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Sammanfattning 
JVAB är en byggentreprenör med inriktning på VA-entreprenader. Företaget har utfört ett flertal 

utbyggnader av det kommunala VA-nätet till omvandlingsområden. Dessa projekt har visat sig svåra 

att kalkylmässigt uppskatta utefter verklig tid- och resursåtgång. 

 

Målet var att identifiera generella påverkningsfaktorer för framdriften vid konventionell ledn-

ingsbyggande i omvandlingsområden samt att skapa underlag för beslutsfattande i kommande projekt. 

Detta utmynnade i tre frågeställningar: “Vad är den slutliga kostnaden för framdrift i omvandlingsom-

råden?”, “Vilka faktorer påverkar framdriften i omvandlingsområden?” och “Varför skiljer sig de 

kalkylerade resurserna med de verkliga i omvandlingsområden?”. 

 

Efterkalkyler upprättades för sex slutförda projekt för att besvara den första frågan. De följande frå-

gorna undersöktes med semistrukturerad intervjuteknik med strategiskt urval av respondenter.  

 

Kostnaden för framdrift baserat på efterkalkylen är 2 400-3 600 kr/mledning och 4 800-9 000 kr/mschakt. 

Vägnätet, fastighetsägare och kuperad terräng identifierades som påverkansfaktorer. Tid och erfaren-

hetsaspekter lyfts fram som anledning till avvikelser mellan anbud och verkligt utfall. Att involvera 

fler yrkesroller innan kontraktskrivning och fokus på återkoppling efter projektslut är två förslag 

avsedda för att minska avvikelser. Att endast öka resursanvändningen om nyttjandegraden bevaras 

eller höjs är ett annat. 
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Abstract 
JVAB is a contractor with a focus on water utility construction. The company has carried out numer-

ous extensions of the municipal water network to areas undergoing transitional change from second-

ary to primary residence. These projects have proved difficult to calculate in terms of actual time and 

resource usage. 

 

The objective was to identify the factors that influence the progress of conventional water system 

construction in these areas and to create the basis for future decision making. This resulted in three 

issues: "What is the final cost of progress in these areas?", "What factors affect progress in these 

areas?" And "Why do the calculated resources differ from real ones in these areas?".  

 

The final cost of progress was reconstructed from six completed projects to answer the first question. 

The following questions were examined with a semi structured interviewing technique and the selec-

tion of respondents was strategical. 

 

The cost of progress based on the reconstructed calculation was 2 400-3 600 kr / mledning and 4 800-9 

000 kr / mschakt. Road network, property owners and varied topography were identified as impacting 

factors of the progress. Time and experience aspects were highlighted as a source of discrepancies 

between contract amount and the actual outcome. 

 

To involve different roles before contract writing and focus on feedback after project completion are 

two proposals designed to reduce discrepancies. Increasing the use of resources is an option if utiliza-

tion rates are maintained or raised. 

 

 

 



 

Förord 
Examensarbetet har genomförts på Kungliga Tekniska högskolan, vid institutionen för arkitektur och 

samhällsbyggnad (ABE). Arbetet omfattar 15 hp (högskolepoäng) och är en del av Högskoleingen-

jörsprogrammet 180 hp - Teknik och Ekonomi med inriktning på Byggteknik och Design. Frågeställ-

ningar och mål har vuxit fram efter diskussioner med vår handledare Mikael Lidén på JVAB. 

 

Vi vill tacka JVAB för att de givit oss möjligheten och förutsättningar för att genomföra detta exa-

mensarbete. Först och främst vill vi tacka vår handledare Mikael Lidén samt Mattias Odelby, Gert 

Eriksson, Ingmari Brännvall, Seth Eriksson, Martina Åkerström och Camilla Kostamo för att ni har 

tagit er tid att svara på våra frågor. Slutligen vill vi tacka vår akademiska handledare Magnus Helges-

son för vägledning och support. 
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Svällning      Slutsumma är högre än kontraktsumma 

Forcering     Tillsätta resurser för öka framdrift 

mschakt      Den totala schaktsträckan för ett projekt. 

mledning      Den totala ledningslängden för ett projekt. 

LTA-system     Lätt tryckavloppssystem. 

ÄTA       Ändringar, tillägg och avgående arbeten. 

Beställare     Beställare av byggnadsverk, vanligtvis VA-huvudman. 

VA-huvudman   Ansvarar för VA-försörjningen i ett specifikt verksamhetsområde, 

vanligtvis kommun. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vattenförsörjning är en vital del för ett fungerande samhälle. För att säkra vattnet som resurs både för 

människor och natur tog EU fram ett gemensamt vattendirektiv för samtliga medlemsländer år 2000 

(Direktiv 2000/60/EG, 2000). Detta ledde till att Sverige delades upp i fem olika vattendistrikt. Vat-

tendistrikten har till uppgift att förbättra eller bevara den status som ett vattendrag, avrinningsområden 

eller sjö har (Förordning 2004:660 - om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 2004). Detta har 

tillsammans med LAV (Lagen om allmänna vattentjänster, 2006), som anger kommunernas skyldig-

heter, lett till att rationell utbyggnad av vattentjänster inte enbart grundas efter ekonomiska skäl. 

 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ord-

nas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, skall kommunen. Sveriges riksdag, 2006, Lagen om allmänna 

vattentjänster, svensk författningssamling 

 

Norra Östersjö-distriktet omfattar ett flertal av Stockholms kranskommuner med kustlinje mot Öster-

sjön, däribland Haninge, Huddinge, Nacka, Värmdö och Tyresö. Dessa kommuner har i hög utsträck-

ning påverkats av de nya direktiven. Samtliga kommuner har framtagit sin egen VA-plan. VA-planen 

är en nödvändighet för att en kommun långsiktigt ska kunna säkerställa att de krav med hänsyn till 

vattenförsörjning, hälsa och miljö uppnås (Vägledning för kommunal VA-planering, 2014). Det är i 

VA-planen kommunen beslutar om verksamhetsområde, det område där kommunen enligt lag är 

skyldig att ordna vattentjänster, vilket med förändrade lagkrav och direktiv resulterat i utbyggnads-

planer till områden som tidigare inte omfattats av allmänna vattentjänster. 

 

Haninge kommun har i gällande VA-plan ökat utbyggnadstakten av kommunalt VA från 40 till 200 

fastigheter per år fram till 2027 (VA-plan för Haninge kommun, 2015). De faktorer som nu ligger till 

grund för beslut om vilka områden som ska få kommunala VA-tjänster är hälsa, miljö samt bebyggel-

setryck. Detta har inneburit att områden med låg andel permanentboende som fritidshusområden nu 

ingår i kommunens verksamhetsområde. Dessa områden benämns följande som omvandlingsområden. 

 

JVAB är en byggentreprenör som är inriktade på VA-entreprenader. Företaget har utfört ett flertal 

utbyggnader av det kommunala VA-nätet till omvandlingsområden. Dessa projekt har visat sig svåra 

att kalkylmässigt uppskatta utefter verklig tid- och resursåtgång. 
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1.2 Syfte och mål 

Kalkylerad tid- och resursutgång har visat sig avvika vid arbete i omvandlingsområden. Målet är att 

identifiera generella faktorer för framdriften vid konventionellt ledningsbyggande i omvandlingsom-

råden samt skapa underlag för beslutsfattande i kommande projekt. 

1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar sex entreprenadprojekt utförda av JVAB i omvandlingsområden. Enskilda aktivite-

ters enhetstider omfattas inte i studien. Juridiska förhållandet mellan entreprenör och beställare enligt 

AB 04 kommer inte analyseras. Studien kommer analysera kostnader för transporter, grävmaskiner 

och personal. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vad är den slutliga kostnaden för framdrift i omvandlingsområden? 

2. Vilka faktorer påverkar framdriften i omvandlingsområden? 

3. Varför skiljer sig de kalkylerade resurserna med de verkliga i omvandlingsområden? 

2 Metod  

Frågan “Vad är den slutliga kostnaden för framdrift i omvandlingsområden?” är en kvantitativ fråge-

ställning. Efterkalkyler upprättades utifrån resultatrapporter och förfrågningsunderlag från avslutade 

projekt (se 2.1). 

 

Frågorna “Vilka faktorer påverkar framdriften i omvandlingsområden?” och “Varför skiljer sig de 

kalkylerade resurserna med de verkliga i omvandlingsområden?” behandlades med kvalitativ analys i 

form av semistrukturerade intervjuer med utvalda personer från beställar- och entreprenörsidan (se 

2.2). 

