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Sammanfattning 
Många projekt i dagens samhälle överskrider sina budgetar och blir försenade. En internationell 

studie visar att större infrastrukturprojekt underskattar budgeten vid nio av tio fall. Det visar sig 

även att de inte verkar lära sig av misstagen då felbedömningarna är lika stora idag som för 70 år 

sedan.  

 

Vi valde att göra en fallstudie på Svenska kraftnät. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med 

uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft som omfattar kraftledningar och stationer för 400 

kV och 220 kV och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ökar investeringstakten, jämfört med 

2000-talets första hälft ökas de årliga investeringarna från nivån 300-400 miljoner kronor till 

nivån 4000-5000 miljoner kronor. Dels ska man investera i ny kapacitet men det handlar också 

om nätförstärkningar eftersom Sverige har ett av världens äldsta elnät. En annan orsak till att 

man behöver förstärka elnätet är för att man ska kunna ta hand om ny elproduktion, t.ex. 

vindkraft. Svenska kraftnät är inne i en omställningsfas och för att klara av den stora 

investeringsvolymen är organisationen intresserad av att utbyggnadsprojekten drivs på ett 

effektivt sätt. Syftet med denna rapport är att identifiera de faktorer som medför avvikelser under 

förberedelse- och genomförandefasen, i ett av Svenska kraftnäts kraftledningsprojekt, och om 

dessa faktorer kan minimeras till framtida projekt 

 

Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie på kraftledningsprojektet Stackbo-Hamra. De 

resultat och slutsatser som hittats gäller bara för Svenska kraftnät. Intervjuer med projektledare, 

byggkontrollanter och teknikansvariga gjordes. Den återkommande faktorn till kostnadsavvikelser 

var att bygghandlingen inte stämde överens med verkligheten. Under projektets förberedelsefas 

när projekteringen görs fick många omtag göras beroende på att projektdefinitionen inte var tydlig 

och att stolpplatser fick justeras p.g.a. arkeologi. Det vi fann var att ungefär hälften av alla ändrade 

tillägg i avvikelser under genomförandefasen berodde på dåliga markundersökningar. . Detta i sin 

tur leder till förseningar och att beställaren Svenska kraftnät får betala entreprenörens 

stilleståndskostnader. En annan orsak till kostnadsökningar var att entreprenaden startade innan 

alla tillstånd var klara.  

 

 
  



  

Abstract 
Many big projects today exceeds budget and time plan. An international study show that large 

infrastructure projects underestimate the cost in 9 out of 10 cases. It also show that the 

calculations are as wrong today as they were 70 years ago which show a lack of improvement.  

 

We chose to do a case study at Svenska kraftnät. Svenska kraftnät is a state-owned enterprise 

tasked to manage Sweden’s power grid which includes power lines and grid stations for 400 kV, 

220 kV and international connections. In recent years, the investment in Svenska kraftnät has 

increased from 300-400 million SEK per year to 4-5 billion SEK per year. This increase is 

primarily to invest in new capacity and grid improvements since Sweden has one of the oldest 

power grids in the world but it is also to manage new power generation such as wind power. 

Svenska kraftnät is interested in making their projects more efficient, especially now that they 

are in a transformation phase and are planning many power line projects in the upcoming years. 

The object of this paper is to identify which factors cause deviations during the preparation phase 

and the implementation phase in a power line project at Svenska kraftnät and if these factors can 

be minimized in future projects. 

 

The study was performed as a qualitative case study on the power line project Stackbo-Hamra. 

The results that were found and the conclusions that were made only applies to Svenska kraftnät. 

Interviews with project managers, building inspectors and technicians were made. The 

reoccurring reason for cost deviations was the fact that the construction document was not 

consistent with the actual construction conditions. Projections had to be repeated because of 

unclear project definitions and adjustments of post placing due to archeological excavations. 

