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Abstract

A planning foundation for the construction of new
heating pipelines - A summary of completed projects

Lisa Lindskog

The thesis is done in order to establish an efficient method for planning in
construction projects. The need for adequate planning is derived from the frequent
occurrence of disruptions that severely displace the schedule. The method will enable
the outcome to be more in line with the initial estimates of cost and time and allow a
more efficient implementation. The thesis work is done on behalf of Skanska Väg och
Anläggning, for the district of Örebro/Västmanland. 

The study demonstrates the difficulties present when planning construction projects,
as all potential obstacles cannot be foreseen. The chosen projects for the data
collection were all district heating projects conducted by Skanska and the owner of
the heating network in Örebro. Data was gathered to determine how the resource
distribution and the extent of changes in an average project usually occur. Thereafter
the data was used to lay the foundation for the method. The compilation shows large
varieties between the projects and simultaneously indicates the difficulties present
when planning these types of projects. Both the difficulty of predicting unforeseen
events and the diversity of the projects complicates the planning of future projects.
The compilation from this work will serve as a base for simplifying the planning
process and subsequently enable a more efficient implementation.
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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet görs i syfte att sammanställa planeringsunderlag. Planeringsunderlaget 

ska bidra till att planeringen inför projekt kan genomföras effektivare och stämma bättre 

överens med projektens utfall. Bakgrunden till arbetet är den problematik som uppstått i 

projekt där omfattningen ändras på grund av störningar som förskjuter tidplanen. Arbetet 

görs på uppdrag av Skanska Väg och Anläggning, distrikt Örebro/Västmanland. 

Studien som gjorts i detta arbete åskådliggör några av de svårigheter som är förknippade 

med att planera anläggningsprojekt.  Dessa svårigheter beror på att det i förväg inte går att 

förutse de hinder som kan komma att uppstå i projekten. Det kan till exempel vara 

befintliga ledningar som döljs i marken och som försvårar schaktningsarbetet.  

För att sammanställa planeringsunderlaget har data samlats genom uppföljning av färdiga 

projekt. Dessa data sammanställdes för att bestämma hur ett genomsnittligt projekt 

förefallit. Projekten som följts upp och som underlaget syftar till att fungera för är 

fjärrvärmeprojekt som ingår i ett ramavtal mellan Skanska och fjärrvärmenätsägaren i 

Örebro. Syftet med sammanställningen är att visa resursfördelning och omfattning av 

ändringar och tillägg i projekten. Ett genomsnittligt värde för detta bestämdes men 

samtidigt visar resultatet att både resursfördelningen och omfattningen av ändringar och 

tillägg varierat mellan projekten. Både svårigheten med att förutse hinder och olikheterna 

mellan projekten komplicerar planeringen av framtida projekt. Det genomsnittliga värde 

som bestämdes utifrån sammanställningen ska fungera som underlag för att förenkla 

planeringsprocessen. Baserat på sammanställningen togs en enkel beräkningsmodell fram 

i syfte att förenkla användningen av underlaget ytterligare. Beräkningsmodellens utfall 

kan användas som riktlinje för att bedöma bland annat tidsåtgång vid planering. Med 

hjälp av dessa riktlinjer kommer planeringen kunna genomföras effektivare.  
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

I detta examensarbete följs ett antal fjärrvärmeprojekt upp. Uppföljningen görs 

ur ett ekonomiskt perspektiv och resultatet ska fungera som underlag vid plane-

ring av framtida projekt. Arbetet genomförs på uppdrag av Skanska Väg och 

Anläggning, distrikt Örebro/Västmanland. 

1.1.1 Bakgrund 
Skanska har sedan flera år tillbaka varit entreprenör för projekt som omfattar 

nybyggnation och underhåll av fjärrvärmenätet i Örebro. Projekten ingår i ett 

ramavtal mellan Skanska som entreprenör och ägaren av fjärrvärmenätet. 

Ramavtalet är tidsbegränsat till fyra år vilket betyder att efter fyra år lämnas en 

ny förfrågan ut från beställaren som då får in nya anbud och väljer entreprenör. 

Skanska har varit med och vunnit anbudet flera gånger och har därmed utfört 

ett stort antal projekt genom åren. I det senaste ramavtalet finns vissa föränd-

ringar från de tidigare. Bland annat tillkom ett antal moment som tidigare ut-

förts av sidoentreprenörer. I det nya ramavtalet är Skanska generalentreprenör 

och sidoentreprenörerna är istället underentreprenörer (härefter förkortat UE). 

Vidare i arbetet kommer det tidigare ramavtalet benämnas ramavtal 1 och det 

senare benämns ramavtal 2. Projekten som ingår i ramavtalen är av varierande 

storlek och omfattar både mindre arbeten som att till exempel vid läckage 

frilägga ledningen för att kunna åtgärda läckaget och större projekt som 

nyanläggning av ledning. Något som skiljer mellan projekten är att vissa har ett 

fast pris och vissa utförs på löpande räkning.  

1.1.2 Problemformulering  
Fjärrvärmeprojekten som granskas är relativt små och omfattar ett mindre antal 

olika moment. Trots det är det svårt att i ett tidigt skede planera för kostnader 

och byggtider som stämmer överens med det verkliga utfallet. Detta beror på 

att ändringar och tilläggsarbeten (härefter förkortat ÄTA) av varierande omfatt-

ning är vanligt förekommande i projekten. Det innebär att projekten blir större i 

omfattning än förväntat och att tidplaner förskjuts.  

För entreprenören är det viktigt att i ett tidigt skede ta fram en välgrundad tid-

plan som kan följas. Detta eftersom inkoppling av fjärrvärmeledning kräver 

driftstopp av befintliga ledningar. Inför en inkoppling måste därför information 

meddelas berörda kunder och stoppet behöver planeras internt. Tidpunkten för 

inkoppling behöver därmed bestämmas i ett tidigt skede och denna tidpunkt är 

sedan svår att ändra på. Detta blir problematiskt när störningar uppstår och 
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tidplaner förskjuts. Av den orsaken är det viktigt att kunna ta fram tidplaner 

som tar hänsyn till störningar. Underlag för att ta fram planer baserade på verk-

ligt utfall finns inte i dagsläget. 

1.1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att ta fram underlag baserat på verkligt utfall att använda i 

planeringsskedet för ett projekt. Underlaget ska bidra till att det i budget och 

tidplaner tas bättre hänsyn till de avvikelser som störningar och ÄTA innebär 

samt att effektivisera processen med att ta fram dessa dokument. Genom 

uppföljning och sammanställning av data från färdiga fjärrvärmeprojekt besva-

ras följande frågeställningar: 

 Hur ser resursfördelningen ut i projekten? 

 Hur stor del av avslutade projekt är ÄTA?  

 Vilka resurser påverkas mest av ÄTA? 

 Kan byggtid fastställas utifrån projekts ekonomiska omfattning?  

Målet är att genom att besvara dessa frågor sammanställa ett hanterbart under-

lag för planering av framtida fjärrvärmeprojekt.  