2.1 Analys av data 

Analysen omfattar en genomgång av resultatrapporter och förfrågningsunderlag från entreprenör och 

beställare. Kostnadsposter direkt kopplade till framdrift valdes i samråd med handledare från JVAB. 

Hur jämförbarhet skapades mellan projekten beskrivs i kapitel 5.1 ‘Genomförande’. Utifrån resultat-

rapporter och förfrågningsunderlag framställs tre stycken nyckeltal för framdrift: 

 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
= 𝑘𝑟/𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔             

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑
= 𝑘𝑟/𝑚𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡              

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
= 𝑘𝑟/𝑑𝑎𝑔 

2.2 Intervju 

Personerna som intervjuades hade erfarenhet av omvandlingsområden. De som valdes för intervju var 

bland annat en uppdragsledare från beställarsidan samt kalkylchef och platschefer från entreprenören. 

Respondenterna intervjuades separat och metoden var semistrukturerad (Bryman, Samhällsvetenskap-

liga metoder, 2011). Frågorna var temabaserade vilket syftar till att få respondenten att svara fritt och 

brett för att sedan ställa följdfrågor utefter svaren. Syftet med detta var att inte påverka respondenterna 

med ledande frågor och erhålla olika infallsvinklar. Nackdelen blir att replikerbarheten minskar och 

utrymmet för olika tolkningar ökar.  
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3 Nulägesbeskrivning 

JVAB är ett anläggningsföretag med huvudkontor i norra Stockholm inom områdena mark & väg 

samt vatten & avlopp i Stockholmsregionen. Företaget är ett familjeföretag som grundades år 1985 

och har idag ca 120 anställda. De utför entreprenadprojekt åt professionella beställare som kommuner, 

Stockholm Vatten AB och Trafikverket (JVAB, www.jvab.se/vad-vi-gor/, 2017).  
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4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Ansvar och entreprenadform 

Den vanligast förekommande entreprenadform i studerade projekt är generalentreprenad. Med genera-

lentreprenad innebär att entreprenören har ett utförande- och samordningsansvar medan beställaren 

har funktionsansvaret, till skillnad mot totalentreprenad där även funktionsansvaret tillkommer. 

Funktionsansvaret innebär att beställaren, ofta tillsammans med konsult, i juridisk mening är ansvarig 

för att de bygghandlingar som upprättas uppfyller kravspecifikationen (Nordstrand, Byggprocessen, 

2008, ss. 137). Till exempel är inte entreprenören ansvarig för underdimensionerade vattenledningar 

om den i övrigt utförts fackmannamässigt.  

 

För entreprenören i en ren generalentreprenad innebär utförandekravet att byggnadsverket skall utfö-

ras fackmannamässigt, i enlighet med rådande kompetens och kvalitetskrav inom byggbranschen 

(Nordstrand, Byggprocessen, 2008, ss. 137). I en ren generalentreprenad är beställaren endast i avtal 

med en entreprenör, den entreprenören har i sin tur egna avtal med aktuella underentreprenörer för till 

exempel stensättning och trädfällning. 

  

Alla avtal som sluts i Sverige regleras i avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshand-

lingar på förmögenhetsrättens område,1915), där regleras formerna för anbud och accept med ett 

antal dispositiva och tvingande kapitel och paragrafer. Statliga myndigheter och kommuner behöver 

samtidigt förhålla sig till Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av entreprenader, 

detta till skillnad mot privata aktörer.  

 

De avtalsbestämmelser branschen gemensamt utformat för utförandeentreprenader är standardavtalet 

AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installations-entreprenader, 2004). 

Avsikten med standardavtalet är att effektivisera upphandlingsprocessen och skapa tydlighet inom 

entreprenadjuridiken för inblandade parter (Nordstrand, Byggprocessen, 2008, ss. 202). 

 

AB 04 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomisk 

optimal riskfördelning mellan parterna. AB 04, 2004 

 

För att beskriva vilka krav som beställaren kräver av entreprenören används referensramverket AMA 

(Svensk byggtjänst, Allmänna material- och arbetsbeskrivning). Detta ramverk innehåller metoder, 

materialval och kvaliteter på slutfört arbete som inom byggbranschen accepteras som fackmanna-

mässigt utförande. AMA kopplas till de tekniska beskrivningarna som är en del av förfrågningsun-

derlaget. Detta innebär att man i den tekniska beskrivningen hänvisar till specifika koder som AMA 

använder (BSAB systemet) för att på ett systematiskt och välbekant, för branschens parter, sätt besk-

riva de byggdelar och produktionsresultat som beställts (Nordstrand, Byggprocessen, 2008, ss. 123). 

 

De administrativa föreskrifterna (AF) är ett referensramverk som beskriver en entreprenads administ-

rativa krav. Under kod AFC beskrivs ”Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad” de särskilda 

entreprenadföreskrifterna kopplade till AB 04 (Svensk byggtjänst, u.å. De administrativa föreskrifter-

na). Här delges entreprenörens förutsättningar som gäller för aktuellt projekt med hänsyn till exem-

pelvis vägtrafik, tillgång till mark/fastighet etcetera. 
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4.2 Kalkyl & Anbud 

Inom bygg och anläggningssektorn är förmågan att göra rimliga prisuppskattningar, kalkyler, avgö-

rande. Kalkyler fyller en funktion i ett flertal faser när ett byggnadsverk skall produceras, renoveras 

eller på annat sätt förändras, både för den som beställer och för den som producerar. 

 

I en tidig fas kan kalkyler användas för att klargöra det finansieringsbehov som åläggs beställaren av 

ett byggnadsverk. Det kan även användas för att jämföra olika alternativa lösningar i fråga om att 

renovera, ändra eller bygga nytt. Förmågan att kunna uppskatta kostnaden för ett byggnadsverk, 

stöttar beställaren när anbud skall värderas från olika entreprenörer (Hansson et al, Byggledning: 

projektering, 2015, ss. 323). 

 

Entreprenören lämnar anbud på det förfrågningsunderlag som delgetts av beställaren. Anbudet är 

priset för att entreprenören skall anta utförandet av det som efterfrågats. Anbudssumman utgår från de 

mängder som angivits i mängdförteckningen, en systematiserad uppställning av arbetet efter AMA-

systemet (Nordstrand, Byggprocessen, 2008, ss. 128).  

 

Kalkylprocessen för entreprenören kan kortfattat beskrivas av följande steg, kontrollera uppgiven 

delmängd i mängdförteckningen till exempel ”PDB.32 – Rensbrunn av plast – 32 st”, avgör sedan 

enhetspriset för ett stycke rensbrunn vilket bör omfattas av de direkta kostnaderna för rensbrunnens 

olika delar samt kostnad för yrkesarbetare och eventuell anläggningsmaskin, multiplicera sedan 

mängden med enhetspriset och fortsätt till nästa delmängd. Efter att samtliga delmängder multiplice-

rats med enhetspriset samt att kostnaden för centralorganisation, risker och möjligheter utvärderats 

och vinstpåslag bestämts är anbudssumman fastställd (Hansson et al, Byggledning: projektering, 

2015, ss. 342). 

 

Trots att kalkyler skapas i flera led inom byggprocessen och att noggrannheten ökar ju närmare man 

kommer kontraktsskrivningen mellan parterna kvarstår faktumet att projekt ofta skiljer sig mellan 

kontrakt- och slutsumma, detta går att koppla till de underliggande osäkerhetsfaktorer samtliga kalky-

ler innehåller (Hansson et al, Byggledning: projektering, 2015, ss. 335).  

 

Osäkerheter i kalkylarbetet beror i huvudsak på tre faktorer, Kalkyleringsmetod – Kalkylen kan vara 

utformad efter alltför förenklad metod med bristande precision i mängddata och felaktiga kostnads-

uppgifter. Framtidsbedömning – Kalkylen kan vara korrekt men förutsättningar för projektet föränd-

ras eller bristande handlingar och underlag kan leda till att slutsumman ökar. Konjunktur, konkurrens-

situation och prisutveckling är också framtidsbedömningar med stort mått av osäkerhet. Projektspeci-

fika förutsättningar – En förändrad funktion eller andra ändringar och tillägg leder också till föränd-

ringar av slutsumman oavsett om det är lagkrav eller beställarens önskemål som ligger bakom föränd-

ringen utav förutsättningar (Hansson et al, Byggledning: projektering, 2015, ss. 335). 