What we found was that approximately half of all contract deviations were caused by poor soil 

testing. This leads to delays and Svenska kraftnät has to pay downtime costs to the entrepreneurs. 

Another reason for increased cost is that the construction began before all permits were done. 
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Ordlista 
 

AB  
Allmänna bestämmelser (AB) är avsedda att användas vid upphandling och avtal avseende  

utförandeentreprenader, det vill säga entreprenader där beställaren tillhandahåller  

projekteringen. 

 

Beställare  
Ordet beställare syftar, i denna rapport, till Svenska kraftnät. Beställaren är den som ger  

entreprenören och projektören (konsulten) sitt uppdrag och åtagit sig att betala för dennes arbete. 

 

Entreprenör 
Entreprenör i denna rapport syftar på det företag som fått uppdraget att bygga kraftledningen. 

 

Förfrågningsunderlag (FFU)  
Förfrågningsunderlag är ett dokument som innehåller förutsättningarna för upphandlingen.  

Det ska framgå vad som köps och vilka krav det ställs på det som köps. Beskrivning skall också 

säga hur man lämnar anbud samt hur jämförelsen mellan anbuden sker.  

  

Infrastrukturprojekt  
Infrastruktur är anläggningar som anses vara nödvändiga för att samhället skall fungera.  

Infrastrukturprojekt avser byggandet av system för transport av varor, personer, energi och  

information.  

 

Koncession 
Tillstånd att driva kraftledning. Det är Energimarknadsinspektionen som prövar och ger 

koncession för starkströmsledningar. 

 

Ledningsrätt 
Ledningsrätt innebär att man har rätt att anlägga och underhålla kraftledningen trots att man inte 

äger marken ledningen står på. 

 

Löpande räkning  
Arbete på löpande räkning innebär att beställaren löpande fakturerar  

Projektören (konsulten) för de kostnader som uppkommer under arbetets gång. Det är  

beställaren som står för den ekonomiska risken vid förseningar, materialfördyringar och så 

vidare.  

 

MKB  
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska identifiera och beskriva effekter som en planerad  

verksamhet eller åtgärd kan medföra på bland annat människor, miljö och hushållning med  

mark, vatten, råvaror och energi. Vidare ska MKB möjliggöra en samlad bedömning av dessa 

effekter på människors hälsa och miljö.  

 

Svk 
Förkortning för Svenska kraftnät 

 

ÄTA-arbete  
Ändring i tillägg och avvikelse 

 

 
 



  

Normalspann 
Normalspann för en sträcka beräknas mellan två avspänningsstolpar (spännkedjor). Kan variera 

utmed en ledningssträcka. Långa normalspann ger färre stolpplatser, korta normalspann ger fler 

stolpplatser. 
 

Spannlängd 
Den aktuella längden mellan två stolpar, kan variera t.ex. mellan 140-525 m för en 400 kV 

ledning med portalstolpar. 

 

 
Linnedhängning 
Fas- eller topplinans nedhängning i respektive spann för normalspann respektive spannlängd. 

När spannlängden är längre än normalspannet ökar linans nedhängning i spannet och när den är 

kortare minskar den. 

 

Fritt avstånd till mark 
Linornas fria avstånd till mark beror på om kraftledningen är placerad inom detaljplanelagt 

(oftast tätort) område eller utanför.  

 

Spänning (kV) Avstånd till mark 

detaljplanelagt område (m) 

Avstånd till mark ej 

detaljplanelagt område (m) 

220 8,0 7,0 

400 8,8 7,8 
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1. Inledning 
I det här kapitlet vill vi ge en inledning till infrastrukturprojekt och komplexiteten i dessa projekt 

och varför det tar så lång tid att genomföra ett projekt. 