1.1.4 Avgränsning 

Examensarbetet är en 15 hp kurs vilket begränsar tiden för arbetet till 10 

veckor. Studien avgränsas till att endast granska fjärrvärmeprojekt utförda av 

Skanska i Örebro. Den givna tidsbegränsningen innebär att ett urval görs av 

vilka projekt som tas med i sammanställningen. Urvalet kommer göras slump-

vis men endast projekt större än 100 tkr inkluderas. På så sätt exkluderas pro-

jekt som endast omfattar att friläggning av ledning vid ledningsläckage och 

mindre betongjobb. Dessa jobb är inte typiska för kontraktet och det är inte för 

dessa projekt som underlaget är menat att tillämpas.  

1.2 Företagspresentation 

Skanska är ett av Sveriges största byggföretag. Företaget grundades år 1887, då 

under namnet Skånska Cementgjuteriet och man tillverkade betongprodukter, 

se [1]. Idag är Skanska ett internationellt företag som finns på utvalda 

hemmamarknader i Europa och Amerika med totalt 48500 medarbetare. 

Dagens verksamhet är koncentrerad till byggande och utvecklande av bostäder 

samt projekt inom kommersiella fastigheter och infrastruktur. Skanska Sverige 

är uppdelat tre verksamhetsgrenar: Skanska Hus, Skanska Väg och Anlägg-

ning, Skanska Asfalt och Betong. 
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2 METODIK 
I detta examensarbete gjordes en litteraturstudie för att sammanställa sekundär-

data inom, för arbetet, relevanta områden. För framtagning av primärdata 

användes både kvalitativ och kvantitativ metod. En kvantitativ studie gjordes i 

form av datainsamling från 47 stycken projekt och sammanställning av dessa 

data. Detta metodval gjordes för att hitta samband mellan projekten som svar 

på frågeställningarna i detta arbete. Det söktes gemensamma, genomsnittliga 

och representativa data, vilket en kvantitativ metod syftar till att resultera i, se 

[2]. En kvalitativ studie syftar istället till att ge djupare förståelse och sätta sig 

in i sammanhang. I detta arbete gjordes kvalitativa studier både i form av 

arbetsplatsbesök och intervju. Båda i syfte att göra författaren mer insatt i 

projekten och dess problematik. Kunskapen har använts som grund i analysen. 

Varje metod beskrivs mer detaljerat i respektive avsnitt nedan. 

Under arbetets gång har en kontorsplats på Skanskas kontor nyttjats vilket gjort 

att frågor som dykt upp kring projekten kunnat besvaras och diskuteras tillsam-

mans med medarbetare i projekten.  

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att skapa en fördjupad teoretisk bakgrund 

till det fortsatta arbetet. Litteraturen som valdes var bland annat kopplad till 

byggstyrning och ekonomi. Syftet var att skapa ökad förståelse för planering, 

budgetering och uppföljning av projekt. En rapport med tekniska bestämmelser 

rörande fjärrvärmeledningsläggning bidrog till ökad kunskap kring anläggning 

av fjärrvärmeledning. Även tidigare examensarbeten med relevant inriktning 

har använts i studien vilka bidrar med alternativa perspektiv vad gäller 

problematik i projekt och intressanta fallstudier. Resultatet från studien 

redovisas i avsnitt 3. 

2.2 Arbetsplatsbesök  

Fyra stycken arbetsplatsbesök genomfördes på pågående projekt för att få en 

bild av hur produktionsprocessen fungerar. Arbetsplatsbesöken har skett vid 

olika tillfällen och olika projekt besöktes. Besöken har gjorts i sällskap av 

arbetsledaren för projekten. Vid platsbesöken samtalades med personer som 

befann sig på arbetsplatsen vilka delade med sig av sina erfarenheter. 

Observationer och information som togs del av under platsbesöken samman-

ställs under avsnitt 4.1. 
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2.3 Intervju 

En intervju genomfördes för att få ytterligare insyn i projekten och förståelse 

för problematiken. Intervjun genomfördes semistrukturerad vilket innebär att 

frågor förbereddes men svarsalternativen lämnades öppna samt att följdfrågor 

och diskussion förekom. Den som intervjuades var arbetsledaren för projekten. 

Han var väl insatt i projekten och delade med sig av information som sen 

kunde användas som underlag i analysen.  

2.4 Insamling och sammanställning av data 

Datasammanställningen gjordes i syfte att besvara de frågeställningar som togs 

upp i avsnitt 1.1.3: hur ser resursfördelningen ut i projekten? Hur stor del av 

avslutade projekt är ÄTA? Vilka resurser påverkas mest av ÄTA? och kan 

byggtid fastställas utifrån projektets ekonomiska omfattning? För att göra detta 

sammanställdes data från flera projekt för att finna snitt för projekten. Först 

sammanställdes data som visar resursfördelningen. Sedan sammanställdes data 

som visar omfattningen av ÄTA och sist användes data från de två tidigare 

sammanställningarna som grund för att bestämma grävmaskinstid för projekten 

samt för att sammanställa en beräkningsmodell. Sammanställningen av data 

gjordes i Excel för att underlätta arbetet med att summera och beräkna medel-

värden. 

Metoden för datainsamling och sammanställning har utformats genom diskus-

sion med handledaren för detta arbete och grundar sig i att få fram rätt data för 

att kunna besvara frågeställningarna. Även sammanställningarna utfördes efter 

diskussion med handledaren för att utformningen av underlaget skulle matcha 

vad som efterfrågades. 

2.4.1 Resursfördelning 

För att ta fram data granskades projekt av varierande storlek, dock inom den 

avgränsade storleksordningen; alltså större än 100 tkr. Som underlag för 

granskningen användes registrerade kostnader i form av fakturor från 

leverantörer och UE samt intäkter i form av slutfakturor till beställaren. Dessa 

dokument tillhandahölls av Skanska.  

Sammanställningen omfattar 47 olika projekt vilket var det antal som kunde 

granskas inom den planerade tidsramen för datasammanställning. 32 stycken 

av de granskade projekten har genomförts på ramavtal 1 och 15 stycken på 

ramavtal 2. Ramavtal 1 är, som nämnts tidigare, det tidigare ramavtalet och 

ramavtal 2 är det nya avtal som är gällande i skrivande stund. Att färre projekt 

granskades för det senare avtalet är på grund av att det för tillfället inte fanns 
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fler färdiga projekt som kunde granskas. Valet av projekt som granskades från 

ramavtal 1 gjordes slumpvis. Projekten på de olika ramavtalen sammanställdes 

först separat eftersom skillnaderna i avtalen riskerade att ge missvisande 

värden om de hade lagts ihop. Dock kunde data från projekten på ramavtal 2 

justeras genom att exkludera de kostnader som var kopplade till skillnaden 

mellan ramavtalen. Därefter kunde en sammanställning göras för alla projekt. 