4.3 Markarbeten 

I följande avsnitt beskrivs det praktiska utförandet för rörläggning med både LTA (Lätt Tryckavlopp) 

och självfallslösningar. Detta avsnitt hänvisas till: Ekbäck D., 2013. Rörboken: yttre rörledningar, 

Svensk byggtjänst. 
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4.3.1 Förberedelser inför produktion 

Syn av området – har som syfte att komplettera förfrågningsunderlaget och i synnerhet rit-

ningsunderlaget. Här kan eventuella brister eller felaktigheter från förfrågningsunderlaget upptäckas 

och korrigeras. 

 

Geotekniska undersökningar – utreder markförhållanden på platsen, vilken jordart och kornstorlek 

som finns på platsen och ligger till grund för släntlutningen i schakt eller om schakten behöver för-

stärkas med till exempel spont. Föroreningsundersökningar utförs för att klargöra hur uppgrävda 

jordmassor ska hanteras. Beroende på vilken föroreningsgrad jordmassorna bedöms ha ställs det krav 

på hur dessa skall hanteras. 

  

Åtgärder för angränsande byggnader, anläggningar, trafik och skydd av mark och vegetation – Dessa 

åtgärder framgår av förfrågningsunderlaget och skiljer sig mellan projekt, precis som ovanstående 

förberedelser, och påverkar i någon mån alltid framdriften. 

4.3.2 Konventionell ledningsbyggande 

De arbeten som utförs inom konventionellt ledningsbyggande utförs generellt av anlägg-

ningsmaskiner, exempelvis grävmaskin. Grävmaskinen assisteras av en eller flera yrkesarbetare som 

utför de finmotoriska momenten, till exempel skarva eller svetsa rör, packa jordskikten, förflytta sten 

och mindre block bland annat. 

 

Utförandet är den mest kostnadsbärande delen för utbyggnad av kommunala VA-tjänster i omvand-

lingsområden. Med konventionellt ledningsbyggande menas schaktad ledningsgrav som förenklat 

består av tre moment kopplade till utförandet. Dessa tre moment är schakt, rörläggning och återstäl-

lande. Det finns två principiellt skilda typer av rörläggning i undersökta projekt, självfall och LTA.  

4.3.3 Schaktens dimensioner 

Innan uppgrävningen av massor kan påbörjas måste ett antal faktorer fastslås. Den första är botten-

bredden, den är beroende av ledningarnas dimensioner och ett flertal minimimått som skall uppfyllas. 

Lägg även till att arbete skall kunna utföras säkert och i en god arbetsmiljö inuti schakten, vilket kan 

öka bottenbredden (Lundström et al, Schakta säkert: säkerhet vid schaktning i jord, 2015, ss. 73). Den 

andra är förläggningsdjup som vid självfallssystem styrs av frostfritt djup vilket för Stockholmsreg-

ionen är cirka två meter, LTA-system förläggs normalt på cirka en meter. Den tredje faktorn är slänt-

lutningen. Schaktens släntlutning är beroende av jordens beskaffenhet och skall uppfylla de krav på 

säkerhet som garanterar att ras och skred inte inträffar. Notera även att restriktioner angående lastök-

ningar jämte schakten ofta medföljer vilket till exempel kan medföra att möjligheten att lagra massor 

bredvid schakten ej tillåts eller att tunga fordon inte kan passera.  

4.3.4 Rörläggning 

När schakten är grävd kan ledningar förläggas. För att ledningar ska bibehålla sin funktion under 

tilltänkt livslängd ställs krav på utförandet. Ledningsbädden och kringfyllnad är viktiga utförande-

moment med avseende på att skydda ledningsslagen.  

 

Ledningsbädden, den yta där ledningen vilar, består av packningsbart friktionsmaterial och har som 

uppgift att skydda ledningsslagen samt att säkerställa korrekta lutningar. Innan ledningar slutligen kan 
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förläggas kontrolleras schakten, ledningsbädden och ledningsmaterialet för att upptäcka eventuella 

felaktigheter med hänsyn till lutningar, defekta rör, säkerhet i schakt och avlägsning av friktions-

material av större fraktioner som kan skada ledningarna. Ledningar läggs i raka linjer med jämn 

lutning mellan brytpunkterna vilket ofta är brunnar av olika slag. Läggning och fogning av ledningar 

varierar efter materialleverantörens anvisningar.  

 

Kringfyllnaden, det material som ligger runt ledningarna, har som uppgift att skapa jämn tryckfördel-

ning runt ledningarna samt förhindra ovanliggande fyllnadsmaterial att komma i direkt kontakt med 

ledningarna. Ovanliggande fyllning benämns vanligen resterande fyllning och är av grövre fraktioner 

än underliggande ledningsbädd och kringfyllnad. Materialet som används till resterande fyllning har 

två krav, att uppfylla de funktionskrav som ställs på färdigställd gata samt att inte genomtränga kring-

fyllnad och därmed utsätta ledningar för punktlaster.  

4.3.5 Återställande 

När ledningsslagen ligger på plats och är sammanfogade samt förankrade efter anvisningar är det dags 

att återfylla schakten. De massor som används för återfyllnad kan antingen bestå av tidigare upp-

grävda massor från arbetsplatsen, benämns ‘Fall A’ enligt AMA, alternativt måste massor införskaf-

fas. Massornas egenskaper varierar beroende på skikt. Schakten är uppdelad i tre skikt om man bortser 

från eventuell väguppbyggnad.  
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4.3.6 Självfall 

När man bygger ledningssystem med självfall innebär detta att man utnyttjar det faktum att gravitat-

ionen för vatten nedåt. Detta innebär att spillvattenledningen måste luta mot lägsta punkt i flödesrikt-

ningen. Från hushållen via servis till huvudledning vidare till ett reningsverk. Detta medför större krav 

på god projektering då det kan leda till djupa schaktgravar vid varierad terräng. Fördelen med självfall 

är de låga driftkostnaderna då systemet är självgående och nackdelen är att schacktdjupet ökar (se 

figur 1), vilket bidrar till större volym massor måste hanteras, samt högre grad av precision i och med 

risken för bakfall. 

 
Figur 1. Schematisk tvärsnitt för rörgrav på frostfritt djup, djup ca 2 meter i Stockholm. 
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4.3.7 LTA (Lätt Tryckavlopp) 

Lätt Tryckavloppssystem (LTA-system) är vanligt förekommande i omvandlingsområden då det 

innebär mindre investeringskostnad än självfall. Fördelen, där besparingarna uppstår, med detta 

system är att man kan reducera schaktdjupet. Schaktdjupet reduceras med anledning av den isolerande 

låda som omsluter rören samt en värmekabel (se figur 2). För oskyddade rör styrs schaktdjupet i stor 

utsträckning av det frostfria djupet. Det frostfria djupet varierar över landet och är i Stockholm 1,7 

meter. Förmågan att kunna reducera schaktdjupet innebär mindre schaktgravar vilket leder till mindre 

masshantering och bättre framkomlighet. LTA-system kräver att fastighetsägarna installerar och 

driver en pumpenhet från fastigheten till huvudledningen. Mellan husets avlopp till pumpenheten 

råder självfall därefter finfördelas spillvattnet för att sedan pumpas vidare till förgreningspunkten. 

Eftersom systemet är trycksatt kan det följa terrängens kontur vilket leder till att schaktdjupet inte 

varierar. Nackdelarna med systemet är dels fler arbetsmoment i utförandet samt högre driftkostnader 

för främst el samt byte av värmekablar (Halmberg M. Hen S. 2013, LTA kontra självafall, KTH). 

 
Figur 2. Schematiskt tvärsnitt rörgrav med isolerlåda, djup ca 1 m.  

