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Sammanfattning 

Vatten- och avloppssystem har stor betydelse i moderna samhällen där dag-, spill- och 

dricksvatten måste hanteras. En del av vatten- och avloppssystemen är ledningar förlagda i marken 

vars syfte är att försörja bostäder och verksamheter med vatten samt att avleda dag- och 

spillvatten. Stockholm Vatten och Avfall äger och förvaltar totalt över 200 mil vattenledningar och 

300 mil avloppsledningar i Stockholm. Att nylägga ledningar och omlägga det befintliga 

ledningsnätet kräver att hållbara investeringsbeslut tas i ett tidigt skede av projekt. Vid 

uppskattning av kostnader för ett ledningsarbete måste flera olika kostnader beaktas, framförallt 

kostnader för schaktmassor, maskiner och material. För att göra detta har Stockholm Vatten och 

Avfall tidigare använt sig av ett kalkylverktyg som uppskattar kostnaden för ett ledningsarbete i 

schaktad rörgrav. Detta kalkylverktyg baseras på á-priser som inte är aktuella för dagens läge. För 

att göra kalkylverktyget användbart med dagens priser har referensprojekt insamlats och delats 

upp i kategorierna extern entreprenör och egen regi och därefter innerstad och ytterstad med 

tillhörande indata och ekonomiska fakta. Utifrån uppdelningarna har faktorer beräknats som utdata 

från kalkylverktyget multiplicerats med och därefter jämförts med kalkylverktyget när verktygets 

á-priser blivit uppdaterade. En regressions – och korrelationsanalys gjordes därefter för att 

bestämma vilken av metoderna som beskriver referensprojekten bäst och den största korrelationen 

visade sig vara hos kalkylverktyget med uppdaterade á-priser. 

 

Nyckelord: VA-teknik, VA-ledning, rör, mark, jordschakt, bergschakt, á-pris, kostnadsprognos 

  



  

  

 

  



  

  

 

Abstract 

Water- and waste water systems plays a huge role in today’s management of storm-, waste and 

drinking water. Part of the water- and waste water systems are pipelines located below ground 

level whose purpose is to supply homes, schools and companies with water and to drain storm – 

and waste water. Stockholm Vatten och Avfall manages over 200 Swedish miles of water 

pipelines and 300 Swedish miles of waste water pipelines in Stockholm. Adding new pipelines to 

the system and change the existing pipelines requires sustainable investment decisions to be taken 

at early stages of projects. When estimating the costs of a pipeline construction project, many 

different costs has to be taken into account, especially the excavation costs and machinery and 

materials costs. In order to do this, Stockholm Vatten och Avfall has previously been using a 

calculation tool that estimates the cost of a pipeline construction project in an excavated pipeline 

trench. This calculation tool is based on prices that are not current for current conditions. In order 

to make the calculation tool useful with today’s prices, reference projects have been collected and 

divided into inner city and suburban areas along with inputs and economic facts. Based on these 

inputs, factors have been calculated which the output from the calculation tool has been multiplied 

with and then been compared to the calculation tool after the tool’s prices have been updated. A 

regression – and correlation analysis was then made to determine which of the methods best 

describe the reference projects and the largest correlation was found in the calculation tool with 

updated prices. 

 

Keywords: Water and waste water technology, water and wastewater pipeline, pipeline, soil 

excavation, rock excavation, price per unit, cost forecast  



  

  

 

  



  

  

 

Förord 

Detta examensarbete har genomförts som den avslutande delen på högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik och design vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm under vårterminen 2017. 

Arbetet har utförts i samband med att ett utvecklingsarbete av kostnadsprognoser på Stockholm 

Vatten och Avfall startats. 

Ett stort tack vill riktas till Rasmus Pierong för den lärorika handledning, vägledning och stöd som 

under examensarbetets gång erhållits samt ett tack till Erik Levlin för god handledning. Tack vill 

även riktas till Mats Ohlsson, Roger Johansson och Tommy Giertz för ett bra samarbete och 

värdefull input i diskussioner och möten samt tack till övriga medarbetare på Stockholm Vatten 

och Avfall som bidragit till examensarbetet.   
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Förklaringar 

á-pris  Kostnad i kr per mängdenhet 

Nyläggning  Läggning av nya VA-ledningar 

Omläggning  Byte av befintliga VA-ledningar 

Traditionell schakt Schaktad rörgrav med lutande sidor beroende på rasvinkel 

Utförandekostnad bygg – och anläggningskostnader + materialkostnader 

Innerstad Områden inom Stockholms tullar; Norrmalm, Södermalm, Östermalm, 

Vasastaden, Gamla stan, Kungsholmen, Långholmen, Riddarholmen, 

Skeppsholmen samt Djurgårdsstaden 

Ytterstad Områden utanför Stockholms tullar; Västerort och Söderort 

ProjectWise Projektdatabas som Stockholm Vatten och Avfall använder 

Malte Verktyg för ekonomisk uppföljning av projekt 

 

Ledningstyper 

V  Vattenledning 

D  Dagvattenledning 

S  Spillvattenledning 

K  Kombinerad dag – och spillvattenledning 

 

Material 

PE  Polyeten, termoplast 

PP  Polypropen, termoplast 

PVC  Polyvinylklorid, termoplast
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1. Inledning 

Stora anläggningsprojekt har en tendens att bli dyrare än vad som räknats på. I vissa fall beror 

detta på underskattning av kostnaden för att beställaren ska få genomföra sitt projekt (Lundmark). 

En av de framförallt mest kostnadsdrivande posterna inom anläggning är schaktningsarbeten av 

jord – och bergmassor. Då de geotekniska undersökningarna som genomförs inte kan täcka hela 

sträckan eller ytan som anläggningsarbetet ska genomföras på finns en ovisshet om vad som finns 

under markytan (van der Heijden). Detta försvårar kalkylarbetet för flera aktörer inom 

anläggningsbranschen. 

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har startat ett projekt med syftet att förbättra arbetet med 

kostnadsprognoser och hamna inom 10% avvikelse ifrån prognostiserad kostnad. Tidigare har ett 

Excelark använts på SVOA där á-priser för bl.a. rördiameter, material, schaktning spontning, 

bergschakt, brunnar samt olika fyllmaterial använts i kombination för att ge ett meterpris för ett 

ledningsarbete.  Prisuppgifterna är dock inte uppdaterade på några år och bör ses över ifall de 

fortfarande är aktuella eller ifall de måste justeras. 

För att klara av 10% avvikelse från prognostiserad kostnad behöver SVOA en snabb, enkel och 

enhetlig metod att snabbt ta fram kostnadsprognoser i tidiga skeden av projekt för uppskattning av 

kostnaden för ledningsarbeten. Prognoserna är av stor relevans för investeringsbeslut inom 

bolaget. 

SVOA:s kalkylverktyg som tidigare använts ger ett meterpris baserat på á-priser för olika rörtyper, 

schakt samt indata baserat i form av antal rör, rörmaterial samt förläggningsdjup. De á-priser i 

kalkylverktyget som meterpriserna bygger på är tagna ur ramavtal för vatten- och avloppsarbeten. 

En utredning behöver göras för att undersöka ifall SVOA:s gamla kalkylverktyg kan användas 

genom att multiplicera dess utdata med en faktor eller ifall dess á-priser måste uppdateras för att 

ge mer noggranna kostnadsprognoser i tidiga skeden av projekt. 

1.1 Syfte 

Examensarbetets syfte är att undersöka SVOA:s gamla kalkyleringsverktyg för rörläggning, 

analysera verktygets utdata samt undersöka vilka brister som medför avvikelse i den beräknade 

kostnaden från verkliga kostnader. 

 Hur bra kan kalkyleringsverktyget beskriva verklig kostnad förutsatt att utdata 

multipliceras med en faktor? 

Kalkylverktyget kan också brista på så vis att á-priserna som används förändrats olika mycket i 

förhållande till varandra vilket medfört nya verkliga kostnader som kan skilja sig och blir svåra att 

beskriva genom en multiplikation av utdata med en faktor. 

 Kan kalkyleringsverktyget uppdateras med avseende på á-priser för att ge noggrannare 

prognoser för kostnaden av ledningsarbeten? 

SVOA:s arbete med kalkyler skiljer sig från entreprenörernas sätt att arbeta med 

kostnadsuppskattningar. Genom att undersöka entreprenörernas sätt att arbeta med kalkyler och 

identifiera kritiska delar av kalkyler kan förbättringspotential finnas för SVOA:s metoder. 

 Hur jobbar entreprenörerna i sitt arbete med kostnadskalkyler för rörläggning och hur kan 

denna kunskap användas i SVOA:s arbete med kostnadskalkyler? 
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1.2 Bakgrund 

Olika typer av kalkyleringsverktyg för vatten- och avloppsarbeten finns på marknaden idag. Dessa 

varierar i noggrannhet och fyller olika syften beroende på i vilket skede det ska användas. Vissa 

typer av kalkyleringsverktyg är tänkta att i ett tidigt skede av projekt kunna användas för att snabbt 

få en uppfattning om vilken kostnad ett ledningsarbete kan tänkas få. Andra är mer detaljerade och 

riktar sig mer till att beräkna den exakta kostnaden av ett ledningsarbete, dock är dessa mer 

tidskrävande. 

1.2.1 Stockholm Vatten och Avfalls kalkylverktyg 

Kalkylverktyget är ett excelark som ger ett meterpris baserat på á-priser som i kombination för 

olika ledningskombinationer. De kombinationer som finns är 1 – 3 ledningar som kan göras i 

materialen stål, segjärn, betong, PVC samt PE. Ledningarna förläggs i en traditionellt schaktad 

rörgrav. I nedanstående figur presenteras en rörgravssektion för 1, 2 eller 3 VA-ledningar. 

 

Figur 1.1. Rörgravssektion i jord för 1, 2 eller 3 VA-ledningar. Källa: Stockholm Vattens 

projekteringsanvisningar. 

Den här typen av sektion sträcker sig därefter längs med en ledningssträcka. För att erhålla de 

totala bygg- och anläggningskostnaderna samt materialkostnaderna för ett ledningsarbete ur 

kalkylverktyget måste meterkostnaden multipliceras med den totala ledningssträckan. 

De á-priser som kalkylverktygets meterpriser baseras på är för volym eller yta, styckvaror samt 

material. Á-priserna beskrivs i detalj nedan. 