Kostnaderna för vart och ett av projekten delades upp och sammanställdes. 

Uppdelningen gjordes för de stora kostnadsposterna och de små posterna lades 

ihop i en Övrigt-post. Således skedde uppdelningen efter följande poster: 

 Yrkesarbetare  

 Grävmaskiner 

 Lastbilar 

 Trafikanordning 

 Grusmaterial 

 Övrigt  

I posten Övrigt samlades kostnader för förbrukningsmaterial, maskinhyror och 

diverse andra kostnader som var relativt små. Även diverse arbeten utförda av 

UE som bara utförts i enstaka projekt, bland annat arbeten som slamsug och 

asfalt, samlades i Övrigt.  Genom sammanställningen bestämdes varje projekts 

procentuella kostnadsfördelning. Därefter bestämdes medelvärden för hur 

resurserna fördelats procentuellt.  

I ramavtal 2 tillkom två moment som inte ingick i ramavtal 1: 

 Svetsning 

 Muffning 

Dessa arbeten utförs av UE. I sammanställningen fick de egna poster eftersom 

kostnaderna är relativt stora i förhållande till totalkostnaden och för att de var 

återkommande i alla projekt i ramavtal 2. Vid sammanställningen av alla 

projekt, från både ramavtal 1 och 2, var det dessa två poster som exkluderas för 

att på så sätt ta bort den skillnad som det nya avtalet inneburit. En separat 

sammanställning gjordes med projektet från endast ramavtal 2 där dessa poster 

inkluderas. 
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2.4.2 Omfattning och resursfördelning ÄTA 

Av projekten som granskades fanns både projekt som utförts till ett fast pris 

och på löpande räkning. Till de projekt som hade ett fast pris tillkom ÄTA. Det 

fasta priset bestäms utifrån en meter- och á-prislista. Genom den prissättningen 

tas ingen hänsyn till avvikelser, därför förekom ÄTA i alla projekten med fast 

pris som granskades. För att bestämma omfattningen av ÄTA och därmed även 

hur mycket dessa projekt generellt växt granskades intäkterna för dessa. För att 

ÄTA-delens procentuella intäktsfördelning skulle gå att jämföra med projektets 

totala kostnadsfördelning exkluderas intäkten för entreprenörsarvodet. Det 

fasta priset ställdes mot den slutfakturerade summan för att bestämma den 

procentuella ökningen i kostnader.  

En uppdelning av ÄTA-intäkterna gjordes på samma sätt som för kostnaderna 

för att se vilka poster det är som växt generellt. Underlaget som användes för 

att bestämma resursfördelningen på ÄTA-arbeten är inte samma underlag som 

användes för att bestämma resursfördelningen för totalkostnaden. Istället för 

entreprenörens kostnader granskades intäkterna för varje ÄTA. Detta eftersom 

det genom att granska kostnaderna inte gick att utläsa vilka kostnader som är 

arbeten för fast pris och vilka som är ÄTA. Att entreprenörens kostnader 

fördelats på samma sätt som intäkterna fördelats går inte att fastställa. Här 

gjordes ändå antagandet att den procentuella kostnadsfördelningen för intäkten 

från ÄTA var samma som för kostnaderna. Det som bland annat skilde var att 

tjänstemannakostnaden för ett projekt, vilken inte redovisades fullt ut i total-

kostnaden utan på ett separat konto. Däremot fanns den med i redovisningen av 

ÄTA-intäkten vilket gjorde att resultatet blev aningen missvisande. För att se 

om de procentuella värdena stämmer överens mellan totalkostnad och ÄTA 

exkluderades därför resursen för tjänstemän. 

2.4.3 Grävmaskinstid 

För att bestämma tider granskades kostnaderna för grävmaskin. Det för att den 

kostnaden är direkt kopplad till tid eftersom grävmaskinen betalas per tids-

enhet. Grävmaskinstiden kan ses som betydande för den totala byggtiden efter-

som att grävmaskinen finns på plats under i stort sett hela byggtiden. Utifrån 

projektets kostnad för grävmaskin bestämdes hur mycket grävmaskinstid som 

använts. Helt enkelt delades totalkostnaden för grävmaskinen med timpriset. 

Tiden för ÄTA bestämdes med samma princip som för totalkostnaden, men för 

detta delas istället intäkten med intäkten för grävmaskinsarbete per timme. 

Därefter bestämdes hur mycket projekt växt i tid på grund av ÄTA genom att 

jämföra procentuell del av projektens grävmaskinstid som är arbete med ÄTA 

med hur stor del av projektens totalkostnad som är ÄTA.  
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2.4.4 Beräkningsmodell 
En beräkningsmodell sammanställdes där data från datasammanställningen 

används som underlag för att ta fram totalkostnad och grävmaskinstid. Syftet 

med modellen är att enkelt kunna använda underlaget. Genom att sätta in det 

pris som tas fram genom meter- och á-prislista, det fasta priset, i modellen 

beräknas ett värde för hur resursfördelningen förväntas bli i kostnader med 

eventuellt påslag av ÄTA. En totalkostnad och grävmaskinstid summeras i 

modellen. Ett procentuellt värde för ÄTA kan anges i modellen. Detta värde 

kan baseras på det medelvärde för ÄTA-omfattning som tagits fram i detta 

arbete men behöver justeras om omfattningen ÄTA förväntas blir större eller 

mindre än medel. Justeringen bör baseras på erfarenheter. Eftersom modellen 

ska fungera för det aktuella ramavtalet användes resultatet för resurs-

fördelningen för ramavtal 2 där alla poster, även de tillkomna, är inkluderade. 

Nedan redogörs hur posterna i modellen beräknas. 

ÄTA-påslaget beräknas utifrån det fasta priset med det tidigare beräknade 

medelvärdet för andelen ÄTA av totalkostnaden 

 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 Ä𝑇𝐴 =  
𝐹 × Ä%

1 − Ä%

 (4.1) 

 

där Ä%  är beräknat procentuellt påslag för ÄTA. Grävmaskinstiden för den 

fasta delen bestäms genom följande beräkning, 

 𝐺𝑟ä𝑣𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑓𝑎𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑙) =  
𝐹 × 𝐺%

𝐺𝑘𝑜𝑠𝑡
 (4.2) 

 

där F är fast pris, 𝐺% är beräknad procentuell resursandel grävmaskin och 𝐺𝑘𝑜𝑠𝑡 

är timkostnad för grävmaskin. Totalkostnaden bestäms genom följande  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =  
𝐹

1 − Ä%

 (4.3) 

 

och följaktligen kan total grävmaskinstid bestämmas genom  

 𝐺𝑟ä𝑣𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝐺%

𝐺𝑘𝑜𝑠𝑡
 (4.4) 

 

Eftersom resursen för grävmaskin beräknas vara procentuellt lika för det fasta 

priset och för ÄTA. 