4.4 Anläggningsavgift 

Anläggningsavgiften debiteras i samband med anslutningen till det kommunala VA-nätet eller när en 

förändring av fastigheten verkställts. Avgiften bidrar till att finansiera utbyggnaden av det kommunala 

VA-nätet, inkluderat vattenverk och avloppsreningsverk. Avgiften avser både bebyggda samt obe-

byggda fastigheter inom verksamhetsområdet (Svenskt vatten, 2017. Anläggningsavgifter). Avgiften 

är uppdelad i tre delar, servisavgift – kostnaden för framdragning av servisledning, förbindelsepunkt-

avgift – kostnaden för upprättande av förbindelsepunkten, tomtyteavgift – avgift som beräknas utifrån 

fastighetens storlek (Haninge kommun, 2018. Avgifter för VA). Omvandlingsområden kan ha en 

variation på fastigheternas storlek, detta justeras således i tomtyteavgiften. Vid en fastighetsreglering 

efter anslutningen måste således servisavgift och förbindelsepunktavgift betalas för att erhålla vatten-

tjänster för den nya fastigheten. 
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5 Genomförandet 

Genomförandet av studien består av två delar. Den första delen inkluderar genomgång av resultatrap-

porter och förfrågningsunderlag för projekten. Den andra delen består av intervjuer kring problemati-

ken i omvandlingsområden med platschefer, kalkyl och beställare. 

5.1 Analys av data 

För att besvara den kvantitativa frågeställningen utfördes efterkalkyler på samtliga projekt. Efterkal-

kylerna är baserade på underlag från entreprenörens resultatrapporter samt förfrågningsunderlaget från 

beställaren. För beräkning av kostnaden för framdrift i de olika projekten har ett antal poster i samråd 

med JVAB bestämts. Dessa poster kan summeras till kostnad för transport, personal och anlägg-

ningsmaskiner. 

 

Den kostnad som framkom av efterkalkylen fördelades sedan på projektspecifika parametrar. Dessa 

parametrar är antal byggdagar, schakt- och ledningslängd. Se följande ekvationer. 

 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟
= 𝑘𝑟/𝑑𝑎𝑔          

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑
= 𝑘𝑟/𝑚𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡          

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
= 𝑘𝑟/𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔  

 

 

Antalet byggdagar hämtas ifrån JVABs interna dokumentation. Schakt- och ledningslängder hämtas 

från ritningsunderlaget som tillhandahållits av ett flertal kommuner. Vid genomgång av ritningarna 

noterades bland annat förekomsten av vatten-, spillvatten-, dagvatten och vissa fall dräneringsledning, 

andel LTA- och bergförekomst samt schaktlängden. För ledningslängden multipliceras schaktlängden 

med antalet ledningar i schakten. Samma metod används för inmätning av serviser. Kostnaderna 

relgeras mot riksbankens inflationsmål på 2% (Riksbanken.se, 2017). 

 

Indexreglering 

I jämförandet av projekten tas hänsyn till inflation och kostnadsökningar efter entreprenadindex. 

Entreprenadindex sträcker sig tillbaka till 2011. I och med att studien omfattar projekt utförda innan 

2011 beräknas en genomsnittlig årsökning från 2011 fram tills november 2017. I denna studie viktas 

fyra stycken index utifrån den genomsnittliga proportionen mellan de valda kostnadsposterna. De fyra 

indexen är markarbeten, läggning av pvc-rör samt löner enligt byggavtalet och tjänstemannaavtalet. 

Entreprenadindex mäter specifika arbeten och genomsnittet med denna metod motsvarar Sveriges 

inflationsmål, årliga kostnadsökning bestäms därmed till 2 % (Riksbanken.se, 2017).  
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5.2 Intervjuer 

Vid intervjuerna användes tre stycken olika intervjuunderlag beroende på vilken roll respondenten 

hade. De tre olika underlagen är anpassade för intervju med; beställare, kalkylatorer och platschef (se 

bilaga 10.1). 

 

Intervjuerna genomfördes med en person åt gången eller i par. Intervjuerna inleddes med en kort 

presentation om vad studien och vad som respondenterna förväntas kunna bidra med. Frågorna är 

anpassade för respondenten ska svara brett. Följdfrågor ställdes för att få förtydliganden och mer 

djupgående svar exempelvis “Varför används inte totalentreprenad?”. 
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6 Resultat 

6.1 Analys av data 

Nedan redovisas resultatet från den kvantitativa analysen från de olika projekten. Kostnaderna som 

redovisas är inte projektens totala kostnader, de bör således inte användas för generella prisupp-

skattningar för kommunala VA-tjänster i omvandlingsområden. För att se vilka kostnader som 

inkluderas se ‘Genomförande’ (kapitel 5.1). 

 

Tabell 1. Visar allmän projektfakta kring de analyserade projekten. 

Projekt 
Schaktlängd 

totalt (m) 

Lednings-

längd totalt 

(m) 

Byggdagar 
Serviser 

(st) 

Svällning 

(%) 

Ledningsslag 

(st) 

Andel berg-

schakt (%) 

LTA 

(%) 

A 954 1 908 311 29 145 2,0 - - 

B 2 935 5 787 389 97 50 2,0 18 50 

C 6 966 14 876 945 191 166 2,1 20 20 

D 3 434 6 765 290 83 80 2,0 9 15 

E 2 066 5 524 270 62 - 2,7 - - 

F 1 191 3 053 290 45 40 2,6 11 30 

 

Tabell 2. Redovisar resultatet från efterkalkylen. 

Projekt kr/mschakt kr/mledning kr/byggdagar 
Servistäthet 

(m/st) 
Schakt/dag (m) 

Ledning/dag 

(m) 

A 7 241 3 621 22 203 32,0 3,1 6,1 

B 5 186 2 630 39 132 30,2 7,5 14,9 

C 7 400 3 465 54 551 36,0 7,4 15,7 

D 4 775 2 424 56 540 41,4 11,8 23,3 

E 7 130 2 667 54 565 33,3 7,7 20,5 

F 9 195 3 587 37 765 26,5 6,2 11,6 

Medelvärde 6 318 3 022 44 252 33,2 7,3 15,4 

 

Tabell 3. Visar framdrift för 44 252 kr/dag från högst till lägst. 

Projekt 
Schakt/dag 

(m) 

Ledning/dag 

(m) 

D 9,3 18,3 

B 8,5 16,8 

E 6,2 16,6 

F 7,2 13,3 

C 6,0 12,8 

A 6,1 12,2 
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6.2 Resultat från intervjuer 

Nedan visas resultaten från de intervjuer som genomfördes med beställare, kalkylatorer och platsche-

fer. För intervjufrågor se bilaga 10.1.  

6.2.1 Intervju med beställare 

Intervjun genomfördes 17/11/22 med Camilla Kostamo, uppdragsledare, Haninge kommun. 

 

Vad är vägledande vid beslut om kommunala vattentjänster? 

Det första kommunen utgår ifrån är vattentjänstelagen § 6 (Se kapitel 1.1). Under tidiga 2010-talet 

genomförde SMOHF (Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund) en inventering av Haninge kom-

muns enskilda avlopp. SMOHF dömde ut 75 % av de enskilda avloppen utanför detaljplanelagt om-

råde. För att avgöra vilka områden som skall prioriteras tittar kommunen i GIS (geografiskt informat-

ionssystem) var det finns samlad bebyggelse och hur de ligger i förhållande till befintligt VA-nät och 

till varandra. 
 

Hur budgeterar kommunen i tidigt skede? 

Kommunen tittar på hur man tror att VA-nätet skall se ut i sin helhet, följer marklutningar, mäter 

längder, ledningsdjup och antalet ledningar som skall förläggas, ser över behovet av pumpstationer 

och dagvattenanläggningar. Utifrån detta appliceras en kostnad per meter schakt som i sin tur leder till 

en prisuppskattning. När detaljplanen är fastslagen förfinas kalkylen och en konsult anlitas för att 

upprätta ett förfrågningsunderlag (som entreprenören lämnar anbud på) och lämnar sin kalkyl. Utifrån 

konsultens kalkylerade pris görs tillägg för oförutsedda- samt byggherrekostnader, detta resulterar i en 

tidig budget för projektet. Entreprenadanbuden är i regel högre än det som kalkylerats och kommunen 

har kännedom om att projektet kommer svälla. 
 

Vad avgör start- och sluttid? 

I omvandlingsområden försöker kommunen få en förskjuten genomförandetid på detaljplanen. Detta 

innebär att fastighetsägarna under denna tid inte kan söka bygglov eller utföra bygglovspliktiga bygg-

nationer och renoveringar. Förskjuten genomförandetid används för att kommunen skall ha tid för att 

projektera samt handla upp en entreprenad. Starttiden är lättare att ange än sluttiden. För sluttiden 

tittar de på vad en viss kapacitet ger för sluttid baserat på hur många arbetslag de kan ha igång samti-

digt. Kommunen vill att entreprenören ska kunna styra sitt eget arbete, men tror det finns en risk i för 

långa genomförandetider om de får styra helt själva. Som beställare har man ett större ansvar att räkna 

på en rimlig genomförandetid och det är inte många som har varit entreprenörer.  
 