 

1.1 Bakgrund 
En internationell studie visar att större infrastrukturprojekt underskattar budgeten vid nio av tio 

fall. Det visar sig även att de inte verkar lära sig av misstagen då felbedömningarna är lika stora 

idag som för 70 år sedan. Datainsamling är hämtad från sammanlagt 258 projekt i 20 olika länder 

och från 5 världsdelar. Det framkommer även att de verkliga kostnaderna var i genomsnitt 28 

procent högre än de beräknade kostnaderna. (Flyvbjerg, 2004) 

 

Varför blir kostnaderna mycket högre än de budgeterade i infrastrukturprojekt? Varför är 

felbedömningarna lika stora idag som för 70 år sedan? Detta är svåra frågor att besvara. Om 

felbedömningarna för budgeteringen idag är lika stora som för 70 år sedan, har det då inte dragits 

några erfarenheter från gamla projekt till de nya? Eventuella orsaker till att kostnaderna är 

mycket högre än de budgeterade är att produktionen inte har genomförts på ett resurseffektivt 

sätt.  

 

Projektforskningen var från början mest fokuserad på färdigställda mål som kostnad, tid och 

kvalitet. Det har visat sig att dessa faktorer inte behöver vara uppfyllda för att ett projekt ska 

anses vara lyckat. Den senaste tidens projektforskning går in på nya aspekter som måste 

inkluderas i arbetet för att kunna utvärdera ett projekts effektivitet. (Wisén & Lindblom, 2009). 

 

Den empiriska studien valde vi att göra på Svenska kraftnät. Svenska kraftnät är ett statligt 

affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för elkraft som omfattar kraftledningar och 

stationer för 400 kV och 220 kV och utlandsförbindelser. Stamnätet har en total ledningslängd på 

ca 1500 mil och omfattar ca 57000 stolpar, ca 150 transformator- och kopplingsstationer samt 16 

utlandsförbindelser.. Svenska kraftnät har också systemansvaret för el vilket innebär ett 

övergripande ansvar för att den svenska elförsörjningen fungerar driftsäkert. Svenska kraftnät är 

inne i en intensiv period där affärsverket bygger ut och förstärker stamnätet 

Svenska kraftnät ökar investeringstakten, jämfört med 2000-talets första hälft ökas de årliga 

investeringarna från nivån 300-400 miljoner kronor till nivån 4000-5000 miljoner kronor. Från 

nu och fram till 2025 räknar affärsverket med att ha investerat 60 miljarder kronor i stamnätet. 

De främsta orsakerna till detta är klimatpolitiken, effekthöjningar i flera kärnkraftverk, att bygga 

bort flaskhalsar i överföringsförmågan inom landet samt ökad integration med omvärlden 

(kraftnät, u.d.). Svenska kraftnät är inne i en omställningsfas och för att klara av den stora 

investeringsvolymen är organisationen intresserad av att utbyggnadsprojekten drivs på ett 

effektivt sätt. Fallstudien gick ut på analysera ett kraftledningsprojekt (nybyggnad med 

stålstolpar). Syftet var att identifiera de avvikelser i ett kraftledningsprojekt som har störst 

inverkan på ändrings- och tilläggsarbeten under genomförandefasen och om dessa avvikelser kan 

minimeras till framtida projekt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att identifiera de faktorer som medför avvikelser under förberedelse- 

och genomförandefasen, i ett av Svenska kraftnäts kraftledningsprojekt, och om dessa faktorer 

kan minimeras till framtida projekt 

Från syftet har följande frågeställning tagits fram.  

- Vilka är de mest kritiska faktorerna som medför avvikelser under förberedelsefasen?  

- Finns några återkommande faktorer under genomförandet som medför ÄTA-arbete?  

- Hur kan ovanstående faktorer minimeras i framtida projekt? 
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1.3 Avgränsning 
Studien omfattar endast kraftledningsprojekt på Svenska kraftnät. Vi har begränsat oss till att 

analysera planerings- och genomförandefasen av en ny kraftledning som byggs med stålstolpar. 

De förbättringsfaktorer som identifieras är endast hos beställaren (Svenska kraftnät).  