Examensarbete: PLANERINGSUNDERLAG FÖR NYANLÄGGNING AV FJÄRRVÄRMELEDNING  

 

8 

 

 

 



 

 

9 

 

3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Fjärrvärme 

3.1.1 Historik 

I Sverige startar fjärrvärmens historia i slutet av 1940-talet. Efter andra världs-

kriget skedde snabba förändringar i samhället då landsbygdens befolkning 

minskade och städerna växte. Behovet av el och värme ökade kraftigt och man 

satsade på fjärrvärmen för att möta efterfrågan. Varför man satsade på fjärr-

värmen var för kraftvärmen, alltså att man utvann el och värme i samma 

process. [3] 

Från början var fjärrvärmeverken kommunala och levererade både el och 

värme. Under avregleringen på nittiotalet köptes många av dessa företag upp 

av stora kraftföretag som Vattenfall, Eon och Fortum, se [3]. Örebro kommun 

började bygga Örebros fjärrvärmenät på 1950-talet och idag är ca 98 % av 

centrala Örebro anslutet till fjärrvärmenätet, se [4]. Delar av ledningsnätet är 

idag över 60 år gammalt och kräver därmed underhåll och kan behöva bytas ut.  

3.1.2 Anläggning av fjärrvärmeledning 

Anläggning av ledning kan delas upp i momenten: schaktning, bearbetning 

undergrund, ledningsbädd, montage, återfyllning samt kvalitetssäkring och 

kontroll. Om arbetet utförs i ett trafikerat område behövs en trafikanordnings-

plan upprättas inför arbetet. Inför själva schaktningsarbetet sätts befintliga 

ledningar och kablar ut inom arbetsområdet. Det är entreprenörens ansvar att 

skydda befintliga ledningar och kablar och vid behov flytta, staga och hänga 

upp dem i samråd med ledningsägaren. Schakten ska utföras så att utrymme 

finns för läggning av rör, svetsning och skarvning kan utföras med goda 

resultat. [5] 

Om schaktbotten består av skarpkantigt material ska en ledningsbädd byggas 

för att skydda ledningens yttermantel från att skadas. Ledningen är 

förtillverkad men sammanfogas på byggarbetsplatsen. Sammanfogning av 

rören sker genom svetsning. Rören täthets- och tryckprovas innan ledningarna 

kopplas in och tas i drift. Inkoppling till befintligt fjärrvärmenät utförs så att 

driftavbrott till kunder på befintligt nät minimeras. Yttermantelskarv monteras 

och isoleras vid sammanfogningspunkterna. Ledningen ska mätas in innan åter-

fyllning. [5] 
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Figur 3.1 – Exempel på sektion i ledningsschakt (källa, se [5], s.18) 

3.1.3 Problematik i anläggningsprojekt 

I en fallstudie av Hammargren och Alcazar, se [6], studerades ett projekt som 

omfattade anläggning av VA-ledning. Studiens syfte var att bestämma hur 

produktionen vid schaktning och rörläggning kunde effektiviseras utifrån ett 

logistiskt perspektiv. 

Under fallstudien observerades flera händelser som var problematiska för 

produktionens framfart. Det mest problematiska i projektet var markförhållan-

dena eftersom den geotekniska undersökningen inte stämde överens med 

verkligenheten. Markförhållandena var sämre än väntat vilket gav 

konsekvenser, bland annat var man tvungen att bredda schakterna, arbets-

momenten vart svårare och väntetider. 

En annan händelse de observerade under studien var ras i schakten till följd av 

byggvägens placering och utformning. Även detta grundar sig i att markför-
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hållandena avvek från handlingarna. Andra problematiska händelser som de 

nämner i sin rapport är maskinproblem som orsakar driftstopp. 

Vidare i studien granskades hur grävmaskinens arbetstid fördelats. Vid 

schaktning visade det sig att 14 % av tiden var grävmaskinen stillastående på 

grund av bland annat maskinproblem eller väntetid vid borrning och 

sprängning av berg. 51 % av tiden gick till övriga arbeten vilka innefattar: hjälp 

vid sprängning, om- och korrigeringsarbeten samt andra övriga arbeten som 

uppstått på grund av förhinder. 35 % av grävmaskinens tid gick till att schakta. 

Vid ledningsläggning är arbetstidsfördelningen istället 54 % rörläggning och 

46 % övriga arbeten på grund av förhinder.  

I slutsatsen skriver Hammargren och Alcazar, se [6], att en av källorna till den 

ineffektivitet som förekom i det specifika projektet var allt omarbete som hade 

krävts på grund av att handlingarna inte stämt. För att omarbete ska kunna 

minskas eller elimineras i anläggningsprojekt är det viktigt att handlingar 

representerar och är anpassade efter rådande förhållanden. Det är också viktigt 

att projekt noggrant förbereds och planeras. 

3.2 Byggstyrning 

Alla de förberedelser som byggentreprenörerna företar för att genomföra 

produktion av ett byggobjekt kallas byggstyrning. Begreppet byggstyrning 

delas upp i produktionsteknisk styrning och ekonomisk styrning. [7] 

3.2.1 Budgetering 

Budgetering är en del av den ekonomiska styrningen som görs i samband med 

planeringen av ett projekt. Budgetuppställande är budgeteringsprocessens 

inledande fas vilket involverar arbetet med att ta fram budgetar, se [8]. För att 

göra en kostnadsbudget utgår man från planerade, förväntade, kostnader för 

byggproduktionen. En utförlig budget för tillverkning av byggobjekt kallas för 

produktionskalkyl, se [7]. Den ska vara uppbyggd på samma sätt som 

produktionen kommer att genomföras och utifrån de metoder och resurser som 

kommer att användas. 

3.2.2 Olika förutsättningar 

Kontrakt brukar endera vara med ett fast pris eller på löpande räkning. 

Kontrakt med fast pris innebär att utföraren utför ett angivet arbete till ett 

bestämt datum, till ett givet pris. I ett sådant kontrakt brukar utföraren addera 

en marginal för oförutsägbara händelser. Hur hög marginal man väljer att 

addera beror på hur svårt det är att göra en korrekt bedömning av alla 
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kostnader. För vissa projekt med stor osäkerhetsmarginal kan detta innebära att 

det för beställaren blir dyrare att kontaktera ett fast pris jämfört med löpande 

räkning. För beställarens del kan man då se det som en slags riskpremie. [9] 

Om beställaren bestämmer sig för att ändra något i projektets utformning eller 

om utföraren stöter på omständigheter som inte förutsatts i kontraktet ges en 

ändringsorder. Det är beställaren som står för ändringsordens konsekvenser vad 

gäller projektets omfattning, tidsschema och kostnader, vilka parterna enas om. 

Vid komplicerade projekt med fast pris kan ett stort antal ändringsorder före-

komma och vid sådana omständigheter är inte slutpriset på projektet på något 

sätt bestämt i förväg, se [9].  