 

Volymer och ytor 

- Jordschakt    [kr/m3] 

- Bergschakt    [kr/m3] 
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- Bergschakt över färdig yta ≤ 1 m  [kr/m2] 

- Bergschakt över färdig yta > 1 m  [kr/m2] 

- Bergrensning    [kr/m2] 

- Bergtätning    [kr/m2] 

- Ledningsbädd    [kr/m2] 

- Kringfyllning    [kr/m3] 

- Restfyllning    [kr/m3] 

- Förstärkningslager  (vägöverbyggnad) [kr/m2] 

- Bärlager  (vägöverbyggnad) [kr/m2] 

- Slitlager   (vägöverbyggnad) [kr/m2] 

- Matjord    [kr/m2] 

- Geoduk    [kr/m2] 

- Spont    [kr/m2] 

Styckvaror 

- Nedstigningsbrunn    [kr/st] 

- Vattenservis    [kr/st] 

- Brandpost    [kr/st] 

- Ventil    [kr/st] 

- Kantsten   (vägöverbyggnad) [kr/m] 

Material 

- Betong   (samtliga dimensioner) [kr/m] 

- PE  (samtliga dimensioner) [kr/m] 

- PVC  (samtliga dimensioner) [kr/m] 

- Stål  (samtliga dimensioner) [kr/m] 

- Segjärn  (samtliga dimensioner) [kr/m] 

 

Prisuppgifter för samtliga finns i bilaga 11 – 15. 

Till meterpriset läggs en allmän kostnad i kr/m för de kringkostnader som ett ledningsarbete kan 

innehålla. De allmänna kostnaderna innehåller utgifter för följande: etablering, bodar, inmätning, 

utsättning, rivning, demontering, asfaltsborttagning, trafikanordningar, avstängningar och 

förbipumpningar. 

1.2.2 Urban Water Managements studie om meterpriser 

Urban Water Management åtog sig år 2013 att leverera en kalkylmall åt SVOA på uppdrag av 

Aregab så att SVOA i tidiga skeden kan uppskatta investeringskostnader för omläggning och 

renovering av SVOA:s VA-ledningsnät. Anledningen till arbetet var att SVOA saknade ett 

tillräckligt noggrant kalkylverktyg som kan användas vid omläggning och renovering av 

ledningsnätet (Svensson, Sörelius). 

Genom att sammanställa representativa renoverings- och omläggningsprojekt kunde en kalkylmall 

tas fram i ett Excelark. I kalkylmallen har man delat in kostnaderna i två kategorier, kategorierna 

är innerstad och ytterstad. Då man sett att kostnaderna för dessa geografiska placeringar varierat 

sattes en gräns mellan dessa vid Stockholms tullar (Svensson, Sörelius). 

Vidare delades innerstad och ytterstad in i olika typer av ledningar samt dess dimension. 

Ledningarna och dimensionerna var: 

- 1 vattenledning ≤ Ø160 

- 1 vattenledning ≤ Ø160 och 1 avloppsledning ≤ Ø400 

- 1 spillavlopp ≤ Ø400 och 1 dagvatten ≤ Ø400 
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- Rörspräckning ≤ Ø160 

- Infodring ≤ Ø160 

- Strumpa ≤ Ø250 

- Strumpa ≤ Ø300 – 400 

Kostnaden för respektive kategori presenterades därefter uppdelat på projektledning, projektering, 

omgivningskostnader samt utförandekostnader. Dessa kostnader är angivna per meter 

rörgravslängd. Meterpriset för rörläggningsarbeten i innerstad påvisade mycket högre meterpris än 

vad arbeten i ytterstad påvisade, vilket även förväntades av Urban Water Management (Svensson, 

Sörelius). 

För arbeten där ledningarna lagts i schaktade rörgravar kom man fram till följande priser: 

Innerstad: 

1 V ≤ Ø160  22323 kr/m 

1 V Ø500 – Ø800  46317 kr/m 

1 V ≤ Ø160 + 1 S eller 1 K ≤ Ø400  31944 kr/m 

 

Ytterstad: 

1 V ≤ Ø160  14586 kr/m 

1 V ≤ Ø160 + 1 S eller 1 K ≤ Ø400  29267 kr/m 

1 S ≤ Ø400 + 1 D ≤ Ø400 22113 kr/m 

Studien påvisade även en högre meterkostnad för utförda arbeten med korta ledningssträckor 

jämfört med långa ledningssträckor. Studien kom fram till att detta kan vara att en konstant 

uppstartskostnad krävs oberoende av vilken ledningsslängd som ska läggas. Denna kostnad delas 

därefter upp på antal meter ledningsslängd, vilket resulterade i högre meterpris för kortare sträckor 

och lägre meterpris för kortare sträckor (Svensson, Sörelius). 

1.2.3 Stockholm Vatten och Avfalls nuvarande metod 

För tillfället används en metod på SVOA för kostnadsprognoser i form utav en lathund. I denna 

lathund finns meterpriser beskrivet för innerstad- och ytterstadsarbeten för omläggning respektive 

renovering i ett dokument. Genom att välja sin kategori man vill beräkna investeringskostnad för 

multiplicerar man därefter meterkostnaden med den uppskattade ledningslängden och får därefter 

en totalkostnad för arbetet (Johansson). 

1.2.4 Andra kalkylprogram 

Ett företag som arbetat sedan 1988 med kostnadskalkylering av mark- och anläggningsarbeten är 

KP System. KP System levererar två olika program som kan användas för kostnadsprognoser för 

anläggningsarbeten, däribland ledningsarbeten. Programmen bygger på á-priser för olika 

arbetsmoment (KP System). 

1.2.3.1 KP Kalkyl 

Det ena programmet som KP System levererar heter KP Kalkyl. Detta är ett program som består 

av en databas med prissatta resurser. Denna databas kombineras därefter med tidsåtgång för 

arbeten samt kapacitet vilket medför en kostnadskalkyl för ett helt arbetsmoment där både arbets- 

och materialkostnader ingår. Då man genomfört kalkyler för respektive arbetsmoment summeras 

dessa och påslag för omkostnader görs för att få totalkostnaden av ett projekt (KP System). 
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1.2.3.2 KP Fakta 

Det andra programmet som KP System levererar heter KP Fakta. KP Fakta är ett uppslagsverk 

med priser för olika typer av mark- och anläggningsarbeten. Uppslagsverket kan ge en översiktlig 

bild i ett tidigt skede av projekt över kostnadsprognoser för arbeten inom mark- och anläggning 

(KP System). 

Inom ledningsarbeten får man ett kombinerat meterpris där olika arbetsmoment ingår. Dessa är 

schakt i normal morän, ledningsbädd, kringfyllning, rörledningar, återfyllning samt borttransport 

av schaktmassor vars överskott återstår till ett avstånd av högst 4km bort (KP System). 

1.3 Målformulering 

Examensarbetets mål är att undersöka vilken version av kalkylverktyget som kan hamna inom 

10% avvikelse från prognostiserad kostnad i störst utsträckning. Kalkylverktyget ska vara aktuellt 

och fungerande så att det kan användas i tidiga skeden för att kunna avgöra vilka 

investeringsbeslut man ska ta inom bolaget. Målet delas därefter in i följande delmål. 

1.3.1 Framtagning av faktor 

En faktor ska tas fram som det nuvarande kalkylverktyget kan multiplicera med utdata från 

kalkylverktyget. Faktorn ska vara ett medeltal av de individuella faktorer som varje projekts 

totalkostnad behöver multipliceras med för att uppnå den verkliga kostnad som projekten medfört. 

1.3.2 Uppdatering av á-priser 

Det nuvarande kalkylverktyget bygger på á-priser som sedan 2005 inte uppdaterats. Dessa är inte 

aktuella längre och medför en alldeles för låg beräknad kostnad för investeringsbeslut. Dessa 

behöver därför uppdateras för att kunna jämföra kalkylverktygets uppdaterade utdata med gamla 

utdata multiplicerade med en faktor som tidigare beräknats. 

1.3.3 Jämförelse 

Jämföra de två olika metoderna och för att kunna bestämma ifall kalkylverktyget är mer träffsäkert 

då utdata multipliceras med en faktor eller ifall á-priserna uppdateras. Då denna jämförelse gjorts 

kan man senare använda detta som underlag för vidareutveckling av kalkylverktyget. 

1.3.4 Undersöka entreprenörernas arbetssätt 

Undersökning av entreprenörernas arbetssätt med kalkyler för att ta reda på vilka delar av ett 

rörläggningsarbete som är kostnadsdrivande och hur dessa kan användas av SVOA för framtida 

kostnadsuppskattningar av projekt. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har inte behandlat pumpstationer och schaktfria metoder. Inga referensprojekt utförda 

utanför tidsintervallet 2011-2016 har använts i arbetet. Inga referensprojekt har inhämtats från 

någon annan stans än SVOA:s databas ProjectWise. 

Examensarbetet har enbart behandlat projekt utförda som nyläggning eller omläggning av 1, 2 

eller 3 VA-ledningar. Då kalkylverktyget har begräsningar för vissa dimensioner har 

dimensionerna begränsats för: 
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 Betong ≤ Ø1000 

 PE ≤ Ø560 

 Stål ≤ Ø1200 

Utöver listade material och dimensioner har samtliga dimensioner för övriga rör behandlats. 

1.4 Lösningsmetoder 

Teoretiska meterpriser för samtliga kategorier har beräknats genom nedanstående avsnitt. För att 

kunna avgöra vilket av utdata multiplicerat med faktor och uppdaterade á-priser som är lämpligast 

att använda görs en regressions- och korrelationsanalys för de erhållna projektens ekonomiska 

sammanställningar och utdata från kalkylverktyget 

1.4.1 Insamling av fakta för beräkning av faktor 

För att kunna genomföra beräkningen av faktor som utdata måste multipliceras med har en 

förfrågan skickats ut till samtliga projektledare på avdelningen Projekt Investering som är 

avdelningen där byggprojekt genomförs på SVOA. Totalt erhölls 20 referensprojekt som kunde 

användas i studien. 

Då projektnummer erhållits från projektledare hämtades ritningar ur SVOA:s databas ProjectWise 

där samtliga tillhörande material för projekt finns sparade i separata mappar. Från ritningarna 

kunde exakt antal ledningar, typ av ledning, material, dimension, ledningssträcka samt schaktdjup 

avläsas. 

Därefter användes en annan databas, Malte, för att genom införing av projektnummer erhålla 

ekonomiska sammanställningar för projekten. Malte är SVOA:s databas för ekonomisk 

uppföljning av projekt där samtliga utgifter inom varje projekt finns bokförda. Ur de ekonomiska 

sammanställningarna kunde utförandekostnad erhållas för att sedan användas vid beräkningarna. 

