktuellt område. Den högsta uppmätta nivån är + 32,08 vilket motsvarar 0,58 m under 

markytan i den punkten. Inga test har utförts för att utvärdera friktionsjordens/moränens vattengenomsläpplighet, 

som underlag för dimensionering av pumpinsats och det finns därmed inte tillräckligt med uppgifter för E, att kunna 

genomföra en fullständig dimensionering. 
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3.2.1 Dimensionering av pumpinsats 

Golder har utfört en pumpdimensionering (borrade filterbrunnar) baserat på att anta vattengenomsläpp-ligheter med 

k-värde = 10
-5 

m/s och k-värde = 10
-6 

m/s, vilket motsvarar en grusig morän respektive en sandig morän. 

För en grusig morän med två stycken borrade filterbrunnar, s-avstånd 10 m, och med en antagen brunnsdiameter på 

140 mm erhålls en beräknad erforderlig grundvattensänkning på ca 4,5 m (0,3 m under schaktbotten) i det fall båda 

brunnarna borras till 6 meters djup, se även Figur 1. 

För en sandig morän med två stycken borrade filterbrunnar, s-avstånd 10 m, och med en antagen brunnsdiameter på 

140 mm erhålls en beräknad erforderlig grundvattensänkning på ca 4,5 m (0,3 m under schaktbotten) i det fall båda 

brunnarna istället borras till 8,5 meters djup, se även Figur 1. 

I MF finns det inget krav avseende kontroll av att grundvattennivån är sänkt med hjälp av grundvattenrör, se Figur 1, 

och av denna anledning är det ännu viktigare att vattengenomsläppligheten för morän-/friktionslagret är väl 

undersökt/bedömd för att säkerställa att erforderlig grundvattensänkning är uppnådd. 

En grävd pumpgrop innebär en risk för lokal hydraulisk bottenupptryckning och bottenuppluckring. Alternativet som 

krävs är således borrade filterbrunnar ner i friktionsjorden/moränen med placering i sida och under slutlig 

schaktbotten. 

Eftersom det inte framgår typ av friktionsjord/morän är det ej heller möjligt att i förväg välja lämpligt brunnsfilter för 

en borrad filterbrunn. 

Ovanstående överslagsdimensionering visar på ett förfarande som inte lämpar sig för grävda pumpbrunnar med 

hänsyn till erforderligt brunnsdjup. Det skulle ej heller med hänsyn till redovisade jordförhållanden och med 

observerad omfattning av block (faktiska förhållanden) vara möjligt att gräva brunnar till ett sådant djup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Principskiss för grundvattensänkning i friktionsjord som överlagras av tät jord (lera). Figur modifierad 

från Länshållning vid schaktningsarbeten (1985). 
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3.3 Släntstabilitet 
Avseende släntlutning så anges det i MF under kod CBB att ”för mängdning förutsätts släntlutning 2:1 användas mellan nod 66 

till 72”. Vidare står det att ”vid schakt med slänt ska släntens lutning väljas av E utgående från rådande förhållanden, t.ex. 

jordartsförhållanden och väderlek så att arbetet kan ske på ett säkert sätt”…. ”Etapperna skall ej göras längre än att de hinner 

färdigställas under en arbetsdag”…. ”Schaktslänterna och schaktkrönen skall vara fria från block som kan falla ned i schakten”…. 

”Vid schakt i lös lera förutsätts att schaktmaskinen står vid kortsidan av schakten. Dumprar får ej heller köra längs schakten. Vid 

partier med lös lera får ej heller schaktmassor läggas upp närmare än 10 m från krönet på schakten”. 

Dvs E är själv ansvarig för att dimensionera säkra slänter. Men för detta krävs uppgifter om jordens egenskaper. I MF 

och MUR anges endast skjuvhållfaster för leran, dvs inga egenskaper för varken torrskorpeleran, friktionsjorden eller 

moränen anges vilket är en förutsättning för att kunna genomföra en släntdimensionering mm. 