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att i ett och samma projekt använda olika 

kontraktstyper för olika aktiviteter. Till exempel kan de kostnader som man 

utan allt för omfattande utredning kan mäta, regleras enligt ett kontrakt på 

löpande räkning. Samtidigt kan utförarens indirekta kostnader regleras enligt 

kontrakt med fast pris. [9] 

3.2.3 Uppföljning 

För att öka utförarens kompetens att planera och kostnadsberäkna kommande 

projekt är det värdefullt att följa upp tidsåtgång och kostnader för olika 

aktiviteter i projekt, se [9]. Även om varje projekt i något avseende är unikt, 

finns dock ofta vissa aktiviteter som återkommer i olika projekt.  

Vid budgetuppföljning handlar det om att ställa utfallsvärden i relation till 

budgeterade värden. Skillnaden mellan utfall och budget benämns avvikelser. 

En analys av avvikelserna kan ge information, vilket i företaget kan utnyttjas i 

flera syften; bland annat till att bestämma vilka åtgärder som kan krävas för att 

minska avvikelserna. [8]  

Uppföljningar och registrering av data ligger till grund för byggstyrningen. 

Registrerad data stäms av mot förväntade, budgeterade värden. Vid byggstart 

bör det finnas en plan för vilka data som ska följas upp, vilka avstämningar 

som ska göras och hur ofta de ska göras. Verklig data som samlas in för 

uppföljning kan vara: totalt antal persontimmar, materialförbrukning per 

aktivitet, resurskodning, uppgifter om ÄTA. [7] 

Erfarenhetsåterföring kan göras genom att upprätta en övergripande 

beskrivning av byggets genomförande. Till exempel skapa ”verkliga 

produktionsplaner” som visar utfallet, statistikuppgifter och kommentarer från 

medverkande. [7]  
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3.2.4 Problematik vid planering 

I byggbranschen bedrivs i princip all verksamhet i projektform. Detta gör att 

medarbetarna i byggföretag har för vana att arbeta i projekt och därmed har 

erfarenhet av att göra olika typer av bedömningar avseende projekt. Bland 

annat bedöma projekts omfattning, tidsåtgång samt kostnader, se [9]. Å andra 

sidan visar Schults och Strömberg i sitt examensarbete, se [10], att det finns 

brister i erfarenhetsåterföringen, bland annat inom Skanska. Detta beror till viss 

del på att man arbetar i projektform.  Erfarenheter stannar ofta på individ- eller 

projektnivå och sprids därmed inte inom organisationen. I studien kom de fram 

till att bristerna i erfarenhetsåterföringen bland annat kunde härledas till tids-

brist. Konsekvensen blev att ingen sammanställning av erfarenheter gjorts efter 

avslutat projekt. I slutsatsen skriver Schults och Strömberg att fungerande 

kunskapsöverföring inom byggföretag skulle bidra till ökad lönsamhet och 

bättre produktion. De rekommenderar således att sprida information och ta till 

vara på erfarenheter via rapporter. 

Trots erfarenheter som underlättar bedömningar kan opåverkbara och oförut-

sägbara händelser uppstå som helt kastar omkull tidigare bedömningar, se [9]. 

Vid till exempel anläggningsprojekt händer det att tidsåtgång och kostnader för 

markarbete helt felbedöms på grund av detta.  
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4 RESULTAT 

4.1 Arbetsplatsbesök  

Projekten som besöktes var igång med olika moment, bland annat: schakt-

ningsarbete, saneringsarbete och iordningställande av tungavstängning runt 

schaktgrop. På plats vid varje projekt som besöktes fanns en grävmaskin och 

en eller ett par yrkesarbetare.  

Det observerades att flera av projekten som besöktes var belägna i trafikerade 

områden. Där fanns trafikanordningar som trafikavstängning och skyltar upp-

ställt.  

 

Figur 4.1 – Schakt genom bostadsområde. En bit bort i schakten syns 

en korsande ledning 
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Saneringsarbetet som pågick vid ett av projekten utfördes på grund av att den 

nya fjärrvärmeledningen korsade en gammal fjärrvärmeledning. Vid arbete 

med de äldre fjärrvärmeledningarna krävs ofta saneringsarbete eftersom man 

förr använde asbest vid byggnationen.  

Vid ett annat projekt som besöktes pågick flera flerbostadshusbyggnationer 

precis intill arbetsområdet. Vid detta projekt har väntetider förekommit då 

andra byggens leveranser eller liknande stått i vägen för ledningsarbetet.  

Det observerades även att det fanns korsande ledningar och kablar i schakten 

vid flera av projekten som besöktes. Ledningar och kablar utmärkta på 

handlingar anges ofta ungefärligt och gamla ledningars placering finns ibland 

inte dokumenterade alls. Påträffar man ledningar eller kablar som inte finns 

med i handlingarna krävs ibland driftstopp för att ta reda på vad det är för 

ledning eller kabel och om den är i drift. Att schakta intill ledningar och kablar 

i drift kräver att man behöver vara försiktig, vilket är mer tidskrävande. 

 

Figur 4.2 – Schakt som korsar kabelstråk 



Kapitel 4: Resultat 

 

 17 

 

4.2 Intervju 

En intervju genomfördes med arbetsledaren för fjärrvärmeprojekten. Han har 

varit arbetsledare för dessa projekt i ungefär ett år. I intervjun berättade han om 

hur planeringen inför fjärrvärmeprojekten genomförs, vad de använder för 

underlag och hur utfallet brukar stämma överens med det planerade.  

Beställning av nya projekt tilldelas oftast i samband med möten som hålls 

varannan vecka, så kallade tilldelningsmöten. Under dessa möten brukar även 

tidplaner för pågående projekt stämmas av. Ibland får de ta del av handlingar 

på det kommande projektet redan innan mötet, men inte alltid. När de fått 

handlingar brukar de börja planera genom att göra en tidplan och budget. Som 

underlag använder de en prislista men även erfarenheter från tidigare projekt 

används för att bedöma tidsåtgång. UE meddelar hur lång tid de behöver. 

På frågan om de brukar hålla tidplanen är svaret att så oftast inte är fallet. Det 

brukar bli förskjutet och inkopplingsdagen brukar behöva flyttas fram. Oftast 

är det schaktarbetet som drar ut på tiden eftersom det är under det momentet 

störningar oftast påträffas. Det är svårt att träffa rätt vad gäller tidsåtgång och 

utgår man från prislistan blir det inte heller rätt eftersom den bygger på att man 

arbetar helt utan störningar, vilket såklart aldrig är fallet. 

De vanligaste störningarna som gör att schaktningen drar ut på tiden är när de 

möter hinder i marken. Det kan vara svårigheter att schakta kring befintliga 

ledningar, att sanering krävs eller att man hittar berg som måste sprängas bort. 

Möter man dessa hinder krävs helt enkelt mer tid till schaktning. 

4.3 Sammanställning av data 

Nedan redovisas resultatet från sammanställningarna som utfördes som en del 

av den kvantitativa studien. Först redovisas kostnadsfördelningen, sedan data 

som rör ÄTA, grävmaskinstid och sist sammanställs en beräkningsmodell som 

bygger på data från de tidigare nämnda sammanställningarna.  