1.4.2 Beräkning av faktor och teoretiskt meterpris 

Inflationen i Sverige har sedan 2005 medfört prisökningar för produkter och tjänster (Inflation) 

som avspeglar sig i SVOA:s gamla kalkylverktyg. Teorin är att på grund av inflationen kommer 

meterpriserna att underskattas i kalkylverktyget och medföra en lägre kostnad än vad de verkliga 

meterpriserna uppgår till. 

Indata i form av typ av projekt, ledningsmaterial, dimension på ledning, total ledningssträcka, 

schaktdjup samt bergnivå noterades enligt bilaga 1 och 2.  

Indata för respektive projekt fördes därefter in i SVOA:s gamla kalkylverktyg och kalkylerade 

utförandekostnader kunde därefter erhållas. Då meterpriserna var kalkylerade inhämtades 

bokförda utförandekostnader för samtliga arbeten. I utförandekostnaderna räknas bygg – och 

anläggningskostnader samt materialkostnader. Kostnaderna exkluderar projekterings- och 

projektledningskostnader. 

Därefter utfördes en division mellan verkliga utförandekostnader och kalkylerade 

utförandekostnader enligt nedan: 

 

 Verkliga utförandekostnader / Kalkylerade utförandekostnader = Faktor [1:1] 

 

Projektens kalkylerade kostnad kunde därefter multipliceras med medelvärdet för samtliga 

faktorer enligt nedan: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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 Utdata * Faktor = Teoretiskt meterpris [1:2] 

1.4.3 Beräkning av allmänna kostnader och teoretiskt meterpris 

En uppdatering av SVOA:s gamla kalkylverktyg gjordes av studiens författare samtidigt som 

beräkning av faktor gjordes för att kunna genomföra en jämförelse mellan de två versionerna av 

SVOA:s gamla kalkylverktyg. 

För samtliga projekt användes bilaga 1 och 2 för att föra in indata i kalkylverktyget med de 

uppdaterade á-priserna. De utdata som erhölls noterades i bilaga 13. Den teoretiska 

meterkostnaden från kalkylverktyget understeg fortfarande den verkliga meterkostnaden. Därmed 

gjordes ett antagande att differensen mellan verklig meterkostnad och kalkylerad teoretisk 

meterkostnad utgör de allmänna kostnader som finns i ett VA-arbete. Allmänna kostnader 

beräknades enligt nedan: 

 

 Verklig utförandekostnad per meter – Kalkylerad meterkostnad = Allmänna kostnader [1:3] 

 

Medelvärdet av allmänna kostnader adderas därefter till den kalkylerade kostnaden för att ge det 

slutgiltiga teoretiska meterpriset för projekten enligt kalkylverktyget. Nedan beskrivs formeln: 

 

Kalkylerad meterkostnad + Medelvärdet av allmänna kostnader =  

  Teoretiskt meterpris [1:4] 

1.4.4 Regressionsanalys 

I punktdiagrammen som tagits fram har parvisa observationer (x1, y1),…,(xn, yn) noterats och bildat 

ett spridningsdiagram där x motsvarar utdata från kalkylverktyg och y motsvarar verklig 

utförandekostnad. Ett antagande om ett linjärt samband mellan x och y görs för att därefter kunna 

ta fram en teoretisk regressionslinje enligt nedan: 

 y* = α* + β*x  [1:5] 

där: 

x = Kalkylerad teoretisk meterkostnad 

y* = Uppskattad meterkostnad enligt regressionslinje 

α* = Skärningspunkt mellan regressionslinje och y-axel 

β* = Lutning hos regressionslinje 

 

För att kunna bestämma α* och β* används minstakvadratskattningarna där: 

 β* = 
∑(𝑥− �̅�)(𝑦− �̅�)

∑(𝑥− �̅�)2  [1:6] 

och 

 α* = ȳ - β*�̅� [1:7] 

där: 

�̅� = Medelvärde av kalkylerad teoretisk meterkostnad för flera projekt 

y = Verklig meterkostnad 
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�̅� = Medelvärde av verklig meterkostnad för flera projekt 

 

Regressionslinjen kan därefter användas för att förutsäga värdet på y (verkliga meterpriset) ifall 

det teoretiska meterpriset x är känt (Gunnarsson, 2002). 

Den teoretiska regressionslinjen kommer inte att beskriva punkterna korrekt utan fel kommer att 

uppstå som skillnader mellan de faktiska observationerna och de anpassade observationerna. 

Dessa kallas residualer och betecknas enligt nedan: 

 e = y – y* [1:8] 

där  

e = differens mellan verklig meterkostnad och uppskattad meterkostnad (Alm, Britton). 

1.4.5 Korrelationsanalys 

För att kunna bestämma hur träffsäker den teoretiska regressionslinjen är för respektive 

spridningsdiagram måste korrelationskoefficienten för respektive linje beräknas. Detta görs genom 

ekvationen nedan: 

 R2 = 1 - 
∑(𝑦−𝑦∗)2

∑(𝑦− �̅�)2  [1:9] 

För korrelationskoefficienten gäller att: 

0 ≤ R2 ≤ 1. 

Där höga värden inom intervallet ger en starkare korrelation och låga värden ger en svagare 

korrelation (Alm, Britton). 

1.4.6 Intervjuer av entreprenörer 

För att inhämta fakta kring faktorer som påverkar kostnaden för VA-arbeten har telefonintervjuer 

gjorts med ramavtalsentreprenörer för SVOA. I telefonintervjuerna har frågor inom områdena VA-

teknik och ekonomi gällande kostnadskalkylering av VA-ledningar i traditionellt schakt ställts. 

Svar från entreprenörer på frågorna har noterats i dokument. 
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2. Nulägesbeskrivning 

Examensarbetet har utförts på Stockholm Vatten och Avfalls huvudkontor i Ulvsunda. SVOA är 

ett kommunalägt bolag i Stockholm som bedriver verksamheter inom samhällsbyggnad samt 

utvecklar vatten- och avfallstjänster med hänsyn till miljön. SVOA förser även 1,4 miljoner 

människor i Stockholm med kranvatten, bedriver rening av avloppsvatten samt tar hand om avfall 

(Aqvanet). SVOA äger och förvaltar över 200 mil vattenledningar och 300 mil avloppsledningar 

(Vatten, Avlopp). 

På SVOA finns flera olika avdelningar och enheter. Dessa är: 

- Avfall 

- Avloppsrening (A) 

- Ekonomi, upphandling och IT  

- Kund och kommunikation 

- Ledningsnät (L) 

- Personal- och verksamhetsutveckling 

- Projekt (P) 

- Stockholms framtida avloppsrening (SFA) 

- Vattenproduktion (V) 

- VD 

- VD-stab (VD) 

Avdelningen Projekt (P) har varit den avdelning som examensarbetet utförts på. Projekt är den 

avdelning som har ansvaret för bygg- och anläggningsprojekt, utredningar och frågor kring 

ledningsnät samt GIS och karthantering. Projekt delas i sin tur in i enheter, dessa är:  

- Projekt & Investering (PI) 

- Projekt & Geografisk information (PG) 

- Projekt Utveckling & Utredning (PU) 

- Projekt Stab (PZ) 

- Projekt & Samlingskarta (PS) 

På avdelningen PI jobbar teamledare projektledare och projektörer med genomförandet av olika 

byggprojekt exempelvis rörledningar och pumpstationer. Dessa projekt har tillhörande ritningar 

och ekonomiska sammanställningar som åtkomst har beviljats till (Aqvanet). 
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3. Teoretisk referensram 

För att kunna utföra detta examensarbete har förkunskaper krävts inom flertalet olika 

ämnesområden, framförallt inom anläggning och ekonomi. 

De områden inom anläggning som behandlats har varit både vägteknik, VA-teknik samt 

geoteknik. En central del i examensarbetet har varit inom VA-teknik där förkunskaper krävts då 

avläsning av bland annat schaktdjup, material och dimension skett från VA-ritningar som erhållits 

av SVOA. 

VA-ledningar förläggs ofta under vägar och förståelse kring vägöverbyggnader och dess 

sammansättning har behandlats. Förkunskaper från anläggningskurser där vägteknik behandlats 

har varit av stor betydelse. 

En förståelse kring á-priser och kalkylering inom bygg och anläggning har varit av väsentlig 

betydelse och kunskaper från tidigare kurser inom ekonomi och byggstyrning har varit ett krav för 

att kunna genomföra examensarbetet. 
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4. Resultat 

Efter att regressions- och korrelationsanalyser genomförts för samtliga projekt i varje kategori 

kunde en jämförelse av faktor och uppdatering av kalkylverktyget göras. 

4.1 Beräkning av faktor 

Då beräkning av faktorer för samtliga kategorier genomfördes användes de 20 erhållna 

referensprojekten med projektens tillhörande handlingar och bokförda kostnader i beräkningarna. 

4.1.1 Samtliga projekt 

Följande faktorer för samtliga projekt kunde beräknas enligt ekvation 1:1: 

 

Faktor 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Faktor 

 [kr/m] [kr/m] [kr/m] 

360151 28215 4100 6,88 

360635 42681 8300 5,14 

360717 11974 3900 3,07 

360956 29866 6300 4,74 

361153 38313 8700 4,40 

361911 3081 3700 0,83 

361933 32489 7400 4,39 

361025 6353 6800 0,93 

361102 28734 9700 2,96 

300745 27358 8400 3,26 

360173 22711 5900 3,85 

360177 12485 6000 2,08 

361174 12608 6500 1,94 

360393 33581 6800 4,94 

360301 7378 6300 1,17 

360356 27659 9600 2,88 

360307 32147 9600 3,35 

361647 35260 9100 3,87 

361430 18240 10800 1,69 

361511 14884 9500 1,57 

Medelvärde 23301 7370 3,20 

 Tabell 4:1. Verklig och kalkylerad kostnad samt beräknad faktor. 
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Utdata från kalkylverktyget multiplicerades sedan med medelvärdet av faktorerna. Därefter 

noterades samtliga teoretiska meterpriser enligt bilaga 4. Punktdiagram för samtliga projekts 

verkliga utförandekostnad på y-axel och teoretiskt meterpris på x-axel ritades därefter upp och en 

regressionsanalys utfördes med en teoretisk regressionslinje i diagrammet enligt ekvation 1:5. 

 

 

 Figur 4:1. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad multiplicerad med faktor. 

 

Vidare erhölls korrelationskoefficienten R2 = 0,2025 enligt ekvation 1:9 vilket påvisar en liten 

korrelation för samtliga projekt. 

4.1.2 Extern entreprenör, innerstad 

Vid beräkning av faktor för extern entreprenör i innerstad användes 7 av de 20 erhållna projekten. 