Vi berör tillståndsprocessen på en övergripande nivå för att få en förståelse för hur lång tid det 

tar att få erforderliga tillstånd i ett kraftledningsprojekt, men vi analyserar inte hur denna process 

kan förbättras. 

 

 

2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi de metoder vi använt oss av för detta arbete. Vi beskriver också hur vi 

samlat in data samt analyserat detta.  

 

2.1 Val av objekt 
Affärsverket Svenska Kraftnät bildades 1992 inför elmarknadens avreglering 1995. Under 

affärsverkets första tio år investerades 3,5 miljarder kronor. Under denna tioårsperiod byggde 

man om ca 30 mil ledning och ca 10 stationer och man var ca 200 anställda. Nu sägs det att man 

ska bygga 30 mil kraftledning per år. I perspektivplan 2025 som är en utvecklingsplanför det 

svenska elnätet på 10-15 års sikt uppskattas investeringarna till 55-60 miljarder kronor. Att gå 

från en förvaltande organisation till en byggande organisation på kort tid innebär stora 

utmaningar. Man har dragit igång flera stora utbyggnadsprojekt samtidigt som man utvecklar 

projektprocess och rutiner för hur man ska driva projekten. Idag är man ca 500 anställda, att få in 

så många nyanställda samtidigt som man utvecklar arbetssätten blir också en stor utmaning. 

Eftersom Svenska kraftnät under en lång tid varit en förvaltande organisation finns en stor 

osäkerhet i projektkostnader och tidplaner för genomförandet av kraftledningsprojekt eftersom 

dessa baseras på erfarenheter från de få projekt som tidigare genomförts. Därför tyckte vi det var 

intressant att göra en fallstudie på Svenska Kraftnät för att se om det gick att finna några 

återkommande orsaker till kostnadsökningar under entreprenadskedet vid nybyggnad av 

kraftledningar. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
När man ska välja ansats och metod för en undersökning finns ett antal frågor att ta ställning till. 

Dels gäller det att ta ställning till vilken typ av undersökning som ska användas och dels vilka 

metoder för insamling av data som är bäst att använda. Initialt handlar det om att få klart för sig 

vilka problem man har och vad man vill uppnå. När man definierat detta gäller det att hitta ett 

tillvägagångssätt och samla in information. Därefter ska informationen analyseras och 

sammanställas så att resultatet kan rapporteras. 

 

2.3 Kvalitativ fallstudie 
Vi valde metoden kvalitativ fallstudie för att besvara våra frågeställningar. Fallstudie är en 

djupgående metod där man studerar det speciella snarare än det generella. Metoden ger möjlighet 

att se detaljer och det finns flera sätt att fånga in och undersöka komplicerade samband. Efter 

inledande information valdes ett nyligen avslutat kraftledningsprojekt ut hos Svenska kraftnät, 

Stackbo-Hamra. Projektet bryts sedan ned till genomförandefasen och dess olika entreprenader. 

Eftersom de olika entreprenaderna i projektet är omfattande valde vi att studera tre av de sex 

entreprenaderna mer ingående för att se om några större likheter och paralleller kunder dras. 

Den centrala utgångspunkten för undersökningen var att Svenska kraftnät ser att bygghandlingen 

i ett kraftledningsprojekt delvis är felaktig och orsakar stora kostnader för ÄTA-arbete under 

genomförandefasen. Denna studie är inriktad på att hitta orsakerna till kostnadsavvikelser i ett 

kraftledningsprojekt. 
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2.4 Datainsamling 
Vi har valt två olika insamlingsmetoder för fallbeskrivningsinformationen, 

dokumentundersökning och intervjuer.  

Dokumentundersökningar 

Både formell och informell dokumentundersökning har utförts. Den formella informationen 

kommer från utgivet material från Svenska kraftnät, bl.a. MKB:n och informationsbladet 

”Projektnytt om Stackbo-Hamra” samt arkiverade projektdokument. Den informella 

informationen kommer från interna mötesprotokoll, och en genomgång av entreprenörers ÄTA-

listor.  