Vilka entreprenadformer används? 
Kommunen tar in en konsult för projekteringen och projekten upphandlas som utförande-

entreprenader (se kapitel 4.1). Anledningen till att inte totalentreprenad används är för att det krävs ett 

stort perspektiv för att exploatera även ett litet område, då detta är beroende på vad som skall exploa-

teras runtom. Alternativ till utförandeentreprenad är samverkansentreprenader. I samverkansentrepre-

nader framställs en systemhandling för att få helhetsbilden. Inför projekteringen upphandlas entrepre-

nören för att få deras tankar och ideér. När kommunen arbetar med sin egna anläggningssida sker det i 

samverkan med kommunen. 
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Vad skulle du säga ofta är anledningen mellan ett projekt som följer tidsplan och budget och ett 

som inte gör det?  

Många olika faktorer som påverkar kulturen i projektet, exempelvis om entreprenören har samma 

platsorganisation genom projektet. Svårt att veta om det är rätt konsult, att de mängdar rimligt och gör 

stickkontroller på vad som historiskt visat sig vara problematiskt. 

 

De boende har önskemål, krav och funderingar kring arbetet. Även fast det mesta tillgodoses och de 

flesta är nöjda kan skadeståndsanmälningar komma in efter att projektet avslutats. Stämningen bland 

de boende under entreprenaden beror mycket på personkemin mellan entreprenören och de boende 

samt hur drivande de boende har varit till att erhålla kommunala vägar och VA-nät. Det sistnämnda är 

svårt för entreprenören att veta i förväg, då de ärver fastighetsägarna i projektet.  

6.2.2 Intervju kalkyl 

Nedan redovisas resultatet från intervjuer med Seth Eriksson (kalkylator JVAB) och Martina Åker-

ström (kalkylchef JVAB). 

 

Hur skiljer sig kalkylarbetet när det gäller omvandlingsområden? 

Det framkom tidigt under intervjun att omvandlingsområden medförde svårigheter under anbudsske-

det. En av respondenten svarade med en fråga “Hur ska man överhuvudtaget komma fram och hur 

kommer man in och ut?” och syftade på att schakt- och vägbredd ofta kunde likställas i dessa områden 

samt att möjligheten till rundkörning ofta var begränsad.  

 

Hur bestäms kapacitet i omvandlingsområden? 

Här framhåller respondenterna en variation med avseende på erfarenhet och kalkylatorns tolkning av 

förfrågningsunderlaget. De nämner att man inte arbetar utifrån färdiga nyckeltal med hänvisning till 

att de ofta saknar relevans med anledning av projektspecifika differenser. Istället betonar man vikten 

av produktionserfarenhet som komplement till den teoretiska kunskap kalkylatorer besitter för kapaci-

tetsbestämning. 

 

I en efterföljande mejlkorrospondens ställdes en följdfråga angående tredje mans inverkan på anbud-

skalkylen (se kapitel 4.4). Där skrevs att man gör en övergripande bedömning av denna inverkan och 

att det påverkar á-priserna men att det var komplicerat att ge en procentsats. Detta var komplicerat 

med anledning av inverkan av tredje man påverkar ett flertal parametrar däribland anläggningsmaski-

ners kapacitet, ökade kostnader för tillfälliga anordningar och tjänstemannakostnader samt eventuellt 

riskpåslag för viten. Det framgår av svaren att inverkan av tredje tillsammans med ett antal andra 

ogynnsamma faktorer, exempelvis dålig erfarenhet av beställarorganisation, kan medföra att man 

väljer att avstå helt från anbudstävlingen.  
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Vilka anledningar finns det till att anbudskalkyl och slutsumma avviker? 

Svaret kan brett summeras till det faktum att kalkylarbete inte är en exakt vetenskap, det finns ingen 

kalkyl som stämmer helt. Med hänvisning till omvandlingsområden kan anledningen till att kalkylen 

avviker bero på ett flertal faktorer. Erfarenheten återkommer igen som en faktor, en respondent påpe-

kar att “Det är speciella jobb, man måste ha gjort ett förut...” och att kalkylatorer utan erfarenhet från 

omvandlingsområden kan förbise hur invecklad framkomligheten är. En annan faktor som nämns är 

arbetschefens roll och dess “vilja” att vinna anbudet, generellt kan man anta att en hög vilja leder till 

ett lägre anbud och vice versa. I övrigt nämndes samordningskonflikter mellan olika entreprenörer 

som en anledning till reducerad produktionstakt, vilket leder till avvikelser mellan anbudskalkyl och 

slutssumma. Slutligen diskuterades icke kalkylerbara företeelser som fastighetsägares inverkan på 

entreprenaden där det av olika anledning inte är ense.  

 

Förankras anbudskalkylen med platschefen före kontraktskrivning? 

Respondenterna svarar att anbudskalkylen normalt sett inte förankras hos platschefen, delvis är det 

svårt att frigöra tid hos platschefen och att det kan skapa problem i form av att anbudskalkylen inte 

blir konkurrenskraftig, däremot finns det situationer där en platschefs erfarenheter är till behjälplighet, 

exempelvis i fråga om trafikanordningar. 

6.2.3 Intervju platschefer 

Nedan redovisas resultatet från intervjuer med Mikael Lidén (f.d. platschef numer arbetschef JVAB), 

Mattias Odelby (platschef JVAB), Gert Eriksson (f.d. platschef JVAB) och Ingmari Brännvall (f.d. 

platschef JVAB). 

 

Vad börjar du med när du blir tillsatt som platschef? 

Flera intervjusvar pekar på det faktum att överlämnandet av ett projekt från kalkyl till produktion har 

förändrats under aktuell period. Tidigare, berättar en platschef, har man vid överlämnandet av ett 

projektet blivit delgiven förfrågningsunderlaget, budget och vinstkrav och utan vidare dialog krävts 

utföra projektet efter förväntningarna. I dagsläget menar respondenterna att det fungerar mer struktu-

rerat och med en högre grad av deltagande. 

 

Respondenterna berättar att de initialt läser in sig på förfrågningsunderlaget efter kontraktskrivningen 

för att senare delta på en genomgång av projektet med arbetschef och ansvarig kalkylator. Under 

denna genomgång tar man upp kritiska moment och hur man avser hantera dem. Inför produktions-

starten genomförs även samordningsmöten och syn av arbetsområdet med entreprenadens olika parter.  

  

Vad gör du för att avgöra om anbudskalkyl är rimlig? 

En platschef berättar att denne ser över de stora posterna exempelvis rördelar och schaktmassor och 

kontrollerar vilket tempo de är tänkta att hålla per dag (framdrift) utifrån anbudskalkyl och jämför 

med sin egen tidsplan och på så sätt kan avgöra dess rimlighet. Men sammantaget läggs ingen större 

vikt på att avgöra anbudskalkylens rimlighet, utan fokus läggs på den egna produktions- och tidspla-

nen som motiveras till arbetschef. 
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Vad påverkar framdriften i omvandlingsområden? 

De återkommande svaren berör vägnätet samt förhållandet mellan fastighetsägare och entreprenören. 

Ett exempel är återvändsgränder som medför att rundkörning är uteslutet, detta är problematiskt då 

lastbilar måste backa längre sträckor och framkomligheten begränsas. För att skapa framkomlighet 

upprättas tillfälliga byggvägar eller breddningar under produktionen, något som i ett flertal av pro-

jekten inte varit med i anbudskalkylen och således medfört kostnader för entreprenören. Kommunen 

äger ofta inte marken i omvandlingsområden, byggvägar måste därmed förhandlas efter kontrakt-

skrivningen med beställaren. Utöver problem med framkomlighet för entreprenörens egna anlägg-

ningsmaskiner skall även fastighetsägare och utryckningsfordons framkomlighet bevaras under byggt-

iden, detta ledde till att man i ett projekt var tvungen att senarelägga starten och tidigarelägga slutet av 

varje arbetsdag. 