Indata noterades enligt bilaga 1 och 2. 

Indata fördes därefter in i kalkylverktyget och kalkylerad kostnad noterades. Bokförd 

utförandekostnad hämtades för innerstadsprojekten och noterades enligt bilaga 3. Därefter utfördes 

division enligt ekvation 1:1 och faktorer beräknades nedan: 
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Faktor 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Faktor 

 [kr/m] [kr/m] [kr/m] 

360151 28215 4100 6,88 

360635 42681 8300 5,14 

360717 11974 3900 3,07 

360956 29866 6300 4,74 

361153 38313 8700 4,40 

361933 32489 7400 4,39 

361102 28734 9700 2,96 

Medelvärde 30325 6914 4,51 

Tabell 4:2. Verklig och kalkylerad kostnad för arbete utförda med extern entreprenör i 

innerstad samt beräknad faktor. 

 

Därefter multiplicerades utdata från kalkylverktyget med medelvärdet av faktorerna 4,51 för 

innerstad och det teoretiska meterpriset noterades enligt bilaga 4. Ett punktdiagram ritades därefter 

upp med verkligt meterpris på y-axel och teoretiskt meterpris på x-axel. En regressionslinje ritades 

in och presenteras nedan: 

 

 

Figur 4:2. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad multiplicerad med faktor för 

arbeten utförda med extern entreprenör i innerstad. 

 

Enligt regressionsanalys för innerstadsarbeten erhålls korrelationskoefficienten R2 = 0,4653 enligt 

ekvation 9 vilket ger en starkare korrelation än för samtliga projekt. 

4.1.3 Extern entreprenör, ytterstad 

Ytterstadsarbetena uppgår till totalt 9 av 20 arbeten. Indata för dessa arbeten noterades enligt 

bilaga 1 och 2. 
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Därefter fördes dessa indata in i kalkylverktyget vilket medförde att kalkylerat meterpris kunde 

erhållas och noteras. Den bokförda utförandekostnaden inhämtades och noterades enligt bilaga 3. 

Division kunde därefter genomföras enligt ekvation 1:1 och följande faktorer erhålls: 

 

Faktor 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Faktor 

 [kr/m] [kr/m] [kr/m] 

361911 3081 3700 0,83 

300745 27358 8400 3,26 

360173 22711 5900 3,85 

360177 12485 6000 2,08 

361174 12608 6500 1,94 

360393 33581 6800 4,94 

360301 7378 6300 1,17 

360356 27659 9600 2,88 

361647 35260 9100 3,87 

Medelvärde 20236 6922 2,76 

Tabell 4:3. Verklig och kalkylerad kostnad för arbeten utförda med extern entreprenör i 

ytterstad samt beräknad faktor. 

 

Utdata från kalkylverktyget multipliceras därefter med medelvärdet av ytterstadsprojektens faktor 

2,76 för att beräkna det teoretiska meterpriset som därefter noterades i bilaga 4. Punktdiagram ritas 

därefter upp med verkligt meterpris på y-axel och teoretiskt meterpris på x-axel. Regressionslinje 

ritas även in i diagrammet. 

 

 

Figur 4:3. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad multiplicerad med faktor för 

arbeten utförda av extern entreprenör i ytterstad. 
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Korrelationskoefficienten beräknas enligt ekvation 9 och R2 = 0,5965 vilket är större än 

korrelationskoefficienten för samtliga projekt. 

4.1.4 Egen regi, innerstad 

Arbeten utförda i egen regi uppgår till 4 av de 20 erhållna projekten, varav 2 arbeten är utförda i 

innerstaden. Indata för dessa noteras enligt bilaga 1 och 2.  

Indata fördes därefter in i kalkylverktyget och utdata i form av kalkylerat meterpris erhålls. 

Bokförda utförandekostnader noteras enligt bilaga 3. Division enligt ekvation 1 utfördes därefter 

och faktorer noterades för projekten: 

 

Faktor 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Faktor 

 [kr/m] [kr/m] [kr/m] 

361025 6353 6800 0,93 

360307 32147 9600 3,35 

Medelvärde 19250 8200 2,14 

Tabell 4:4. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad samt beräknad faktor för arbeten 

utförda i egen regi i innerstad. 

 

Utdata från kalkylverktyget multiplicerades därefter med medelvärdet 2,14 för faktorerna beräknat 

för egen regi. Därefter noterades det beräknade teoretiska meterpriset för projekten enligt bilaga 4. 

Inget diagram ritas för dessa arbeten då de enbart uppgår till 2 arbeten. 

4.1.5 Egen regi, ytterstad 

Resterande 2 projekt inom egen regi är utförda i ytterstaden. Indata för dessa projekt noteras enligt 

bilaga 1 och 2. 

Indata fördes därefter in i kalkylverktyget och kalkylerad teoretisk meterkostnad beräknades för 

båda projekten och noterades enligt bilaga 3. Därefter utfördes division enligt ekvation 1:1 och 

faktorer noterades för projekten. 

 

Faktor 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Faktor 

 [kr/m] [kr/m] [kr/m] 

361430 18240 10800 1,69 

361511 14884 9500 1,57 

Medelvärde 16562 10150 1,63 

Tabell 4:5. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad samt beräknad faktor för arbeten 

utförda i egen regi i ytterstad. 
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Utdata multiplicerades därefter med medelvärdet 1,63 och noterades därefter enligt bilaga 4. 

Diagram ritas inte då projekten uppgår endast till 2 stycken. 

4.1.6 Samtliga projekt justerade 

Då samtliga meterpriser justerats i sina kategorier med faktorer kunde dessa sammanställas i ett 

punktdiagram. På y-axeln redovisas verklig meterkostnad och på x-axeln redovisas kalkylerad 

teoretisk meterkostnad justerat med faktorer. 

 

 

 Figur 4:4. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad multiplicerad med faktor för 

respektive kategori. 

 

Diagrammet visar en större korrelation R2 = 0,3151 än korrelationen för samtliga projekt där en 

genomsnittlig faktor tagits fram för samtliga projekt som uppgår till R2 = 0,2025. 
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4.2 Uppdaterade á-priser 

Då samtliga á-priser i kalkylverktyget blivit uppdaterade av studiens författare kunde nya 

teoretiska meterpriser kalkyleras. 

4.2.1 Samtliga projekt 

Differensen mellan verklig meterkostnad och kalkylerad teoretisk meterkostnad för samtliga 

projekt beräknades och presenteras nedan som allmän kostnad: 

 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Allmän 

 
[kr/m] [kr/m] [kr/m] 

360151 28215 4900 23315 

360635 42681 12600 30081 

360717 11974 4300 7674 

360956 29866 6800 23066 

361153 38313 9000 29313 

361911 3081 4300 -1219 

361933 32489 8700 23789 

361025 6353 9800 -3447 

361102 28734 12000 16734 

300745 27358 12900 14458 

360173 22711 7800 14911 

360177 12485 8200 4285 

361174 12608 10300 2308 

360393 33581 12600 20981 

360301 7378 8800 -1422 

360356 27659 12900 14759 

360307 32147 13800 18347 

361647 35260 18000 17260 

361430 18240 17300 940 

361511 14884 12200 2684 

Medelvärde 23301 10360 13622 

Tabell 4:6. Verklig och kalkylerad kostnad för samtliga projekt samt differens 

mellan dessa som allmän kostnad. 

 

Ett basvärde på 600 kr/m användes då kalkylverktygets allmänna kostnader var inställt på detta 

innan uppdateringen av á-priser. Addition av 600 kr/m medförde då att medeldifferensen för 

samtliga projekt uppgår till 14222 kr/m som är den allmänna kostnaden. Denna allmänna kostnad 
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adderades därefter till de utdata från det uppdaterade kalkylverktyget som beräknats och noterades 

i bilaga 7. 

Därefter ritades utdata från det uppdaterade verktyget och verklig meterkostnad in i ett 

punktdiagram där en regressionslinje togs fram, nedan presenteras dessa: 

 

 

 Figur 4:5. Verklig kostnad och teoretisk kostnad för samtliga projekt. 

 

Genom en korrelationsanalys för punkterna och regressionslinje fås korrelationskoefficienten R2 = 

0,1543. 

4.2.2 Extern entreprenör, innerstad 

7 av de 20 projekten användes i innerstadskategorin för det uppdaterade kalkylverktyget. Indata 

hämtades från bilaga 1 och 2 och fördes in i kalkylverktyget. Utdata i form av meterpriser 

noterades tillsammans med verklig meterkostnad i bilaga 6. Därefter beräknades allmänna 

kostnader som differensen mellan verklig meterkostnad och kalkylerad teoretisk meterkostnad för 

innerstadsprojekten enligt ekvation 1:3. 
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Projektnummer Verklig Kalkylerad Allmän 

 
[kr/m] [kr/m] [kr/m] 

360151 28215 4900 23315 

360635 42681 12600 30081 

360717 11974 4300 7674 

360956 29866 6800 23066 

361153 38313 9000 29313 

361933 32489 8700 23789 

361102 28734 12000 16734 

Medelvärde 30325 8329 21996 

Tabell 4:7. Verklig och kalkylerad kostnad för arbeten utförda av extern 

entreprenör i innerstad samt differens mellan dessa som allmän kostnad. 

 

Även här användes basvärdet 600 kr/m för allmänna kostnader som adderas till medelvärdet av 

allmänna kostnader för innerstadsprojekten. Allmänna kostnader uppgår då till 22596 kr/m som i 

sin tur adderas till den teoretiskt kalkylerade kostnaden för innerstadsprojekten och redovisas i 

bilaga 8. 

Ett punktdiagram för dessa projekts verkliga meterkostnader och teoretiskt kalkylerade kostnader 

ritas därefter upp tillsammans med en regressionslinje i nedanstående diagram: 

 

 

Figur 4:6. Verklig och teoretisk kostnad för arbeten utförda av extern entreprenör i 

innerstad. 