Intervjuer 

Eftersom vi valt att genomföra vår rapport som en kvalitativ fallstudie ansåg vi att det bästa 

sättet att få fram den information vi behövde var att intervjua nyckelpersoner i projektet. 

I huvudsak finns två huvudtyper av intervjuer, strukturerad och ostrukturerad intervju. Båda har 

fördelar och nackdelar och används i olika situationer. 

De strukturerade intervjuerna utgår från en intervjumall som innehåller alla de frågor som ska 

besvaras. Fördelen med detta är att man kan sammanställa statistik från svaren men kan lätt 

missa information då dom tillfrågade inte har möjlighet att diskutera. 

Ostrukturerade intervjuer har en löst formulerad intervjumall där frågorna är av en öppnare 

karaktär som tillåter friare svar och öppnar upp för diskussion. Fördelen med detta är att få igång 

en diskussion där intressanta aspekter kan dyka upp. Nackdelen är att det kan vara svårt att 

sammanställa och kategorisera svaren. 

Vi valde den ostrukturerade intervjumetoden. Intervjuerna hölls relativt öppna men med en viss 

strukturering för att säkerställa att intervjuerna behandlade de viktiga ämnena. Intervjumallen 

som finns i bilaga 1 användes bara som ett hjälpmedel.  

Vi använde oss av öppna frågeställningar för att inte begränsa det behandlade området och få en 

möjlighet att upptäcka nya aspekter och faktorer på det studerade problemet. (Patel & Davidson, 

2011).  

För att få en så bred syn som möjligt på projektet, vilka problem man haft och vad orsaken till 

vad dessa kan bero på har flera personer på Svenska kraftnät intervjuats, projektledare, 

teknikansvariga och byggkontrollant (6 personer). För att få en inblick i hur Svenska kraftnät 

uppfattas som beställare gjordes också en intervju med projektledaren på Pöyry SwedPower AB 

som hade uppdraget att utföra projekteringen och ta fram bygghandlingen. 

I och med att vi kunde få fram ekonomiska data i dokumentundersökningen (från förstudie till 

verklig kostnad), utfördes intervjuerna med fokus på att försöka förklara varför avvikelserna 

uppstått under genomförandefasen. All empirisk data sammanställdes och analyserades för att 

sedan komma fram till en slutsats 

 

2.5 Analys 
Att analysera handlar om tre saker, samla in, analysera och tolka. Först registrerar man ingående 

data, sen ska man analysera dessa data och förmedla vad man fått ut av observationen samt att 

rangordna det som är viktigast i förhållande till ämnet. I det sista skedet kan man sedan börja 

tolka och analysera vad som sagts (Trost, 2010) . Det som framkom i intervjuerna sorterades och 

strukturerades. Sedan analyserade vi och identifierade de likheter som fanns. Empirin tolkades 

och jämfördes med teorin. En utvärdering gjordes som sedan resulterade i en slutsats.  

 

2.6 Kritik mot metod 
En kvalitativ fallstudie har många fördelar. Den ger möjlighet att samla in detaljrik kunskap och 

insikter inom ett visst område. Flera källor och undersökningsmetoder kan användas. Vanligt är 

att man använder sig av intervjuer, observationer och dokument. Förenklat sätt säger man att 

man samlar in data tills man når kunskapsmättnad, d.v.s. tills man inte längre blir överraskad av 
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svaret. Utmaningar med fallstudier är att det kan vara svårt att generalisera utanför det studerade 

området och att gränser kan vara svåra att dra. Forskarens närvaro kan vara ett problem, detta 

gäller främst vid känsliga ämnen. En kvalitativ forskningsmetod kan kritiseras för att vara 

subjektiv då kvalitativa resultat anses i många fall vara vinklade av forskaren. Mycket av 

resultaten kommer ifrån forskarens egna åsikter och belyser frågor som de tycker är viktiga och 

relevanta. När man samlar in data med hjälp av intervjuer kan man drabbas av den så kallade 

intervjueffekten. Det innebär att den intervjuade personen kan många gånger vinkla svaren och 

svara på ett sätt som den intervjuade tror att uppsatsskrivaren vill höra. På detta sätt kan 

informationen bli vinklad och manipulerad.  