4.3.1 Resursfördelning 

Varje resurs procentuella del av totalkostnaden skiljde sig mellan projekten. Ett 

medelvärde för varje resurs bestämdes utifrån sammanställningen och 

redovisas i Figur 4.3. Staplarna visar att resursfördelningen inte skiljde nämn-

värt mellan projekten på de olika ramavtalen. De största kostnadsposterna var 

grävmaskiner, lastbilar, yrkesarbetare samt övrigt. Kostnaderna för momenten 

som tillkom i ramavtal 2 är exkluderade i denna sammanställning. Större delen 
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av projektens poster låg nära medelvärdet och endast några enstaka projekt har 

poster som avvek markant.  

 

Figur 4.3 - Resursfördelning, procentuella medelvärden 

En likadan sammanställning gjordes för resursfördelningen för endast ramavtal 

2 och då utan att några resurser exkluderades. Resultatet syns i diagrammet i 

Figur 4.4. 

 

Figur 4.4 – Resursfördelning, procentuella medelvärden, projekt ram-

avtal 2 
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För att redogöra för spridningen för resursfördelningen mellan projekten på 

ramavtal 2 sammanställs i Tabell 4.1 medelvärdet, minsta och största värdet för 

varje resurs.  

Tabell 4.1 – Resursfördelning [%], ramavtal 2. Medel, max och min. 

 Medel Min Max 

Yrkesarbetare 12 8 26 

Svets  22 7 55 

Muffning  6 0 11 

Grävmaskiner 16 7 27 

Lastbilar 17 7 29 

Trafikanordningar 8 1 15 

Grusmaterial 6 2 9 

Övrigt 13 0 21 

 

4.3.2 Omfattning och resursfördelning ÄTA 
Vid granskningen av hur mycket projekten växt generellt, det vill säga hur stor 

andel av projekten som var ÄTA, användes endast projekten på ramavtal 2 som 

underlag. Detta för att det var det aktuella ramavtalet. Fem stycken av de tolv 

färdiga projekt hade ett fast pris och inkluderades i sammanställningen.  

 

Figur 4.5 – Procentuell fördelning av intäkter; fast pris (meterpris och 

á-prislista) och ÄTA 
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Figur 4.5 visar hur stor del av de olika projektens intäkt som ÄTA stod för. 

Medelvärdet för andelen ÄTA för dessa fem projekt är 28 %. Resurs-

fördelningen för ÄTA redovisas i tabell 4.2. Där redovisas även resurs-

fördelningen för totalkostnaden för att visa eventuella skillnader. 

Tabell 4.2 – Resursfördelning för totalkostnaden och för intäkter från 

ÄTA, projekt på ramavtal 2 med fast pris 

 

Medel % av 

totalkostnad 

Medel % av intäkt 

från ÄTA 

Yrkesarbetare 12 9 

Svets  22 25 

Muffning 6 6 

Grävmaskin  16 17 

Lastbil 17 18 

Trafikanordningar 8 0 

Grusmaterial 6 0 

Övrigt 13 17 

 

4.3.3 Grävmaskinstid 

Andelen grävmaskinstid som användes för ÄTA-arbete redovisas i Tabell 4.3.  

Även den tidigare bestämda andelen ÄTA-kostnad av totalkostnaden redovisas 

i tabellen för att kontrollera om samband finns mellan dessa värden.  

Tabell 4.3 – Andel ÄTA av totaltid och totalkostnad 

  Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 

Procent ÄTA av 

totalkostnad 39 40 32 14 17 

Procent ÄTA av total 

grävmaskinstid 37 33 27 10 11 

 

4.3.4 Beräkningsmodell 

I Tabell 4.4 redovisas beräkningsmodellen insatt resultat från tidigare samman-

ställningar för procentuell resursandel av totalkostnad och procentuellt påslag 

för ÄTA. Beräkningsmodellen är sammanställd i Excel och genom att fylla i 

fast pris och förväntad procentuell andel ÄTA beräknas totalkostnad och 

grävmaskinstid i modellen.  
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Tabell 4.4 - Modell för beräkning av totalkostnad och grävmaskinstid . 

Observera att fast pris och grävmaskinskostnad är påhittade exempel. 

Fast pris (meterpris och á-pris) 400000 kr 

            

  % av fast Kostnad Kostnad per h     

Grävmaskinstid 0,19 76000 1000 76 h 

            

ÄTA  28 % 

ÄTA kostnad 155556 kr 

            

  

% av 

ÄTA Kostnad Kostnad per h     

Grävmaskinstid 0,19 29556 1000 30 h 

            

Totalt         

Totalkostnad 555556 kr       

Grävmaskinstid 13 dagar       

 

Modellens gröna fält fylls i med värden för det planerade projektet. I raderna 

för grävmaskinstid visas vilka värden som används vid beräkningen och längs 

till höger beräkningens resultat i timmar. I de två nedersta raderna summeras 

kostnaden och grävmaskinstiden. Grävmaskinstiden räknas om till dagar vilket 

är den tidsenhet man oftast planerar i vid dessa projekt. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 Analys utifrån de kvalitativa studierna 

Något som poängterades vid flera tillfällen, bland annat av Révai, se [7], är 

vikten av en väl genomarbetad planering inför ett projekt. Han skriver också att 

man med fördel kan använda tidigare projekts data som underlag vid plane-

ringen. Som Schults och Strömberg, se [10], kom fram till i sitt examensarbete 

är det även viktigt med erfarenhetsåterföring för att i projekten inte ska göra 

om samma misstag i projekt efter projekt. I projekten som granskas är det dock 

inte själva erfarenhetsåterföringen som är problemet. Problematiken är istället 

störningar man möter i produktionen som leder till ÄTA. Dessa ÄTA leder i 

sin tur till avvikelser från planeringen.  

Störningar är ett vanligt förekommande problem i anläggningsprojekt. I 

anläggningsprojektet som Hammargren och Alcazar, se [6], studerade förekom 

flera händelser som störde framfarten i produktionen. Granskningen de utförde 

av hur grävmaskinens tid fördelades på projektet visar att en stor del av tiden 

användes till att utföra arbeten som uppstått på grund av förhinder och 

störningar. I rapporten skriver de att det största problemet för det specifika 

projektet var att den geotekniska markundersökningen inte stämde med 

verkligheten. Därmed drar de slutsatsen att en förutsättning för att kunna 

anlägga utan störningar är att handlingar stämmer överens med verkligheten.  

Att i anläggningsprojekt få handlingar som stämmer med verkligheten verkar 

inte vara något som är vanligt förekommande i projekten som granskas i detta 

arbete heller. Dock är det ofta befintliga ledningar i marken som dyker upp på 

oväntade platser i marken snarare än felaktiga markförhållanden som skapar 

problem. 