 

Det nämns av samtliga intervjuade platschefer att JVAB vill uppfattas positivt gentemot fasti-

ghetsägare och beställare, vilket kortsiktigt inte alltid är ekonomiskt gynnsamt. Exempelvis berättas 

det att en konkurrerande entreprenör haft bättre resultat i samma område som JVAB verkat i. Förkla-

ringen till detta tycktes av en platschef bero på ett mer nitiskt förhållningssätt till fastighetsägare och 

beställare. Denna förklaringsmodell delades dock inte av samtliga platschefer. Istället föreslogs det att 

de haft bättre lokalkännedom och att köp och sälj av fastigheter i anslutning till projekten lett till att 

man kunnat styra över marken på ett mer rationellt sätt genom att exempelvis använda fastigheterna 

som upplagsmark och fritt kunnat styra över de tillfälliga byggvägarna. 

 

Är anbudskalkylen anpassad efter goda eller dåliga förutsättningar? 

Platscheferna är samtliga överens om att anbudskalkylen anpassas efter goda produktionsförutsätt-

ningar. Det finns förståelse för detta med hänsyn till den konkurrenssituation som råder vid anbuds-

skedet. På en följdfråga rörande skillnad på kalkyler upprättade för omvandlingsområden jämfört med 

tätbebyggda områden, nämner en platschef att det inte togs tillräcklig hänsyn till projektspecifika 

skillnader utan att kalkylen upplevdes standardiserad. En annan platschef påpekar även att affärsstra-

tegiska skäl, exempelvis att bredda sig geografiskt på marknaden, ledde till att JVAB sökte projekt i 

omvandlingsområden och att detta kan ha orsakat snäva kalkyler. Samma platschef pekar på ett antal 

möjligheter i området, exempelvis att krossa bergmassor och återanvända dem, inte förverkligades 

och således påverkat utfallet. 

 

Vad skiljer ett projekt som sväller med bibehållen vinst jämfört med projekt som inte gör det? 

De återkommande svaren rörde interna problem och samspelet med externa parter. Med interna pro-

blem nämndes ofta en bristande förmåga att dokumentera samt kräva ersättning för ÄTA-arbeten. 

Exempelvis nämns vikten av att yrkesarbetarna har kännedom om vad som berättigar betalning eller 

tidsförlängning så att det inom rimlig tid kan dokumenteras och föras in i dagböckerna. Ytterligare 

nämndes det att i flera projekt utförts nödvändiga arbeten för att förbättra framkomligheten, både för 

egen del men även för fastighetsägare och utryckningsfordon, genom att bland annat spränga upp berg 

för att bredda vägar som sedan belastat projektet internt. I detta avseende riktar platscheferna både 

kritik internt då de ifrågasätter om de själva varit tydliga nog i sin argumentation mot beställaren samt 

att man upplever bristande tillit från beställaren. Exempelvis har de med andra beställare, i projekt 

skilda från omvandlingsområden, bättre dialog och mer erfarenhet av varandra. Detta har både ökat 

den interna förmågan att identifiera händelser som berättigar betalning och eventuell tidsförlängning, 

samt ökat möjlighet att få gehör från beställaren. Det framgick att personkemi och förmågan att argu-

mentera väl kan påverka utfallet av ett projekt och en numer pensionerad arbetschef beskrevs ha 

“talets gåva”. Övrigt nämndes det att möjligheten att ställa motkrav i anbudsskedet var begränsad och 

att det oftast ledde till att anbudet förkastas av beställaren vilket anses öka riskerna för entreprenören. 
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Avslutningsvis ställdes följdfrågor angående alternativa metoder till konventionellt lednings-

byggande samt om andra entreprenadformer varit aktuella, där svarade en platschef att man utför 

projektet på det vis man har kunskap och erfarenhet av och att man tillsammans med Haninge kom-

mun under kommande år bygger en huvudvattenledning med medföljande teknikhus på “totalentre-

prenad med utökad samverkan” som kan vara vägledande för framtida projekt. 
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7 Analys och slutsats 

7.1 Vad är den slutliga kostnaden för framdrift i omvandlingsom-

råden? 

Tabell 3 visar viktade värden för framdrift av projekten. Av den framgår att projekten har uppnått en 

framdrift på 6-9 meter färdigställt schaktarbete per dag till en kostnad på 44 250 kronor per dag. Om 

man utgår från antalet ledningar i schakten blir framdriften 12-18 meter ledning per dag till samma 

kostnad. De projekt som har lägst framdrift per krona har högst svällning (Projekt A och C). En större 

resursanvändning än vad som anbudskalkylen angett föranleder svällning. Det kan utifrån studerade 

projekt tolkas som att nyttjandegraden på de tillsatta resurserna varit lägre.  

 

Servistätheten var lägst, 41 meter, i det projekt som samtidigt hade högst framdrift (Projekt B) dock 

hade det projekt med näst högst framdrift också näst högst servistäthet. Servistätheten verkar utifrån 

studerade projekt inte vara en avgörande faktor för framdriften. Omfattningen mätt utifrån den totala 

schaktlängden verkar inte medföra skalfördelar. Exempelvis har projekt A och C lägst framdrift trots 

att att projekt C har en schaktsträcka som är ungefär sju gånger längre. Andelen bergschakt är framta-

gen från mängdförteckningen och inte på verkligt utfall och är därmed svårbedömd. Andel LTA-

system på schaktsträckan leder inte heller till några tydliga skillnader gällande kostnaden för  fram-

drift. Slutliga kostnaden för framdrift i studerande projekten är 3 000 ± 500 kr/mledning och 7 000 ± 2 

000 kr/mschakt. 

7.2 Vilka faktorer påverkar framdriften i omvandlingsområden? 

Den bild som framträder av intervjuerna med samtliga parter är att mark och anläggningsarbeten i 

omvandlingsområden är en komplex fråga som engagerar i flera led och bottnar i mer än gränssnittet 

mellan beställare och entreprenör. Nedan diskuteras de svar som framkommit. 

  

Från intervjun med Camilla Kostamo från Haninge kommun framkommer det att fastighetsägarna är 

en faktor som inte kan regleras i kontraktshandlingar och har potential att hämma projekt i omvand-

lingsområden. Kommunen som beställare har skyldigheter och ansvarsförpliktelser mot fler än bara 

entreprenören.  

 

Som tidigare beskrivits i bakgrunden nämns miljökrav och säkerställandet av vatten som resurs som 

anledningar till ökad utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till omvandlingsområden. Citerat 

från Camilla på frågan “Vad påverkar projekt i omvandlingsområden?” svarar hon bland annat ”...om 

de boende varit drivande i frågan om att få kommunalt vatten och avlopp eller inte.” tillsammans med 

kommunens VA-plan kan man konstatera att fastighetsägarna inte alltid är drivande i frågan.  

 

Huruvida inställningen från kommuninvånarna generellt är positiv eller negativ till utbyggnaden och 

anslutningen av det kommunala VA-nätet är inte en del av denna studie dock kan man fastslå att det 

finns rationella argument oavsett inställning. Ett argument emot en eventuell utbyggnad kan vara att 

man vill bevara områdets fritidshuskaraktär och småskalighet (Magnusson A., Oscarsson E., Från 

småskaligt fritidshusområde till traditionellt villaområde).  

  

Ett annat argument är den ekonomiska aspekten som anslutningsavgiften utgör och som ska sättas i 

relation till enskilda eller samverkanslösningar exempelvis gemensamhetsanläggningar. Det billigaste 
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VA-systemet med hänsyn till investering och driftkostnad är beroende av ett flertal variabler som är 

kopplade till antal fastigheter, avstånd till befintligt nät och permanteringsgrad (Näslund O., VA-

system i omvandlingsområden - vad kostar de?). 

  

Den här problematiken blir tydligast för fastighetsägare på landsbygden och utanför tätbebyggelse där 

kommunens ansvar att ”anordna vatten och avlopp i större sammanhang” lett till att fastighetsägare 

med i övrigt fungerande lösningar tvingas ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Kritiken samman-

fattas av interpellation (2017/18:40, Lars Beckman). Nuvarande regering har tillsatt en utredning med 

syfte: 

 

”…att kostnadseffektivt minska utsläppen från små avlopp har regeringen tillsatt en 

utredning som bland annat ska föreslå alternativ till den kommunala skyldigheten 

att ordna allmänna vattentjänster i större sammanhang.” Sveriges riksdag, Lars 

Beckman . 

  

I vilken utsträckning fastighetsägares inställning till kommunal anslutning påverkar entreprenörens 

framdrift är inte klarlagd men med hänvisning till svaret från Camilla Kostamo att ”Entreprenören 

ärver fastighetsägarna” (Camilla Kostamo, Haninge kommun) samt att entreprenören uppger att de 

vid vissa tillfällen måste förhandla med fastighetsägare bör en mer utförlig diskussion föras angående 

ansvar och åtgärder vid förseningar och svällning av projekt som kan härledas till fastighetsägare. 