 

 

3. Teori 
I detta kapitel kommer det skrivas om de teorier som behövs för att kunna besvara och analysera 

syftet och frågeställningarna som finns. 

 

3.1 Vad är ett projekt? 
Det finns många uppfattningar om vad ett projekt är. Ordet projekt kommer från det latinska 

ordet projicera och betyder ”kasta fram” (Eklund, 2002). Ett projekt kan beskrivas som en 

process, med en start och ett slut för att åstadkomma ett förutbestämt resultat (Tonnquist, 2008). 

Ett projekt enligt (Archibald, 1992) och (Tonnquist, 2008) definieras om dessa fyra kriterier 

uppfylls:  

 Bestämt avgränsat mål – unik uppgift.  

 Bestämd tidsperiod – tidsatt. 

 Bestämda resurser – egen budget. 

 Särskilda arbetsformer – tillfällig organisationer. 

Projektförloppet är indelat i fyra olika faser, förstudie, planering, genomförande och avslut 

(Tonnquist, 2008). Vilka faser som är mest resurskrävande kan ses i projektlivscykeln nedan och 

kan jämföras med hur produktlivscykeln är uppbyggd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figur 1. Stadier i projektlivscykeln översatt till svenska (Pinto & Slevin, 1987) 
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I figur 1 så syns det att behovet av resurser är relativt sett lite inledningsvis. I slutet av 

planeringsstadiet ökar resurserna snabbt för att sedan nå sin topp av genomförandefasen och 

sedan avta under avslutsfasen. (Pinto & Slevin, 1987).  

Förstudie 

I denna fas tas underlag fram som är av betydelse för planeringen och genomförandet. Sedan 

analyseras förutsättningar och man specificerar vad uppdraget ska gå ut på. Det kan till exempel 

vara att man tittar på vilka intressenter som man ska samarbeta med, kartläggning av projektets 

omfattning och analyser av nuläget. I denna fas ska organisationen göra en grov kostnadskalkyl 

och ta fram kravspecifikationer på saker som måste ingå i projektet. (Tonnquist, 2008).  

Planering 

I planeringsfasen kartläggs vad som ska göras och när det ska göras. (Tonnquist, 2008) En 

projektplan ska tas fram som behandlar tidsplaner, budget, resurser, arbetsmiljö och 

riskhantering. Denna fas är till för att ta fram planer för genomförandet och arbetet ska resultera i 

en tidsplan där aktiviteter som ingår i genomförandet har identifierats och där aktiviteterna 

tidsatts och ordnats i en följd som förhindrar flaskhalsar så bra som möjligt. (Wisén & Lindblom, 

2009).  

Genomförande 

Denna fas består av att ta fram och leverera resultat enligt de mål som finns i projektplanen. 

Väldigt mycket press läggs på projektledaren då denne ska dokumentera resultatet, följa upp 

planer, hantera ändringar och avvikelser i projektplanen. Projektledaren ska även upprätta en 

löpande kommunikation internt inom projektgruppen och externt med olika intressenter. När 

projektet överlämnas till beställaren anses genomförandet vara klart. (Tonnquist, 2008).  