I intervjun berättade arbetsledaren att planeringen inför fjärrvärmeprojekten till 

stor del baseras på erfarenheter. Ändå träffar man sällan rätt och oftast för-

skjuts tidplanerna. Svårigheterna som beskrevs under intervjun stämmer väl in 

på problematiken Olsson redogör för; det går inte att i förväg bestämma slut-

pris på komplicerade projekt där det förekommer ett stort antal ändringsorder. 

De ÄTA som förekommer i fjärrvärmeprojekten är en följd av att det inte går 

att förutspå vad som döljer sig i marken och det är dessa svårigheter som gör 

dessa projekt komplicerade.  

Resultatet av den kvalitativa studien visar på att det är mycket som behöver 

vägas in i planeringen av dessa projekt. Alla parametrar som påverkar tidsåt-

gång och kostnader är inte kända på förhand och trots erfarenheter kan man 
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heller inte veta exakt vad man kommer att möta för störningar. Dock är det 

erfarenheter från tidigare projekt som är det bästa underlaget vid planering av 

komplicerade projekt av den här typen. 

5.2 Analys utifrån de kvantitativa studierna 

Resultatet av datasammanställningen gav svar på de inledande fråge-

ställningarna och kunde sedan sammanställas i en beräkningsmodell för att 

underlätta användandet av underlaget. Nedan analyseras resultatet för var och 

en av frågeställningarna. 

5.2.1 Hur ser resursfördelningen ut i projekten? 

Resultatet för sammanställningen visar att många projekt har likvärdig 

resursfördelning men att undantag där värdena skiljer sig markant förekommer. 

För projekten på ramavtal 2 är spridningsintervallet mindre. Det vill säga de 

flesta projekten ligger relativt nära de medelvärden för posterna som bestäm-

des. Dock fanns färre projekt att granska från det ramavtalet vilket gör att 

siffrorna från det tidigare avtalet, där fler projekt kunde inkluderas i samman-

ställningen, borde ge en mer korrekt bild av hur spridningen kan se ut. 

Sammanställningen visar också att i snitt har resursfördelningen inte förändrats 

efter att avtalet förnyades. Det borde det heller inte gjort då den enda 

skillnaden var att moment som tidigare gjorts av sidoentreprenörer istället görs 

av samma entreprenörer men som UE. Dock ser resursfördelningen annorlunda 

ut med de tillkomna arbetena i sammanställningen då de står för en stor andel 

av totalkostnaden. 

Hur resursfördelningen sett ut i projekten är ett bra underlag för planering 

eftersom att genom det vet hur stor andel av kostnaden som varje resurs tar. 

De medelvärden för resursfördelning i projekt som tagits fram i detta arbete 

kan användas som riktlinjer då många tidigare projekt haft ungefär den resurs-

fördelningen. Vet man från erfarenheter att projektet man planerar är av-

vikande från medel redan i planeringsstadiet bör man även se till utfallet för 

specifika projekt som liknar det projekt man planerar, om det finns. 

5.2.2 Hur stor del av avslutade projekt är ÄTA? 

En sammanställning gjordes även för att ta reda på hur mycket projekten med 

fast pris växt. För att kontrollera detta användes endast projekt på ramavtal 2 

som underlag, med fast pris. Fem stycken projekt fanns att sammanställa. För 

att bestämma hur mycket projekten växt i förhållande till det fasta pris som 

sattes inför projektets start ställdes det fasta priset mot de totala intäkterna. 
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Resultatet visade att projekten växt med i snitt 28 %. Dock är spridningen 

mellan dessa fem projekt ganska stor då projektet med minst andel ÄTA av 

totalkostnaden var 14 % och projektet med störst hade 40 %.  

Att veta ett snitt för hur mycket projekten växer är fördelaktigt vid planeringen 

för att på så sätt veta ungefär hur mycket marginal man kan tänkas behöva i till 

exempel tidplaner. När fler färdiga projekt finns att sammanställa bör även 

dessa tas med i sammanställningen för att ge ett bredare underlag för snittet.  

5.2.3 Vilka resurser påverkas mest av ÄTA? 

När resursfördelningen för ÄTA jämförs med resursfördelning för total-

kostnaden skiljer sig de stora posterna inte åt, sånär som på några procent-

enheter. Däremot finns i ÄTA sammanställningen inga kostnader registrerade 

för grusmaterial och trafikanordning. Detta resultat tolkas som att det inte är 

någon specifik resurs som påverkas för ÄTA utan att i stort sätt påverkas alla 

resurser lika mycket.  

5.2.4 Kan byggtid fastställas utifrån projekts ekonomiska 

omfattning?  

Total byggtid gick inte att utläsa från endast kostnaderna. Däremot kunde gräv-

maskinstid bestämmas utifrån kostnaderna. Det fanns ett samband mellan 

omfattningen ÄTA i grävmaskinstid och i kostnader. Det syns i resultatet där 

den procentuella omfattningen för ÄTA av totalkostnader jämförs med den 

procentuella omfattningen av total tid. Att dessa värden följs åt styrker teorin 

om att grävmaskinstiden är talande för projektets tidsåtgång. Det kan tolkas 

som att det är under schaktningsarbetet förhinder möts. 

Genom den kvalitativa studien framgick det att tider för arbeten entreprenören 

utför, bland annat schaktning, sätts utifrån erfarenheter och att tider för UE-

arbeten, bland annat svetsning, meddelas av UE. Alltså bör en tidplan kunna 

sammanställas utifrån grävmaskinstiden och tider man får ifrån UE för de 

arbeten som de utför. 

En beräkningsmodell sattes samman för att underlätta användandet av under-

laget för bestämning av tid. I beräkningen används värden för resursfördelning 

som togs fram genom sammanställningen. Ett påslag för förväntad ÄTA kan 

göras.  

Sammanfattningsvis, som svar på frågan om man kan bestämma byggtid 

kopplat till ekonomisk omfattning av fast pris och förväntad ÄTA; det går att 
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bestämma byggtid utifrån ekonomisk omfattning. Dock är det, trots relativt 

brett underlag, inte säkert att ett specifikt projekts utfall kommer stämma med 

beräkningsmodellens utfall. Detta beror på den spridning som fanns mellan 

projekten som sammanställdes som gör att varje projekt är unikt.  

5.3 Felkällor 

Reliabiliteten för den kvantitativa studien anses vara hög eftersom insamlingen 

inte påverkats av bias och tid. En reproducering av studien skulle, om liknande 

projekt granskas, med stor sannolikhet ge ett utfall liknande det som detta 

arbete resulterat i. Dock skulle utfallet bli annorlunda för projekt av en annan 

typ, till exempel anläggning av en källare. Studier liknande den som görs i 

detta arbete har inte hittats dokumenterat vilket gör att resultatet inte kunnat 

jämföras med några andra studier.  

Som underlaget för att bestämma resursfördelningen togs ett relativt stort antal 

projekt med i sammanställningen. Det gör resultatet pålitligt men samtidigt 

hade siffrorna blivit mer pålitliga om ännu fler projekt tagits med. De data som 

sammanställdes anses ha hög validitet i och med att det är verkliga data som 

sammanställts för det specifika syftet. Resultatet har därmed även hög pragma-

tisk validitet just av den anledningen att verklig data använts.  