 

Enligt regressionsanalysen för dessa projekt fås korrelationskoefficienten R2 = 0,5146 vilket är en 

starkare korrelation mellan verkliga kostnader och kalkylerade kostnader jämfört med 

korrelationskoefficienten för samtliga projekt. 
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4.2.3 Extern entreprenör, ytterstad 

9 av de 20 projekten som var ytterstadsprojekt användes i denna kategori. Indata för projekten 

inhämtades och beskrivs i bilaga 1 och 2. Dessa indata användes i kalkylverktyget och utdata från 

kalkylverktyget noterades i bilaga 6. Allmänna kostnader som differens mellan verklig 

meterkostnad och kalkylerad teoretisk meterkostnad beräknades för respektive ytterstadsprojekt 

och presenteras nedan: 

 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Allmän 

 
[kr/m] [kr/m] [kr/m] 

361911 3081 3700 -619 

300745 27358 8400 18958 

360173 22711 5900 16811 

360177 12485 6000 6485 

361174 12608 6500 6108 

360393 33581 6800 26781 

361301 7378 6300 1078 

360356 27659 9600 18059 

361647 35260 9100 26160 

Medelvärde 20236 6922 13313 

Tabell 4:8. Verklig och kalkylerad kostnad för arbeten utförda av extern 

entreprenör i ytterstad samt differens mellan dessa som allmän kostnad. 

 

Addition av 600 kr/m till medelvärdet av allmänna kostnader medförde en medeldifferens på 

13613 kr/m för ytterstadsprojekten. Denna allmänna kostnad adderades därefter till den 

kalkylerade teoretiska meterkostnaden för ytterstadsprojekten och redovisas i bilaga 8. 

Punktdiagram där verklig meterkostnad redovisas längs y-axeln och kalkylerad teoretisk 

meterkostnad längs x-axeln ritas upp tillsammans med en regressionslinje och presenteras nedan: 
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Figur 4:7. Kalkylerad och teoretisk kostnad för arbeten utförda av extern entreprenör i 

ytterstad. 

 

En regressionsanalys görs för ytterstadsprojekten och korrelationskoefficienten R2 = 0,5965 erhålls 

vilket har en mycket starkare korrelation än korrelationskoefficienten för samtliga projekt. 

4.2.4 Egen regi, innerstad 

4 av de 20 erhållna projekten användes för arbeten utförda i egen regi, 2 av dessa var 

innerstadsarbeten. Indata för dessa projekt inhämtades och beskrivs i bilaga 1 och 2. Indata fördes 

in i kalkylverktyget och utdata noterades i bilaga 6. Därefter beräknades allmänna kostnader som 

differens mellan verklig kostnad och kalkylerad teoretisk kostnad och presenteras nedan: 

 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Allmän 

 
[kr/m] [kr/m] [kr/m] 

361025 6353 6800 -447 

360307 32147 9600 22547 

Medelvärde 19250 8200 11050 

Tabell 4:9. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad för arbeten utförda i egen regi i 

innerstad samt differens mellan dessa som allmän kostnad. 

 

Till allmänna kostnader adderades därefter 600 kr/m vilket medförde att allmänna kostnader 

uppgår till 11650 kr/m som beskriver allmänna kostnader som ska användas för arbeten utförda i 

egen regi. 

Medelvärdet av allmänna kostnader adderades därefter till den kalkylerade teoretiska kostnaden 

och redovisas därefter i bilaga 8 för projekt utförda i egen regi. 

y = 4.9195x - 79312
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4.2.5 Egen regi, ytterstad 

De två resterande arbetena utförda i egen regi var ytterstadsarbeten. Indata till dessa arbeten 

inhämtades från bilaga 1 och 2. Därefter fördes dessa in i kalkylverktyget och utdata noterades 

enligt bilaga. Allmänna kostnader beräknas därefter enligt ekvation 1:3. 

 

Projektnummer Verklig Kalkylerad Allmän 

 
[kr/m] [kr/m] [kr/m] 

361430 18240 10800 7440 

361511 14884 9500 5384 

Medelvärde 16562 10150 6412 

Tabell 4:10. Verklig kostnad och kalkylerad kostnad för arbeten utförda i egen regi 

i ytterstad samt differens mellan dessa som allmän kostnad. 

 

Medelvärdet för allmänna kostnader för ytterstadsarbeten uppgår därefter till 7012 kr/m då 600 

kr/m adderats. Allmänna kostnader adderas därefter till den kalkylerade kostnaden och kalkylerade 

värden redovisas i bilaga 8. 

4.2.6 Samtliga projekt justerade 

Då den allmänna kostnaden beräknats för samtliga projekt kunde ett nytt diagram ritas upp. 

Samtliga 20 av 20 erhållna projekt användes i detta diagram där projektens verkliga kostnad 

representeras av y-axeln och kalkylerad teoretisk kostnad av x-axeln. En regressionslinje ritades in 

i diagrammet enligt ekvation 1:5 och presenteras nedan: 

 

 

Figur 4:8. Verklig kostnad och teoretisk kostnad justerad med allmänna kostnader för 

respektive kategori. 

 

y = 1.2548x - 6198.6
R² = 0.4372

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Samtliga projekt



  

  

 

25 

 

Korrelationskoefficienten som beräknats fram uppgår till R2 = 0,4411 vilket är en större 

korrelation än tidigare. Korrelationskoefficient där medeldifferensen för samtliga projekt utan 

uppdelning gjordes uppgår till R2 = 0,1543. 

4.3 Entreprenörernas arbete med kalkyler 

SVOA har ramavtal med flera olika entreprenörer på marknaden. Dessa är Birka Markbyggnad 

AB, NCC och Järfälla VA- och Byggentreprenad AB. Mindre arbeten utförs även i egen regi av 

SVOA. 

4.3.1 Avvikelser från kalkylerad kostnad 

Externa entreprenörer brukar avvika ifrån kalkylerad kostnad för ett VA-arbete med upp till 20 – 

40% (Lindén; Pettersson; van der Heijden). Detta är ofta ett resultat av att samtliga 

markförhållanden är okända på platsen som ledningsarbetet ska utföras på då geotekniska 

undersökningar som genomförts inte är tillräckliga. Detta medför att de handlingar som 

entreprenörer ska utgå efter ibland blir bristfälliga gällande bergnivå samt befintliga ledningar 

(Pettersson). 

Ändrade förutsättningar för det planerade arbetet är även vanligt då missar i projekteringen av 

projektet händer ofta (van der Heijden; Lindén). Under arbetets gång vid renoveringsarbeten 

beställs det ofta tilläggsarbeten där man väljer att renovera större delar av sträckan eller 

kringliggande ledningar då man ändå har utrustning på plats, vilket medför högre kostnader för 

projekten (van der Heijden; Hall).  

4.3.2 Kostnadsdrivande poster 

Förorenade massor är en kostnadsdrivande post som kan få projekt att bli dyrare än vad som 

räknats med. Deponikostnaden för förorenade massor uppgår till 1000 kr/ton (Pettersson). 

Beroende på vilka massor som ledningsarbetet innefattar kan dessa kostnader bli väldigt höga då 

man inte tagit med deponikostnader i sin kalkyl. Förorenad asfalt och lera är även mycket 

kostnadsdrivande poster då båda dessa också måste läggas på deponi samt kan vara besvärliga att 

hantera (van der Heijden). 

 

 Figur 4.9. Schaktarbete för VA-ledningar. Källa: Siljan Schakt 
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Ledningsarbeten kan även bli mer kostsamma då arbeten måste ske på nätter eftersom 

vattenledningar inte får stängas av vid vissa tillfällen. Dessa typer av arbeten kan även behöva 

delas in i mindre etapper där man gör en viss del av ledningssträckan åt gången, på så vis ökar 

meterkostnaden då arbetena har en konstant etableringskostnad (van der Heijden). 

4.3.3 Beräkning av schaktmassor 

Entreprenörernas arbeten av schaktmassor och dess kostnader varierar beroende på ifall 

ledningsarbetet kommer att utföras som en total – eller utförandeentreprenad. Vid totalentreprenad 

beräknas schaktdjup och schaktmassor noggrant med lutningar, sträckor och schaktdjup. Längs 

ledningssträckan görs geotekniska undersökningar för att se vad schaktmassorna kommer att bestå 

av (Lindén; Hall; van der Heijden; Pettersson). Vid utförandeentreprenad erhålls en 

mängdförteckning över de schaktmassor som beräknats vid projektering av ledningsarbetet. Dessa 

beräknas därefter genom de á-priser som finns i ramavtalen mellan SVOA och entreprenör 

(Lindén; van der Heijden; Pettersson). 

4.3.4 Arbete i innerstad och ytterstad 

Då projekt utförs i innerstadsmiljö blir dessa mycket mer kostsamma än vad projekt i 

ytterstadsmiljö blir (Lindén; Hall; van der Heijden; Pettersson). Detta beror på komplexiteten som 

innerstadsarbeten medför. Trafikläget i innerstadsmiljö är mycket mer komplext då fordon måste 

ledas förbi schaktade rörgravar. (Lindén; Hall; van der Heijden).  

 

Figur 4:10. Avspärrningar och spontning vid innerstadsarbete. Källa: Stockholm Vatten och 

Avfall 

Innerstadsarbeten måste följa de trafikanordningsplaner som gäller för området. I 

innerstadsarbetena måste hänsyn tas till tredje man som innefattar mycket fler inblandade i 



  

  

 

27 

 

innerstadsarbeten än i ytterstadsarbeten. Stora åtgärder för säkerhet krävs och massor kan inte 

läggas på plats utan dessa måste köras undan (van der Heijden; Pettersson; Lindén). 

 

Figur 4:11. Avspärrningar och provisorisk luftkulvert vid Slussenområdet. Källa: 

Stockholm Vatten och Avfall. 

 

Materialupplägg går inte att ha i innerstaden utan måste etableras utanför innerstadsmiljön där 

plats finns. Schaktning blir också komplicerad då en lastbil måste följa med längs den schaktade 

rörgraven och lastas med schaktmassor som sedan körs bort (van der Heijden). 

VA-ledningarna ligger på djupast nivå av de ledningar som finns i marken och medför 

komplicerad schaktning där hänsyn måste tas till de ovanliggande ledningar som finns i marken i 

innerstadsmiljön (Hall). 

 

 

 Figur 4:12. Ovanliggande ledningar. Källa: Stockholm  

 Vatten och Avfall. 
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4.3.5 Omläggning och nyläggning 

Kostnadsberäkning för omläggningsarbeten respektive nyläggningsarbeten av VA-ledningar 

skiljer sig åt. Omläggningsarbeten blir dyrare än nyläggningsarbeten på grund av att vid 

omläggningsarbeten måste hänsyn tas till de ledningar som är i drift vid tillfället som 

ledningsarbetet ska utföras. Detta medför att provisorisk vattenförsörjning till de fastigheter och 

verksamheter som är anslutna till de ledningar som ska omläggas måste förses och detta medför 

högre kostnader. Vid omläggning behövs förbipumpning av dag – och spillvatten vilket ökar 

kostnaderna (Lindén; van der Heijden; Pettersson; Hall). 