Avslut 

Sker då projektet är överlämnat och godkänt av beställaren, organisationen ska utvärdera och 

avveckla projektet. Det är viktigt med erfarenhetsåterkopplingen och en utförlig slutrapport bör 

tas fram. Syftet är att utvärdera arbetssätt och prestationer samt att dokumentera erfarenheter och 

resultat. (Tonnquist, 2008) 

 

3.2 Projekttriangeln 
Traditionellt beskrivs ett projekts omfattning i tre dimensioner, tid, kostnad och kvalitet. Ett 

projekt beskrivs alltid som ett temporärt fenomen och då blir arbetet beroende av projektets 

tidsschema. Ur ett projektorganisationsperspektiv är det därför viktigt att förstå och respektera att 

tid faktiskt är pengar. Kvalitetsdimensionen är även den beroende av de andra dimensionerna 

eftersom bristande kvalitet ofta förklaras med att projektet fallerar och inte kan leverera inom tid, 

budget eller inom det angivna projektmålet. (Norrie & Walker, 2004).  

Projektarbetsmetoden har på senare tid spritts till flera olika typer av verksamheter och varierar 

med avseende på omfattning, varaktighet och komplexitet. Det kan t.ex. röra sig om att införa ett 

nytt datasystem, en kontorsflytt eller förvärv av ett annat företag. Därför kan den traditionella 

projekttriangeln skrivas in i en cirkel som innehåller tillkommande faktorer. Varje projekt har sin 

tyngdpunkt någonstans inom triangeln, medan läget och storleken för segmenten i den 

omgivande cirkeln skiljer sig från projekt till projekt. (Briner, et al., 1999) 
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Figur 2. Projekttriangeln i ett större sammanhang (Briner, et al., 1999) 

 

Många författare hävdar att det inte är möjligt att nå kombinationen, ”bästa funktion, på kortast 

tid, till lägsta kostnad”, eftersom de tre dimensionerna är beroende av varandra. För att korta ner 

projekttiden innebär det att mer resurser måste tillföras och att kostnaden blir högre eller att 

ambitionerna inom kvalitet och funktion sänks. (Engwall, 1999)  

Om ett projekt slutförs inom den avsatta tidsramen, budgeten hålls och om projektet fullföljs 

enligt planen, anses projektet vara lyckat. Hänsyn till slutkundens tillfredsställelse måste också 

tas, om denne är nöjd med projektresultatet. Ett projekt är effektivt om det uppfyller den lämpade 

användarens behov. (Berggren & Lindqvist, 2001) 

 

3.3 Projektdefinition 

Med projektdefinition menas att tydliga och klara mål ska finnas uppställda. Det är viktigt att 

alla projektmedlemmar är väl insatta i projektmålen och har en identisk syn på dem. (Lidow, 

1999) En vanlig orsak till varför projekt misslyckas är på grund av oklar projektdefinition 

(Young, 2006). 

 

3.4 Projektplan 

En projektplan tas ofta fram i ett tidigt skede av ett projekt. Från början ligger ofta fokus på vilka 

resultat som ska uppnås. En grov idé brukar finnas om hur projektet ska utföras, vad det kommer 

och kosta och när det ska vara klart. Under varje fas i projektlivscykeln inkluderas mer och mer 

information, antaganden byts ut mot fakta och mer detaljer inkluderas i projektplanen. En 

bristfällig projektplan är ofta en stor orsak till varför projekt misslyckas. En bristfällig planering 

kan bero på flera olika orsaker, t.ex tekniska svårigheter eller att det är ett väldigt komplext 

projekt (Archibald, 1992).  

 

3.5 Projektstorlek 

Komplexiteten ökar oftast med storleken på ett projekt. Stora projekt har ofta flera kontrakt med 

konsulter och entreprenörer. Brist på kunskap, material och ledningskunnande är några 

potentiella risker som är associerade med stora och komplexa projekt. Även koordinationen 

mellan många delprojekt är en stor riskfaktor. Om ett delprojekt blir försenat kan det skapa 
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förseningar i de andra delprojekten s.k. ”riple effect” på engelska. Även osäkerhet kring inflation 

och växelkurser påverkar kassaflöden i byggnadsprojekten, kostnad av material och löner ökar 

med projektets längd. (Pheng & Chuan, 2006) 

 