Däremot kan underlaget för bestämning av omfattning ÄTA och resurs-

fördelning ses som alltför litet. En annan möjlig felkälla vid den samman-

ställningen är att underlaget som användes vid sammanställningen av ÄTA, 

alltså intäkter för ÄTA-arbeten, redovisas på annat sätt än kostnaderna. Vid 

uppdelningen på resursposter finns därmed risk att resurser placerats under 

olika poster vid de olika sammanställningarna. Bortsätt från dessa parametrar 

anses även dessa värden ha hög validitet. 

Spridningen mellan projekten som sammanställdes, vad gäller både 

resursfördelning och omfattning ÄTA, är en felkälla för beräkningsmodellens 

utfall. Dock ska det utfallet endast användas som riktlinjer vilket det således 

fungerar väl till.  

För den kvalitativa studien gjordes fyra stycken arbetsplatsbesök och en 

intervju. Detta anses vara tillräckligt för att uppfylla syftet att göra författaren 

mer insatt i projekten och få förståelse för problematiken. Från början var 

tanken att bara göra arbetsplatsbesök men längre in i arbetet genomfördes även 

en intervju för att få svar på frågor som dykt upp under arbetets gång. Att 

avgöra validiteten och reliabiliteten för kvalitativa studier handlar om att kunna 

beskriva att man samlat in och bearbetat data på ett systematisk och hederligt 
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sätt, se [12]. Platsbesöken har utförts mer eller mindre spontant men alla 

observationer som gjorts under besöken som tyckts vara relevanta för arbetet 

har tagits med i resultatet. Studien har därmed, i författarens mening, genom-

förts hederligt då ingenting medvetet har exkluderats. Dock är det svårt att säga 

avgöra om studien varit systematisk i och studiens ringa omfattning. Som sagt 

var den kvalitativa studiens primära syfte att få insyn i projekten och i det 

syftet anser författaren att studien har både hög validitet och reliabilitet.  
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6 AVSLUTNING 

6.1 Slutsats och rekommendationer 

Detta arbete har åskådliggjort problematiken med att inför ett anläggnings-

projekt upprätta planer som stämmer överens med utfallet. I projekten som 

granskats är det flera olika störningar som gör att utfallet avviker från plane-

ringen. Den kvalitativa studien visar på svårigheter på grund av stor mängd 

ÄTA och handlingar som inte stämmer med verkligheten. Den kvantitativa 

studien visar på svårigheter att planera i och med skillnader som finns mellan 

projekten som granskas. 

Syftet med arbetet var att genom en sammanställning av det underlag som 

fanns tillgängligt skulle hitta något slags mönster bland projekten. Utifrån 

frågeställningen som ställdes i rapportens inledande del har data sammanställts 

och resultatet har bidragit till ett mönster i form av medelvärden för projekten 

tagits fram. Dessa medelvärden visar på hur ett genomsnittligt projekt brukar se 

ut vad gäller resursfördelning och omfattning av ÄTA. Detta ska ge ytterligare 

underlag vid planering vilket annars endast grundas på tidigare erfarenheter.  

Tidsbegränsningen för detta arbete har lett till att uppföljningen gjorts relativt 

ytligt. Många fler parametrar finns att väga in i underlaget för planering för att 

göra resultatet än mer pålitligt. Underlaget som detta arbete resulterat bör dock 

fungera väl som riktlinje vid planering, vilket också var menat. Genom 

sammanställning har en beräkningsmodell kunnat sättas ihop som förenklar 

användandet av underlaget, vilket också var ett av syftena med detta arbete. 

Beräkningsmodellens värden bör beaktas med eftertanke eftersom en stor 

spridning gällande resursfördelningen förkommit mellan projekten. Vid plane-

ring av projekt är min rekommendation är även väga in tidigare erfarenheter 

tillsammans med beräkningsmodellens utfall.  

Målet med arbetet har uppnåtts genom att brukbart underlag har sammanställts. 

Samtidigt kan slutsatser dras att det är väldigt liten chans att man lyckas göra 

en planering som stämmer exakt med utfallet, eftersom man inte i förväg kan 

veta vilka störningar man kommer att möta. Förhoppningen är att underlaget 

som sammanställts i detta arbete ska bidra till att planeringen stämmer bättre 

överens med utfallet än tidigare.  

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Ett nästa steg i detta arbete, som inte hinns med inom den givna tidsramen för 

arbetet, skulle varit att analysera data mer utförligt. Därför blir det därför ett 
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förslag till fortsatta studier. Bland annat vore det intressant att se vad för 

specifika störningar man stött på i projekt som avviker stort vad gäller 

resursfördelningen. Eller vilka andra parametrar som påverkar avvikelser. 

Fokus i detta arbete har varit att ur ett ekonomiskt perspektiv följa upp projekt. 

Den kvantitativa studien har alltså vägt tyngst. Ett annat intressant perspektiv 

är att följa upp projektens ÄTA-arbeten mer utförligt och kvalitativt. På så sätt 

försöka ta reda på vilka slags specifika störningar och ändringar som påverkar 

utfallet.  

En annan slags uppföljning som skulle vara att intressant att göra för att skapa 

planeringsunderlag är att utifrån produktionstider, alltså det verkliga utfallet, 

göra verkliga produktionsplaner. Därigenom bör man kunna ta fram mer 

pålitliga tider för olika moment. 
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BILAGA 1. INTERVJU  
Mikael Pihlgärde, Arbetsledare för fjärrvärmeprojekten, Skanska, Örebro. 

1. Hur länge har du arbetat med projekten? 

Ca ett år. 

2. Hur går det till när ni får projekten och börjar planera? 

Beställning på nya projekt får vi ofta på måndagsmötena som hålls varannan 

vecka. Utifrån handlingar, ritningar, görs budget och tidplan.  

3. Vad är det för möten? 

Tilldelningsmöten, vi går även igenom tidplaner osv. 

4. Vad används som underlag vid planering? 

 Kostnader som tas fram utifrån meterprislistan 

 Tidigare erfarenheter 

 Frågar UE hur lång tid de behöver 

 

5. Brukar tidplaner och budgetar stämma överens med hur det blir? 

Budgetarna brukar inte följas upp. Tidplanerna blir oftast förskjutna. Det 

händer ofta att inkopplingsdagen måste skjutas fram. 

6. Varför blir det så? 

Det är väldigt svårt att träffa rätt med tider. Priset som tas fram med 

prislistorna bygger på att man bara schaktar på en åker, helt utan störningar. 

Så är det ju aldrig. Man träffar ju på kablar osv. 

7. Vad är den vanligaste störningen?  

Hinder i marken. Sanering. Berg. Trafik. 

8. Vilka blir konsekvenserna?  

Mer tid för schaktarbetet behövs. Inkopplingsdagen förskjuts. 

 

 