4.3.6 Material och dimensionens inverkan på kostnadsberäkningen 

Materialkostnader för ledningsarbeten brukar uppgå till ungefär 10% av totalkostnaden för hela 

arbetet (Hall). I kategorin för just materialkostnader har material – och dimensionsval stor 

betydelse för den kostnad som dessa kommer att stå för. Sett till hela projektets kostnad har 

material – och dimensionsval mindre inverkan (Lindén; van der Heijden). 

Tunga betongrör kräver maskiner som kostar att hyra och medför större bygg – och 

anläggningskostnader medan enklare rör av PE-material kan läggas för hand av 

rörläggningsarbetare (Pettersson). 

Just för materialkostnaden för ett projekt har materialval en stor betydelse och dimension en 

mycket stor betydelse för vilken materialkostnad projektet kommer att få (Lindén). 
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5. Diskussion 

Resultaten som studien medfört påvisar samband för både faktor och för uppdaterade á-priser. 

Entreprenörernas arbete och deras synpunkter på vitala delar i ett VA-arbete återspeglas i 

resultaten och stärker motiveringen till uppdelning mellan innerstad och ytterstad. 

5.1 Faktor 

Det kalkylverktyg som inte uppdaterats beräknade kostnader medförde faktorer som påvisar stora 

skillnader mellan innerstad, ytterstad och egen regi efter utförd division. Enligt dessa faktorer blir 

innerstadsarbeten i snitt ungefär dubbelt så dyra som ytterstadsarbeten och arbeten utförda i egen 

regi. Ett rimligt antagande för detta kan göras utifrån de intervjuer som gjorts med entreprenörerna 

där komplexiteten i innerstadsarbeten tydligt träder fram.  

5.2 Uppdaterade á-priser 

Då kalkylverktygets á-priser uppdaterats erhölls meterpriser som fortfarande understeg de verkliga 

meterpriserna. Dessa justerades med de allmänna kostnader som sätts för respektive kategori. De 

allmänna kostnaderna är dock orimligt höga och bör inte överstiga kostnaderna för material-, 

arbets – och materialkostnad. Anledningen till att den allmänna kostnaden uppgår till så stor andel 

av totala meterpriset kan bero på att kalkylverktyget inte tar hänsyn till flera av de faktorer som är 

väldigt kostnadsdrivande, exempelvis förorenade massor, nattarbete samt typ av arbete, dvs. 

omläggning respektive nyläggning. 

5.3 Antaganden om innerstads- och ytterstadsarbeten 

Schaktningsarbeten i innerstad där befintliga ovanliggande ledningar finns gör arbetet besvärligare 

och medför större tidsåtgång vilket i sin tur ökar tidsåtgången och arbetskostnaden för 

rörläggningsarbetarna. Befintliga ledningar som inte redovisats i entreprenörernas underlag kan 

grävas sönder och orsaka ökade kostnader som i mindre utsträckning skulle uppstå vid 

ytterstadsarbeten. 

Ett rimligt antagande är också att vid innerstadsarbeten beställs fler tilläggsarbeten när 

entreprenören utför ett arbete på en plats i innerstaden och det anses fördelaktigt att inte behöva 

genomföra schaktarbeten oftare än nödvändigt i dessa områden. 

Många fler människor rör sig längs gatorna i innerstaden och därför blir säkerhetsåtgärder mycket 

viktiga i dessa situationer för att undvika olyckor. Schaktgravar måste därför avspärras så gott det 

går och arbeten kan behöva utföras på nätter när mindre människor är i rörelse. Antaganden att 

nattarbeten görs då vattenförbrukningen under dygnet är lägre vid dessa tidpunkter och 

timpenningen för rörläggningsarbetare blir högre vid nattarbeten kan göras. Detta medför därmed 

rimligtvis också högre kostnader för innerstadsarbeten. 

Då innerstadsarbeten medför begränsade ytor för materialupplag kommer ytterligare kostnader för 

att frakta dessa till materialupplagg utanför innerstaden. Lastbilarna som lastas med schaktmassor 

måste följa den maskin som gräver schaktgraven och därefter köra dessa till materialupplag. Detta 

medför troligtvis högre arbetskostnader än de arbeten där schaktmassor kan läggas bredvid den 

schaktade rörgraven som kan vara vanligare i ytterstadsarbeten och en anledning till att 

ytterstadsarbetens kostnader blir lägre. 

Fler faktorer som kan driva upp kostnaden för både innerstads – och ytterstadsarbeten är ifall 

ledningsarbetet är ett nyläggnings – eller omläggningsarbete eller ifall arbetet innehåller 

förorenade massor. Om ett antagande görs att en schaktmassa väger 2,5 ton/m3 och schaktarbetet 

innehåller schaktning på 2000 m3 och 25% av denna schaktning är förorenade massor innebär 
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detta att 1250 ton förorenade massor kommer att behöva läggas på deponi. Då det visade sig i en 

telefonintervju att kostnaden att lägga förorenade massor på deponi uppgår till 1000 kr/ton (van 

der Heijden) kommer således kostnaden för detta exempel att uppgå till 1,25 miljoner kronor. Det 

är då enkelt att få en uppfattning om vilken kostnadsdrivande post förorenade massor är. 

Kalkylverktyget tar heller inte hänsyn till dessa och kan på så vis ge en missvisande kostnad vid 

denna typ utav arbeten. 

5.4 Mål om avvikelse på högst 10% 

På SVOA har man satt som mål att inte avvika mer än 10% från den prognostiserade kostnaden i 

tidiga skeden av projekt. För att kunna jämföra detta används diagrammen med de justerade 

faktorerna samt allmänna kostnader. I diagrammen ritas linjen y = x in. Det är längs denna linje 

som kalkylverktygets utdata bör hamna för att ge en prognos över kostnaderna i verkligheten. 

Linjerna y1,1 = 1,1x och y0,9 = 0,9x ritas också in för att representera 10% avvikelse från 

prognostiserade kostnader. De fall som ligger mellan de två röda linjerna anses klara 10% 

avvikelse från prognostiserad kostnad medan de utanför området mellan de röda linjerna inte gör 

detta. 

  

 

 Figur 5:1. Samtliga projekt justerade med faktorer samt 10% avvikelse. 

 

Ifrån detta kan man se att uppskattade kostnader enligt faktorn uppskattar 4 av 20 projekt inom 

denna avvikelse vilket uppgår till 20% av arbetena. 5 av projekten är gränsfall att de klarar denna 

avvikelse och resterande klarar inte detta. 

I motsvarande diagram för uppdaterade á-priser ritas linjen y = x också in samt linjerna y1,1 = 1,1x 

och y0,9 = 0,9x för att representera 10% avvikelse från prognostiserad kostnad. Samma scenario 

gäller här att de projekt som hamnar inom området mellan y1,1 och y0,9 anses klara avvikelsen 

medan de som hamnar utan området anses ha för stor avvikelse. 
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 Figur 5:2. Samtliga projekt justerade med uppdaterade á-priser och 10% avvikelse. 

 

I detta fall uppgår projekten inom 10% avvikelse till 5 av de 20 erhållna vilket är 25% av 

projekten. Här kan man tyda att det uppdaterade verktyget beskriver de verkliga kostnaderna bättre 

än vad verktyget vars utdata multiplicerats med faktorer gör. 25% är dock en relativt låg andel av 

de totala projekten som borde vara högre för att detta ska vara ett pålitligt kalkylverktyg. 

5.5 Prisvariationer mellan extern entreprenör och egen regi 

I de erhållna resultaten kan det konstateras att arbeten som utförts med extern entreprenör får en 

allmän kostnad som är dubbelt så stor för både innerstads – och ytterstadsarbeten jämfört med 

arbeten utförda i egen regi. Vad detta beror på kan vara att arbeten som utförs i egen regi ofta är 

mindre arbeten längs kortare ledningssträckor än vad arbeten med extern entreprenör är. Kortare 

sträckor prickar ofta kostnadsprognosen lättare än längre sträckor då färre situationer som driver 

upp kostnaden kan uppstå i dessa arbeten (Hall). Det kan även vara så att externa entreprenörer har 

högre vinstmarginaler på sina arbeten vilket gör dessa mer vinstdrivande och större kostnader 

medförs på grund av detta. 

5.6 Felkällor 

En del felkällor och osäkerheter har funnits i arbetets gång. Kalkylverktyget tar endast hänsyn till 

ett visst antal faktorer men lämnar ute många andra påverkande faktorer som driver upp kostnaden 

för rörläggningsarbeten. I vissa extremfall där kostnaden inte prognostiserats bra alls kan 

förorenad asfalt eller förorenade massor förekommit vilket ökat meterkostnaden för arbetet. Då 

kalkylverktyget räknar kostnaden för asfalt och schaktmassor efter de á-priser som är angivna i 

prislistorna kommer dessa att beräknas alldeles för lågt ifall föroreningar förekommer. 

Kalkylverktyget tar heller inte hänsyn till nattarbete utan räknar läggningskostnader under vanlig 

arbetstid under dagtid. 

Resultaten kan också vara bristfälliga på grund av att för några referensprojekt använts. Ifall fler 

referensprojekt med liknande förutsättningar använts hade bättre korrelation uppstått mellan 

regressionslinje och punktdiagram. En jämnare fördelning mellan 1, 2 och 3 ledningar skulle även 

påverkat resultaten i en riktning som visar verkligheten bättre. Arbeten utförda i egen regi som 

enbart uppgick till 4 olika arbeten som därefter delades in i kategorierna innerstad och ytterstad 
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ger även en missvisande allmän kostnad då statistik för dessa är svår att bygga med endast 2 

referensprojekt i varje kategori. 

Muntliga källor från entreprenörerna bedöms vara pålitliga källor då dessa personer har stor 

erfarenhet inom området och arbetat med VA-arbeten under lång tid samt har betydande positioner 

i respektive företag. 

Uppdelningen mellan innerstad och ytterstad kan vara bristfällig på grund av att den enbart tar 

hänsyn till ledningens geografiska position. Då innerstadsmiljö även kan finnas i västerort och 

söderort som klassas som ytterstadsmiljö i detta arbete kan projekt utförda i dessa områden ha 

samma förutsättningar som ett arbete i innerstadsmiljö. Detta gäller även vice versa då projekt kan 

utförts i områden som klassas som innerstadsmiljö men i själva verket kan innefatta 

förutsättningar som egentligen bör anses som ytterstadsmiljö. En bättre uppdelning mellan dessa 

skulle istället varit tätbebyggelse och glesbebyggelse. Ifall denna uppdelning istället skulle 

genomförts hade förmodligen större korrelation uppstått hos punktdiagrammen. 