  

Vägnätets struktur, bredd och möjlighet till rundkörning för maskiner och lastbilar är det vanligaste 

svar rörande påverkansfaktorer för framdrift i omvandlingsområden. Exempelvis nämns återvänds-

gränder och vägbredd som påverkansfaktorer för framdrift. Eftersom vägnätets struktur och ägande-

förhållandet av marken i området leder till få praktiska möjligheter att kompensera för flaskhalsar i 

omvandlingsområden är det rimligt att hävda att tröskeln för exempelvis tidsförlängning bör vara 

lägre hos beställaren. 

 

Något som också är rimligt att hävda är att förutsättningarna, vägnätets struktur, för ett projekt fram-

går av förfrågningsunderlaget och bör därmed inte belasta beställaren. Entreprenören har tillgång till 

ritningsunderlaget, de utför platsbesök och det har inte framkommit av intervjuerna att förändrade 

förutsättningar gentemot förfrågningsunderlaget skulle ligga till grund för svällning eller försämrad 

vinstmarginal. Det är svårt att argumentera för att beställaren ska betala för ökade kostnader på grund 

av redan från start kända förutsättningar exempelvis återvändsgränder och dylikt. 

 

Omvandlingsområden präglas ofta av kuperad terräng vilket framgår av de projekt som studerats och 

förekomst av berg i dessa områden är därmed vanligt förekommande. Det har framgått i samtal med 

platschefer att avtäcka och spränga berg är tid och resurskrävande insatser. Detta kan likt vägnätet bli 

en flaskhals i produktion om det saknas alternativa vägar för att skapa framkomlighet. JVAB har vid 

tillfällen, som nämns i platschefsintervjuerna, sprängt berg och breddat gator för att förbättra fram-

komligheten. Men på samma sätt som vägnätets struktur är klarlagd på förhand är förekomsten av 

berg, om än okänd, något som regleras av mängdförteckningen och kan således tyckas vara entrepre-

nörens ansvar. 

 

De förutsättningar som beskrivs i AF delen av förfrågningsunderlaget (kod AFC) varierar i mån av 

beställarens egna krav samt rådande förutsättningar. Dess inverkan på entreprenaden varierar bero-

ende på arbetsområdets storlek och möjlighet att exempelvis leda om trafik, boende och samtidigt 

uppfylla tillgänglighetskraven. På en följdfråga till en platschef gällande hur framdriften påverkas om 
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ingen hänsyn till trafik och fastighetsägare i anslutning till projektet krävdes, uppskattades till att 

takten på utfört arbete skulle kunna öka med 50-60 procent men att detta måste sättas i relation till den 

kostnad som åläggs entreprenören att möjliggöra en sådan lösning. Denna uppgift tycktes av en annan 

anställd hos entreprenören vara för hög, som tyckte 25 procents ökning var med rättvisande och ligger 

mer i linje med tidigare given uppgift om att arbetsdagen startade en timme senare och avslutades en 

timme tidigare. 

 

Sammanfattningsvis, de faktorer som påverkar framdriften i omvandlingsområden är fastighetsägare, 

vägnätet och den kuperade terrängen. Det är den sammansättningen av återkommande faktorer som 

utmärker omvandlingsområden. 

7.3 Varför skiljer sig de kalkylerade resurserna med de verkliga i 

omvandlingsområden? 

Det enkla svaret på frågeställningen kan kopplas till en fråga ställd till platscheferna ”Är kalkylen 

anpassad efter goda eller dåliga förutsättningar” där samtliga respondenter var eniga om att det var 

efter goda förutsättningar. Det skulle efter detta svar enbart krävas bevis för att förutsättningarna i de 

undersökta projekten inte varit goda för att fastställa att kalkylen sväller för att den inte kalkylerades 

efter korrekta förutsättningar. Detta svar är dock inte vidare tillfredsställande då den följer ett resone-

mang med följande struktur ”Om A är sant, är B självklart” det vill säga att om anbudkalkylen och 

verkliga utfallet skiljer sig från varandra är det i någon mening självklart att anbudskalkylen varit för 

snäv. 

 

De anledningar som finns för en snäv kalkyl och varför svällning av projekt i just omvandli-

ngsområden ter sig mer problematiska för entreprenören kommer nu diskuteras. En anledning till 

snäva kalkyler och som nämns i kapitel 6.1 är diverse marknadsstrategier. Om en marknadsmässig 

strategi föranlett entreprenören att lämna en anbudskalkyl som är snäv är anledningen till ovan ställd 

fråga klarlagd och faller utanför studiens syfte. Det är följaktligen betydelselöst att analysera ett 

projekts resultat om värdet skapas utanför projektet. En annan anledning till snäva kalkyler som 

däremot är föremål för denna studie är erfarenhetsaspekten. 

 

Erfarenhetsaspekten dyker upp både i intervjun med Camilla Kostamo såväl som med kalkylatorerna 

från entreprenören. Camilla berättar att man inom Haninge Vatten & Avlopp har anställda anläggare 

med god produktionserfarenhet som är delaktiga i förprojekteringen men ställer sig samtidigt frågande 

till hur man säkerställer att konsult och entreprenör har rätt erfarenhet och tillsätter tillräckliga resur-

ser och kompetens. 

 

Huruvida erfarenhet är en bristvara inom VA-branschen är för studien okänd. Däremot kan man 

konstatera att utbyggnadstakten i omvandlingsområden har ökat och därigenom slå fast åtminstone ett 

av två följande scenarier. Scenario ett föreslår att den gemensamma arbetsstyrkan inom VA är kon-

stant till sin storlek men den är samtidigt mer produktiv eller har större arbetsbelastning. Scenario två 

föreslår motsatsen, att produktiviteten och arbetsbelastningen är konstant men arbetsstyrkans storlek 

ökat. 

 

Antag att scenario ett är sant, det skulle föreslå att bristen inte ligger i kunskap och erfarenhet utan i 

en brist på tid. Om det är tidsbrist som leder till avvikelser mellan anbudskalkyl och verkligt utfall kan 

tre åtgärder föreslås. Först föreslås det att minska arbetsbördan, med andra ord sänk utbyggnadstakten 
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på kommunal nivå eller lämna färre anbud som entreprenör. Som andra alternativet kan man öka 

anställningstakten i samtliga led inom VA-branschen för att kontra utbyggnadstakten. Det ideala sista 

alternativet är att öka arbetsstyrkans produktivitet utan att det i sin tur ökar arbetsbördan. 

 

Antag nu att scenario två är sant, att arbetsstyrkans storlek har ökat. Det föreslår att anledningen till 

att kalkylerade resurser avviker från de verkliga är kunskaps och erfarenhetsrelaterad. Det leder då i 

sin tur att samtliga organisationer vare sig de är beställare, entreprenör eller bedriver konsultverksam-

het bör höja erfarenhetsutbytet från gamla till nya medarbetare samt från olika yrkesgrupper för att 

säkerställa kvalitet i utfört arbete i samtliga led. Detta kan exempelvis innebära komplementerande 

krav på dokumentation och återkoppling. Avsikten är inte öka mängden administrativt arbete eller fler 

möten utan att subjektiva åsikter och erfarenheter från samtliga yrkesroller lyfts fram och samlas in 

för att bidra till den kollektiva kunskapsbanken. 

 

Oavsett vilket scenario man väljer kvarstår det faktum att nya medarbetare kommer anställas i hela 

byggbranschen. Med hänvisning till svaren från intervjuerna där platscheferna och kalkylatorerna 

talade om vikten av produktionserfarenhet styrks resonemanget om att dokumentera och samla in 

information om påverkansfaktorer för att kunna göra adekvata risk och möjlighetsbedömningar även 

om man inte som individ upplevt situationen. Detta kan exempelvis innebära att man involverar 

tilltänkt platschef och arbetsledare i kalkylprocessen tidigare än efter kontraktsskrivningen. Detta 

skulle således förankra anbudskalkylen i ett tidigare skede, det skulle eventuellt leda till större an-

svarstagande samt ett naturligt erfarenhetsutbyte. 