Enligt publikationen ”Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord” kan en lerslänt, utan överlast, med 

skjuvhållfasthet (karaktäristisk odränerad skjuvhållfasthet) 7 kPa och släntlutning 2:1 schaktas ca 1,7 m. Om 

skjuvhållfastheten är 12 kPa, lutning 2:1, kan man schakta ca 2,8 m. Detta gäller så länge lerlagret inte har torkat ut. I 

publikationen står det även att slänter som är brantare än 45 grader behöver flackas ut med minst 10 grader om 

schaktet ska stå öppet under lång tid. Vad som skall anses vara lång tid är dock inte definierat. 

Att leran dessutom innehåller sand- och siltskikt gör situationen något mer komplicerad, eftersom detta kan leda till 

ökade portryck i lerlagret i samband med nederbörd, vilket i sin tur ökar risken för släntskred. Hur detta är tänkt att 

hanteras framgår inte. 

Vid platsbesök den 5:e maj 2014 noterades det att ett större skred hade skett vid nod 66 (behandlat i PM – Skred vid 

nod 66, WSP, 2014-04-25) samt att ett antal mindre lokala skred hade skett utmed hela sträckan mellan nod 66-68. Det 

är i MF under kod BBB.13 Geotekniska förhållanden noterat att leran mellan nod 65-75 har något enstaka sandskikt 

vilke, som beskrivet ovan, ökar risken för släntskred. Detta skulle kunna vara en förklaring till skredet vid nod 66. 

Kravet i MF under kod CBB som säger att etapperna ej skall göras längre än att de hinner färdigställas under en 

arbetsdag känns riskfyllt från arbetsmiljösynpunkt, då det skulle kunna tolkas som att en slänt kan dimensioneras för 

endast en dag. Det finns, oss veterligen, inget vedertaget tillvägagångssätt som beskriver hur en slänt ska dimensioneras 

för endast en dag. Ett sådant obeprövat dimensioneringsförfarande måste därmed anses som mycket riskfyllt och om 

ens möjligt. Detta motsäger även kravet på E:s ansvar att utföra arbetet med säkra släntlutningar. 

Den text som anges under kod CBB Jordschakt att etapplängderna inte skall vara längre än 10 m gäller endast för 

schaktdjup under underkant ledningsbädd. Dvs så länge fyllning är utförd till underkant ledningsbädd är det upp till E 

att avgöra längden på schaktetapperna. Detta gäller under förutsättning att schakten inte står öppen under längre tid 

där dålig stabilitet hos schaktens slänter befaras. Det är dessutom högst oklart på vilket sätt E skall befara att dålig 

stabilitet föreligger och vad dålig stabilitet betyder i detta sammanhang. 

Det är ej heller realistiskt att dimensionera efter faktiska förhållanden och väderlek.  De faktiska förhållanden är ju 

kända först efter att ledningsschakten ned till slutlig schaktbotten är utförd och det är därmed för sent att justera 

arbeten med hjälp av på denna information med hänsyn till de krav som samtidigt ställs på E. Att dessutom behöva 

från dag till dag ta hänsyn till rådande väderlek är ur säkerhetssynpunkt inte ett realistiskt krav. 

Där jorden dessutom utgörs av lös lera får inga schaktmaskiner och schakttransporter samt upplag förekomma på 

släntkrön utmed långsidorna, vilket även begränsar och försvårar återfyllningsarbetet med hänsyn till maskinräckvidd 

och leverans av fyllningsmaterial. 
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I vår mening är det bättre att anlägga säkra slänter som medför att schakterna kan vara öppna under en längre period och på 

sådant vis att arbetena kan genomföras på ett rationellt sätt. Detta är också bättre ur produktionssynpunkt med tanke på att 

jorden innehåller en omfattande andel block, som därmed gör den ställvis svårschaktad och det är därmed för E svårt att 

bedöma lämpliga etappindelningar från dag till dag. 