5.7 Förslag för vidare arbete och studier inom området 

För att kunna arbeta vidare med kalkylverktyget och kostnadsberäkning av VA-ledningar bör en 

mer noggrann uppdelning göra, exempelvis som tidigare nämnt mellan tätbebyggelse och 

glesbebyggelse oberoende av innerstad och ytterstad. Vid tillräckligt många referensprojekt kan 

indelning i antal ledningar även göras för att urskilja läggningskostnader beroende på antal 

ledningar i den schaktade ledningsgraven. 

Vidare kan även fördjupning göras inom förorenade massor och förorenad asfalts påverkan på 

meterkostnader för VA-arbeten. Dessa kostnadsposter är mycket kostnadsdrivande och bör 

beaktas vid nyläggning vid gammal industrimark och liknande. 

Förtydliganden angående vad som räknas till allmänna kostnader inom VA-arbeten bör 

efterforskas och presenteras. I dessa kan de mest kostnadsdrivande posterna tydliggöras och listas 

efter vilken av dessa som har störst inverkan i förhållande till meterpriserna. 
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6. Slutsatser 

Utifrån de resultat som denna studie erhållit kan konstateras att användning av kalkylverktyg med 

uppdaterade á-priser ger mer pålitliga kostnadsprognoser för referensprojekten. Detta pga. att det 

fångar in 5 procentenheter mer referensprojekt inom en avvikelse från prognostiserad kostnad på 

10%. Kalkylverktyget med uppdaterade á-priser har även en högre korrelationskoefficient mellan 

verklig kostnad och teoretisk kostnad som uppgår till R2 = 0,4372 vilket är högre än för 

motsvarande R2 = 0,3151 hos utdata multiplicerat med faktor. Även om kalkylverktyget med 

uppdaterade á-priser fångar in fler projekt än kalkylverktyget vars utdata multipliceras med en 

faktor så uppgår det totala antalet prognostiserade kostnader inom detta område endast till 25% av 

de totala antalet projekt. Från detta kan man dra slutsatsen att ett bättre kalkylverktyg måste tas 

fram som bygger på fler faktorer än de som nuvarande kalkylverktyg bygger sina meterpriser på. 

Efter att ha beräknat faktorer samt genomfört uppdatering av á-priser kan det konstateras att av 

praktiska skäl är det bättre att använda sig av kalkylverktyget med uppdaterade á-priser. 

Tidsåtgången att beräkna nya faktorer för samtliga kategorier blir väsentligt mycket större än vad 

uppdatering av á-priser blir.  

Utifrån studien om entreprenörernas arbetssätt kan en del slutsatser dras kopplat till 

kalkylverktyget som ska användas och vidareutvecklas av SVOA. Kalkylverktyget bör baseras på 

uppgifter om tätbebyggelse och glesbebyggelse istället för geografisk position på ledningsarbetet. 

En uppdelning enbart baserad på geografi är inte tillräcklig då förutsättningarna för arbeten 

varierar och platser i innerstaden kan ha karaktär av ytterstad och vice versa. Kalkylverktyget blir 

också bristfälligt då det inte tar hänsyn till förorenade massor och förorenad asfalt samt nattjobb 

och säkerhetsanordningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Indata för samtliga projekt. Schaktdjup och bergnivå avlästa från samtliga projekts profilritningar 

för VA-ledningar. 

 

Projektnamn Projektnummer Schaktdjup [m] Bergnivå [%] 

Hornsgatan etapp 1 360151 2,4 0 

Krillans krog 360635 2,6 0 

Hornsgatan etapp 2 och 3 360717 1,8 0 

Kårhuset 360956 2,2 0 

Kv Stettin 361153 2,2 0 

Gubbängsfältet 361911 2 0 

Värtahamnen 361933 3,6 0 

Arrheniuslaboratoriet 361025 2,6 25 

Runiusgatan 361102 2,4 75 

- 300745 2,2 25 

Ängsbergsvägen 360173 1,6 0 

Skidbacksvägen 360177 2,8 0 

Tranvägen 73 361174 3 0 

Östergårdsvägen 360393 3 0 

Valsgärdevägen 360301 2,8 0 

Solhemsvägen 360356 2,6 25 

Tegnerlunden 360307 3,2 0 

Livlandsgatan 361647 2 0 

Musikalvägen 25 361430 2,4 25 

Stridsbergavägen 361511 3 0 
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Bilaga 2 

Indata för samtliga projekt. Samtliga avläst från plan – och profilritningar för projekten. 

 

Projektnummer Indata 

 
Typ av projekt Material Dimension [mm] Total ledningssträcka [m] 

360151 1 V PE Ø160 260 

360635 1 V Stål Ø800 170 

360717 1 V PE Ø160 700 

360956 1 V Stål Ø500 45 

361153 1 K Betong Ø1000 90 

361911 1 V PE Ø110 345 

361933 1 V Segjärn Ø400 190 

361025 1 V PE Ø250 130 

361102 1 V, 1 K PE, PVC Ø160, Ø315 125 

300745 1 V, 1 S PE, PVC Ø110, Ø315 140 

360173 1 V, 1 S PE, PVC Ø110, Ø250 150 

360177 1 V, 1 S PE, PP Ø50, Ø250 170 

361174 1 V, 1 S PE, PP Ø110, Ø250 210 

360393 1V, 1 K PE, PVC Ø110, Ø315 150 

360301 1 V, 1 K PE, PVC Ø110, Ø250 150 

360356 1 V, 1 K PE, PVC Ø250, Ø315 240 

360307 1 V, 1 K PE, PVC Ø160, Ø250 50 

361647 1 V, 1 D, 1K PE, PVC, PVC Ø160, Ø315, Ø315 215 

361430 1 V, 1 D, 1 S PE, PP, PP Ø50, Ø400, Ø250 140 

361511 1 V, 1 D, 1 S PE, PVC, PVC Ø250, Ø315, Ø315 150 
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Bilaga 3 

Verkliga bokförda utförandekostnader för samtliga projekt hämtade ur databasen Malte samt 

kalkylerade kostnader från kalkylverktyg innan uppdatering. 

 

Projektnummer Verkliga kostnader Kostnader enligt kalkylverktyg 

 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

360151 7335900 28215 1066000 4100 

360635 7255770 42681 1411000 8300 

360717 8381800 11974 2730000 3900 

360956 1343970 29866 283500 6300 

361153 3448192 38313 783000 8700 

361911 1062884 3081 1276500 3700 

361933 6172997 32489 1406000 7400 

361025 825845 6353 884000 6800 

361102 3591750 28734 1212500 9700 

300745 3830120 27358 1176000 8400 

360173 3406650 22711 885000 5900 

360177 2122400 12485 1020000 6000 

361174 2647596 12608 1365000 6500 

360393 5037125 33581 1020000 6800 

360301 1106664 7378 945000 6300 

360356 6638172 27659 2304000 9600 

360307 1607335 32147 480000 9600 

361647 7580928 35260 1956500 9100 

361430 2553588 18240 1512000 10800 

361511 2232658 14884 1425000 9500 
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Bilaga 4 

Verklig meterkostnad för samtliga projekt och utdata från kalkylverktyg multiplicerat med faktor 3,20. 

 

Projektnummer Verklig meterkostnad Utdata*faktor 

360151 28215 13111 

360635 42681 26541 

360717 11974 12471 

360956 29866 20146 

361153 38313 27820 

361911 3081 11832 

361933 32489 23663 

361025 6353 21745 

361102 28734 31018 

300745 27358 26861 

360173 22711 18867 

360177 12485 19186 

361174 12608 20785 

360393 33581 21745 

360301 7378 20146 

360356 27659 30698 

360307 32147 30698 

361647 35260 29099 

361430 18240 34535 

361511 14884 30378 
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Bilaga 5 

Verklig meterkostnad för innerstadsprojekt och utdata från kalkylverktyg multiplicerat med faktor 

4,51, ytterstadsprojekt multiplicerat med faktor 2,76 samt egen regi och multiplicerat med faktorerna 

2,14 och 1,63. 

 

Projektnummer Verklig meterkostnad Utdata*faktor 

360151 28215 18504 

360635 42681 37458 

360717 11974 17601 

360956 29866 28432 

361153 38313 39264 

361933 32489 33397 

361025 28734 43777 

361911 3081 10206 

300745 27358 23170 

360173 22711 16274 

360177 12485 16550 

361174 12608 17929 

360393 33581 18756 

360301 7378 17377 

360356 27659 26480 

361647 35260 25100 

361025 6353 7281 

360307 32147 10279 

361430 18240 11564 

361511 14884 10172 
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Bilaga 6 

Verklig meterkostnad samt utdata från uppdaterade á-priser för samtliga projekt. 

 

Projektnummer Verkliga kostnader Kostnader enligt kalkylverktyg 

 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

360151 7335900 28215 1274000 4900 

360635 7255770 42681 2142000 12600 

360717 8381800 11974 3010000 4300 

360956 1343970 29866 306000 6800 

361153 3448192 38313 810000 9000 

361911 1062884 3081 1483500 4300 

361933 6172997 32489 1653000 8700 

361025 825845 6353 1274000 9800 

361102 3591750 28734 1500000 12000 

300745 3830120 27358 1806000 12900 

360173 3406650 22711 1170000 7800 

360177 2122400 12485 1394000 8200 

361174 2647596 12608 2163000 10300 

360393 5037125 33581 1890000 12600 

360301 1106664 7378 1320000 8800 

360356 6638172 27659 3096000 12900 

360307 1607335 32147 690000 13800 

361647 7580928 35260 3870000 18000 

361430 2553588 18240 2422000 17300 

361511 2232658 14884 1830000 12200 
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Bilaga 7 

Verklig meterkostnad samt utdata från uppdaterade á-priser + allmän kostnad 14222 kr/m för samtliga 

projekt. 

 

Projektnummer Verkliga kostnader Kostnader enligt kalkylverktyg 

 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

360151 7335900 28215 91816200 19122 

360635 7255770 42681 205542000 26822 

360717 8381800 11974 77993400 18522 

360956 1343970 29866 140338400 21022 

361153 3448192 38313 205542000 23222 

361911 1062884 3081 77993400 18522 

361933 6172997 32489 180711600 22922 

361025 825845 6353 231652400 24022 

361102 3591750 28734 310056000 26222 

300745 3830120 27358 344920200 27122 

360173 3406650 22711 168776400 22022 

360177 2122400 12485 180711600 22422 

361174 2647596 12608 248621400 24522 

360393 5037125 33581 333118800 26822 

360301 1106664 7378 199214400 23022 

360356 6638172 27659 344920200 27122 

360307 1607335 32147 381404400 28022 

361647 7580928 35260 573084000 32222 

361430 2553588 18240 538687400 31522 

361511 2232658 14884 317663600 26422 
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Bilaga 8 

Verklig meterkostnad samt utdata från uppdaterade á-priser + allmän kostnad 22596 kr/m för 

innerstadsprojekt, 13913 kr/m för ytterstadsprojekt samt 11050 kr/m för innerstad i egen regi och 6412 

kr/m för arbeten utförda i egen regi i ytterstad. 