 

Det finns en annan aspekt av erfarenhet som går att koppla till gränssnittet mellan beställare och 

entreprenör och hur mycket erfarenhet man har av att samarbeta med varandra. Antagligen är det 

ofrånkomligt att ju mer erfarenhet man har av varandra desto mer förståelse och tillit har man för 

varandra och mindre risk för att konflikt uppstår. Detta leder in på följande stycke om personkemi.  

 

Personkemi och förmågan att argumentera väl var ett delsvar på frågan ”Vad skiljer ett projekt som 

sväller med bibehållen vinst och ett som inte gör det?”. Till vilken grad det argumentationsförmåga 

och personkemi påverkar ett projekt är irrelevant, att det påverkar bör dock ifrågasättas. Om två 

identiska projekt utförs och genomförs med samma resursinsats ska varken beställare eller entreprenör 

tjäna eller förlora intäkter med personkemi som grund. Men med hänsyn till att det faktiskt påverkar 

projektens utfall understryker det tidigare sagda rörande erfarenhetsutbyte. En person med förmågan 

att argumentera sig till framgång för ett projekt blir närmast ovärderlig oavsett vilken organisation 

personen tillhör. Samtidigt blir arbetsinsatsen som helhet svårbedömd om vi antar att den bedöms 

monetärt. Om argumenten är sanna och exempelvis berättigar betalning eller tidsförlängning bör de 

rimligen vara dokumenterade och inom branschen kända. Denna transparens skulle möjligen stärka 

samarbetet mellan entreprenör och beställare och öka tilliten.  

 

För att sammanfatta, att anbudskalkyler skiljer sig från verkligt utfall kopplas till brist på antingen tid 

eller erfarenhet. Det är med anledning av detta de komplementerande kraven på dokumentation och 

återkoppling bör sträva efter att samla in åsikter och berättelser från exempelvis yrkesarbetare, arbets-

ledare och platschefer där de före projektstart är mer involverade i utformningen av anbudskalkyl eller 

förprojekteringen samt att de själva formulerar svar på frågor angående påverkansfakorer efter pro-

jektslut. Tanken är att detta ska leda till att erfarenhet som uppkommit i ett projekt ska vara tillgäng-

ligt för medarbetare i andra projekt och att man därigenom kan värdera tidigare tillvägagångssätt och 

ha samma samma förmåga att argumentera väl oavsett om en viss individ medverkar eller ej. På detta 
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sätt kan successiva förbättringar ske som på sikt kan leda till mindre avvikelse mellan anbudskalkyl 

och verkligt utfall.  
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8 Rekommendationer 

Forcera med måtta – Tillsätt resurser till ett projekt om nyttjandegraden i projektet kan bevaras eller 

höjas.  

 

Involvera yrkesroller innan kontraktsskrivning – Genom att involvera flera yrkesroller kan risk och 

möjligheter utvärderas både efter kalkylmässiga- och produktionsmässiga faktorer. Om kalkylen är 

förankrad i tidigare skede kan risker i produktionen förebyggas. 

 

Återkoppling – Samla in åsikter från flera yrkesroller efter projektslut. Detta ökar takten på erfaren-

hetsutbytet och minskar beroendet av individuell kunskap.  
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9 Rekommendationer för vidare studier 

Det har framkommit flera faktorer som påverkat framdriften i omvandlingsområden. Bland annat har 

byggvägar och breddningar av befintliga vägar belastat projekten intern, då de inte efterfrågats i 

förfrågningsunderlaget. För vidare studier är det möjligt att utvärdera vad som berättigar betalning 

och tidsförlängning, utifrån vad som händer under produktionen går det att studera följande: 

 

▪ Jämför enskilt avlopp/gemensamhetsanläggning/kommunalt VA ur miljöa-

spekt. 

▪ Jämför utfall för projekt med enbart självfallssystem eller LTA-system 

▪ Jämför konkurrerande entreprenörer i samma område 

▪ Jämför schaktfria metoder med konventionellt ledningsbyggande 

▪ Jämför utfall för projekt med olika entreprenadformer 

▪ Jämför utfall för projekt med vana och ovana samarbetsparter. 
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10 Bilagor 

10.1 Intervjufrågor 

Frågeformulär 1. Intervjufrågor. 

Fråga Platschef 

1 Vad börjar du med när du blir tillsatt som platschef? 

2   Vad gör du för att avgöra om anbudskalkyl är rimlig? 

3 Vad påverkar framdriften i omvandlingsområden? 

4 Är anbudskalkylen anpassad efter goda eller dåliga förutsättningar? 

5 
Vad skiljer ett projekt som sväller med bibehållen vinst jämfört med projekt som inte 

gör det? 

Fråga Kalkylator 

1 Hur skiljer sig kalkylarbetet när det gäller omvandlingsområden? 

2 Hur bestäms kapacitet i omvandlingsområden? 

3 Vilka anledningar finns det till att anbudskalkyl och slutsumma avviker? 

4 Förankras anbudskalkylen med platschefen före kontraktskrivning? 

Fråga Besällare 

1 Vad är vägledande vid beslut om kommunala vattentjänster? 

2 Hur budgeterar kommunen i tidigt skede? 

3 Vad avgör start- och sluttid? 

4 Vilka entreprenadformer används? 

5 
Vad skulle du säga ofta är anledningen mellan ett projekt som följer tidsplan och 

budget och ett som inte gör det?  
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10.2 Bilder 

 
Figur 3 – Gatan har schaktats upp för att förlägga ledningarna, till höger i bilden syns resterande 

vägöverbyggnad. 

 

 
Figur 4 – Förläggning av servisledning fram till fastighetsgräns. 
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Figur 5 – Förläggning av ledningar, vägen har tillfälligt breddats för att skapa framkomlighet.  

 

 
Figur 6 – Förkomst av berg under ett smalt vägparti.  
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Figur 7 – Mindre grävmaskin används vid förläggning av ledningar under ett smalt vägparti.  

 

 
Figur 8 – Breddning av gata med stödmurar. 
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Figur 9 – Breddning av gata med stödmurar. 

 

 
Figur 10 – Förläggning av ledningar, fastighetsägare om båda sidor av schakten. 
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Figur 11 – Schaktning inför förläggning av ledningar, tillfällig väg har upprättats för att uppnå till-

gänglighetskraven. 
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Lundström, Odén, Rankka, 2015. Schakta säkert: säkerhet vid schaktning i jord. Svensk Byggtjänst. 

Risinger, B., 2014. Vägledning för kommunal VA-planering. Naturvårdsverket 

Törneke K., Handbok Om VA i omvandlingsområden. Svenskt Vatten, 2008. 

11.4 Litteratur 

Nordstrand, U., 2008. Byggprocessen, Liber. 

Ekbäck D., 2013. Rörboken: yttre rörledningar, Svensk byggtjänst. 

Hansson, B., 2015. Byggledning: projektering, Studentlitteratur. 

Bryman, A., 2011. Samhällsvetenskapliga Metoder, Liber. 

11.5 Lagar 

Sveriges riksdag, 2006. Lagen om allmänna vattentjänster. Svensk författningssamling 

Europaparlamentet, 2000. Direktiv 2000/60/EG - En ram för gemenskapens åtgärder på vattenpoliti-

kens område. Europaparlamentet och rådets direktiv 

Sveriges riksdag, 2004. Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Svensk 

författningssamling 

Sveriges riksdag, 1915. Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område. Svensk författningssamling 

11.6 Tidigare studier 

Holmberg, Hen, 2013. LTA kontra självfall. KTH 

Kärrman, Pettersson, Erlandsson, 2012. Kostnader för VA i omvandlingsområden. Svenskt Vatten. 

Näslund O., 2016. VA-system i omvandlingsområden - vad kostar de?. Uppsala universitet 

Hammargren, Alcazar, 2014. Anläggning av traditionellt VA-schakt. Uppsala universitet 

Widén E., 2016. Kostnadsberäkning av rörläggning. KTH 



32 

  

11.7 Websidor 

Svenskt vatten, (2017-10-18). Anläggningsavgifter. http://www.svensktvatten.se/va-chefens-

verktygslada/ekonomi-taxa/va-taxa/anlaggningsavgifter/.[2018-01-29]. 

Haninge kommun, (2018-01-08). Avgifter för VA. https://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-

avlopp/avgifter-for-va/. [2018-01-29]. 

Svensk byggtjänst, (u.å). De administrativa föreskrifterna. https://byggtjanst.se/acdmy/ama-/de-

administrativa-foreskrifterna/. [2018-02-01] 