4 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATTA ARBETEN 
Vår uppfattning är att det är olämpligt i en utförandeentreprenad att delvis utföra viss del av den kvalificerade projektering 

som krävs och därefter med krav beskriva att E skall slutföra projekteringsarbetet. Det blir således en otydlig 

ansvarsfördelning. Det framgår ej heller någon förklaring till varför vissa lösningar har valts, t ex i avståndet mellan 

pumpbrunnar/pumpgropar, avsänkningsnivå 0,3 m under lednindsschaktbotten, etapplängder om max 10 m och 

öppethållandetid max 1 dag, etc. 

Vilka brunndimensioner som skall väljas kan inte beräknas utan information om friktionsjordens vattengenomsläpplighet (k-

värde m/s) under leran där risk för både hydraulisk bottenupptryckning och hydraulisk bottenuppluckring framkommer. 

Det framgår ej heller att grundvattensänkningen skall utföras i förväg innan schaktningsarbetena får påbörjas, vilket är en 

förutsättning för att valda, av B tillhandahållna, tekniska lösningar skall kunna utföras på ett säkert sätt för både arbetsmiljö 

och från kvalitetssynpunkt. 

Att schakta med etapplängder om max 10 m är svårt att planera mht den varierande situationen i markförhållanden, dvs 

blockig jord, variationer i grundvattennivåer, undulerande bergöveryta som endast tolkats via resistivitetsmätningar som inte 

kalibrerats mot jb-sonderingar. 

Baserat på ovanstående och att skred redan skett rekommenderar vi att B tillhandahåller en adekvat detaljprojektering. 
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CHECKLISTOR 

Schaktning 
 

LÖPMETER: MEDELDJUP: SERVISSCHAKT (antal): 

   

 

KUBIK (total): 

 

Markförhållanden – berg, block, lera, vatten, etc: 

 

 

 

 

Vid sprängning – tidsåtgång sprängmattor, etc: 

 

 

 

 

Övriga förhinder för framfart (löpmeter) av schakt – maskinproblem, ras, masshantering, etc. 

Tidsåtgång?
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Rörläggning 
 

LÖPMETER OCH DIMENSION: 

SPILL: DAG: VATTEN: 

   

 

SERVISAVSÄTTNINGAR (antal): 

TILLSYNSBRUNNAR (antal): 

SPOLBRUNNAR (antal): 

DAGVATTENBRUNNAR (antal): 

AVSTÄNGNINGSVENTILER (antal): 

 

Oförutsedda händelser – maskinproblem, trasig pump, ras, vatten, etc. Tidsåtgång?  
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Sammanställning checklistor 
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Bilaga 4 

INTERVJUMALL 
1) Vad har du för primära och övriga arbetsuppgifter? Hur länge har du arbetat 

med detta? 

 

2) Vad hade kunnat planeras bättre innan anläggningen av den traditionella 

rörgraven från punkt 66? Borrning, framkomlighet, utsättning? 

 

3) Hur löses problemenen när de väl uppstår? 

 

4) Vilka konsekvenser får problemen som har uppstått i tid och kostnad 

(ungefärlig storleksordning)? 

 

5) Har åsikter framförts på vad som skulle kunna fungera mer effektivt det här 

fallet innan arbetet sattes igång ordentligt? T.ex. dika om tidigare för att få plats 

med massor och byggväg. 

 

6) Vad kan allmänt planeras bättre för att underlätta arbete vid anläggning? Finns 

behov av investeringar i material eller resurser? Behöver man planera och utföra 

parallellisering, synkronisering samt kontroller bättre? 

 

7) Vilka är arbetsmomenten i ordning vid rörläggning, med rätt termer? 

Schaktning, grundläggning, rörläggning, återfyllnad? Material?* 

 

8) Vilka modeller av maskiner används och vad har de för kapacitet?* 

 

 

* Behöver bara besvaras av en person.
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ORIENTERINGSKARTA 
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BRYTPUNKTER 66-69 
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Bilaga 7 

TOPOGRAFISK KARTA 

 

I denna bilaga är den planerade färdiga gatan för Vaksala-Lunda etapp 3 samt start-punkten 

för fallstudien markerade. 
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