 

Projektnummer Verkliga kostnader Kostnader enligt kalkylverktyg 

 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

Utförandekostnad 

för projekt [kr] 

Utförandekostnad 

per meter [kr/m] 

360151 7335900 28215 134730400 27496 

360635 7255770 42681 443469600 35196 

360717 8381800 11974 115652800 26896 

360956 1343970 29866 199892800 29396 

361153 3448192 38313 284364000 31596 

361933 6172997 32489 272275200 31296 

361102 3591750 28734 415152000 34596 

361911 1062884 3081 62948100 17013 

300745 3830120 27358 182389200 21713 

360173 3406650 22711 113356700 19213 

360177 2122400 12485 115878000 19313 

361174 2647596 12608 128784500 19813 

360393 5037125 33581 136768400 20113 

361301 1106664 7378 123561900 19613 

360356 6638172 27659 219964800 22913 

361647 7580928 35260 203958300 22413 

361025 825845 6353 121380000 17850 

360307 1607335 32147 198240000 20650 

361430 2553588 18240 185889600 17212 

361511 2232658 14884 151164000 15912 
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Bilaga 9 

Intervjufrågor till entreprenörer och egen regi. 

 

1. Hur mycket brukar ni avvika ifrån kalkylerad kostnad för ett rörledningsarbete? 

Hur kommer det sig att ni brukar avvika så mycket/lite? Hur mycket brukar 

tilläggsarbeten påverka den kalkylerade kostnaden? 

 

2. Ser ni att vissa delar av arbetet har större betydelse vid kostnadsberäkning än 

andra ex. förorenade massor, bergschakt, antal brunnar, serviser osv. eller kan 

något försummas? 

 

3. Försöker ni att uppskatta schaktdjup till ett exakt djup eller använder ni ett 

standardiserat djup längs rörledningssträckan för beräkning av 

schaktkostnader? 

 

4. Upplever ni att kostnaden för arbeten i innerstad blir högre än kostnader för 

arbete i ytterstad? Vad beror det på isåfall? 

 

5. Skiljer sig kostnadsberäkning för omläggning respektive nyläggning av 

rörledningar? Brukar kostnaden för dessa typer av arbeten skilja sig åt eller är 

de ungefär samma för rörledningssträckor av samma längd? 

 

6. Har material och dimension på rörledningarna en stor betydelse vid 

kostnadsberäkning eller skulle man kunna använda en standardkostnad per 

meter oavsett ledningstyper? 
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Bilaga 10 

Startsida i kalkylverktyget. Här väljs 1, 2 eller 3 ledningar, dess material samt dimension. 
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Bilaga 11 

Projektbaserade uppgifter, ställs in individuellt för respektive projekt. 

            

Projektbaserade 

uppgifter          

            

Allm kostn   300 000 kr tot 600 kr/m  680     

Baserat på längd  500 m        

            

En NB per  80 

 

m 
        

En servis per  25 m        

En BP per  80 m        

En ventil per  500 m        
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Bilaga 12 

Prisuppgifter enligt kalkylverktyg före uppdatering. 
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Bilaga 13 

Prisuppgifter enligt kalkylverktyg efter uppdatering. Nya priser från ramavtal med Järfälla VA- och 

Byggentreprenad samt prislista för rördelar på SVOA. 
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Bilaga 14 

Prisuppgifter enligt kalkylverktyg före uppdatering. 

 

 Materialdata   Prisuppgifter  

Nr Mtrl Di Dy Tryckl? Ventiler, st Rör+läggn prov 

1  btg1000 1000  1240      1 859 50 

2  btg150 150  265      240 24 

3  btg1800 2184  1800      9 999 100 

4  btg225 225  402      245 24 

5  btg300 300  493      345 24 

6  btg400 400  635      540 40 

7  btg400a 400  685      600 40 

8  btg500 500  700      710 50 

9  btg600 600  800      940 50 

10  btg800 800  1000      1 368 100 

11  peh400,10 327  400  1  500 1 800 50 

12  peh400,4 369  400  1  500 1 070   

13  peh400,6,3 400  352,6  1  500 1 300 50 

14  peh500,6,3 500  440,8  1  600 2 000 100 

15  peh560,10 458  560  1  600 3 600 200 

16  peh560,4 517  560  1  600     

17  pem110,g 90  110  1  400     

18  pem160,g 130  160  1  400 280   

19  pem180,g 147  180  1  400     

20  pem250,g 200  250  1  400 480   

21  pem50 44  50  1  400     

22  pem63 55  63  1  400     

23  pvc160 150  160      175 30 

24  pvc200 188  200      215 30 

25  pvc250 235  250      400 30 

26  pvc315 297  315      795 30 

27  pvc400 377  400      1 250 30 

28  stål1000 1016  996  1  50 000 3 053 200 

29  stål1200 1219,2  1195,2  1  60 000 4 055 200 

30  stål400 394  406  1  15 000 1 400 100 

31  stål500 496  508  1  20 000 1 600 100 

32  stål600 600  615  1  25 000 1 977 100 

33  stål700 693  711  1  30 000 2 000 200 

34  stål800 812,8  796,8  1  35 000 2 500 200 
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Bilaga 15 

Prisuppgifter enligt kalkylverktyg efter uppdatering av á-priser. 

 

 Materialdata   Prisuppgifter  

Nr Mtrl Di Dy Tryckl? Ventiler, st Rör+läggn prov 

1  btg1000 1000  1240      1 695 50 

2  btg150 150  265      290 24 

3  btg1800 2184  1800      9 999 100 

4  btg225 225  402      400 24 

5  btg300 300  493      460 24 

6  btg400 400  635      807 40 

7  btg400a 400  685      807 40 

8  btg500 500  700      1 050 50 

9  btg600 600  800      1 210 50 

10  btg800 800  1000      1 370 100 

11  peh400,10 327  400  1  500 1 800 50 

12  peh400,4 369  400  1  500 1 070   

13  peh400,6,3 400  352,6  1  500 1 300 50 

14  peh500,6,3 500  440,8  1  600 2 000 100 

15  peh560,10 458  560  1  600 3 600 200 

16  peh560,4 517  560  1  600     

17  pem110,g 90  110  1  400 190   

18  pem160,g 130  160  1  400 320   

19  pem180,g 147  180  1  400     

20  pem250,g 200  250  1  400 815   

21  pem50 44  50  1  400     

22  pem63 55  63  1  400     

23  pvc160 150  160      175 30 

24  pvc200 188  200      235 30 

25  pvc250 235  250      540 30 

26  pvc315 297  315      805 30 

27  pvc400 377  400      1 140 30 

28  stål1000 1016  996  1  50 000 9 103 200 

29  stål1200 1219,2  1195,2  1  60 000 3 835 200 

30  stål400 394  406  1  15 000 1 833 100 

31  stål500 496  508  1  20 000 2 830 100 

32  stål600 600  615  1  25 000 2 145 100 

33  stål700 693  711  1  30 000 7 005 200 

34  stål800 812,8  796,8  1  35 000 5 515 200 
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Bilaga 16 

Exempel på meterpriser för ett rör Ø300 av betong. 

 

  Jordschakt   Bergnivå i %       

Djup t vg   spont 25  50  75  100  Anm 

               

1,60  4 300   6 000 6 100 6 700 5 800   

              

1,80  4 400   6 200 6 400 7 000 6 000   

              

2,00  4 600   6 500 6 600 7 300 6 400   

              

2,20  4 800   6 700 6 900 7 700 6 800   

              

2,40  5 000   7 000 7 200 8 100 7 100   

              

2,60  5 200   7 200 7 400 8 400 7 500   

  *            

2,80  5 400 10 100 7 500 7 800 8 200 7 900   

  *            

3,00  5 600 10 500 7 800 8 100 8 500 8 300   

  *            

3,20  5 800 11 000 8 100 8 400 8 900 8 800   

  *            

3,40  6 000 11 500 8 400 8 700 9 300 9 200   

  *   *        

3,60  6 300 12 000 8 700 9 000 9 700 9 700   

  *   *        

3,80  6 500 12 500 9 000 9 400 10 000 10 100   

  *   *        

4,00  6 700 12 900 9 200 9 700 10 400 10 600   

  *   *        

4,20  6 900 13 400 9 500 10 100 10 900 11 100   

  *   *        

4,40  7 200 13 900 9 800 10 400 11 300 11 600   

  *   *        

4,60  7 400 14 400 10 100 10 800 11 700 12 100   

  *   *         

4,80  7 700 14 800 10 500 11 200 12 200 12 600   

  *   *        

5,00  8 000 15 300 10 800 11 600 12 600 13 200   

          

Anm; *)spont bör användas           
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Bilaga 17 

Koder ur ramavtal med Järfälla VA- och Byggentreprenad AB som använts för uppdatering av á-

priser. 

 

CBB.3111 Jordschakt 

CBC.3111 Bergschakt 

CBC.3111 Bergschakt överyta 

CBB.71 Avtäckning av berg (Bergrensning) 

CEC.72 Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand (bergtätning) 

CEC.2111 Ledningsbädd i konventionell schakt och inom spont, med eller utan befintliga 

ledningar 

CEC.3111 Kringfyllning i konventionell schakt och inom spont, med eller utan befintliga 

ledningar 

CEC.4111 Resterande fyllning i konventionell schakt och inom spont, med eller utan befintliga 

ledningar 

DCB.212 Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med 

bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor mm 

DCB.312 Obundet bärlager 200 mm i gång- och cykelbana 

DCC.2412 Slitlager kategori B av stenrik asfaltbetong (ABS) 

DCL.131 Växtbädd typ skelettjord, nedspolning av jordmaterial (matjord) 

DBB.121 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, bruksklass N2 

BGB.211 Avsträvad stålspont för ledningsgrav 

PDB.111 nedstigningsbrunn 1000 mm rakt genomlopp 400 – 800 mm, djup 2,2 m + tillägg 4, 5, 6, 

8, 10, 12 

PBB.1211 Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i ledningsgrav 

PEB.4 Brandpost i mark 

DEC.14 Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong (kantsten) 

PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav  

PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav  

PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav 
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