3.6 Kunskap 
Inget projekt kan färdigställas utan att projektmedlemmarna har rätt kunskap. Ett problem som 

kan uppstå är att projektmedlemmarna uttalat sig om att de har en specifik kunskap men som 

senare visar sig att det inte är så (Lidow, 1999). I stora projekt är det viktigt att nyckelpersonerna 

har identifierats för att kunna ha ett effektivt projektteam. (Archibald, 1992) 

 

3.7 Projektorganisationen 
För varje beställning som kommer in till projektverksamheten måste det finnas en organisation 

som ska utföra det beställda arbetet. Om projektet ska fungera är det viktigt att alla i 

organisationen förstår hur projektformen fungerar. Den vanligaste vägen att utforma en 

projektorganisation är genom att en styrgrupp utses. Styrgruppen ska fungera som en slags 

styrelse för projektet tillsammans med beställaren. En projektledare utses sedan från styrgruppen 

som i sin tur får i uppgift att bygga upp en organisation runt omkring sig som ska genomföra 

uppdraget. (Tonnquist, 2008) 

Beställaren 

Äger projektet och bestämmer hur mycket resurser som ska finnas tillgängliga för att nå önskat 

resultat. Beställaren har också det övergripande ansvaret för vilken kravspecifikation som 

projektet ska uppnå och det är dem som godkänner projektets leveranser.  

Styrgruppen 

Projektets beslutande organ som oftast består av en beställare som ordförande. Styrgruppen har i 

uppdrag att kontrollera att projektet ligger i linje med verksamhetens övergripande mål och 

beslutar angående förslag om ändringar ska göras.  

Projektledaren 

Har i uppdrag att leverera ett resultat till beställaren genom att projektmålen uppnås. 

Projektledaren har också i uppdrag att delegera ansvar för att planera och organisera arbetet. Man 

kan se projektledaren som styrgruppens förlängda arm och mycket av arbetet kretsar kring 

kommunikationen med styrgruppen, externa intressenter och projektgrupper för att se till att allt 

flyter på så bra som möjligt.  

Projektgruppen 

Är ansvariga för att utföra aktiviteter som behövs för att klara projektmålen och rapporterar 

direkt till projektledaren hur arbetet ligger till.  

Referensgruppen 

Ska fungera som projektledarens stöd, så att han eller hon kan bolla idéer med referensgruppen 

och pröva delresultat på. Referensgruppen representeras oftast av potentiella användare, tänkbara 

affärspartners eller planerade kunder. Genom att tidigt kunna få svar på hur lösningar och idéer 

blir mottagna kan projektledaren få värdefull information som denne sedan via styrgruppen kan 

använda för att omformulera specifikationer under processen.  

Resursägare 

Är linjecheferna som har i uppdrag att bistå projektet med personal, maskiner och material som 

krävs för att projektet ska kunna genomföras.  

Kvalitetssäkrare 

En oberoende person som tillsats av kunden eller beställaren för att granska projektets 

arbetsgång och resultat.  

(Tonnquist, 2008) 
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3.8 Projektstyrningsmodeller 
En stor del av projektledningsarbetet handlar om att planera för, förutse och kontrollera olika 

problem som kan dyka upp under projektets gång. För att kunna kontrollera och styra denna 

process som ett projekt innebär finns olika typer av projektstyrningsmodeller, t.ex. PROPS 

(projektet för projektstyrning utvecklat av Ericsson) och PPS (praktisk projektstyrning utvecklat 

av TietoEnator). Metoderna fungerar som styrmodeller för projektet och bygger på olika metoder 

för att få ett så effektivt arbetsförfarande som möjligt. Metoderna utgår från en process som finns 

inbyggd i modellerna där det finns en logisk indelning av beslutspunkter och/eller milstolpar. För 

att förtydliga ansvarsområden och olika aktiviteter inom projektet, delar 

projektstyrningsmodellerna upp projektorganisationen i tre olika intressentnivåer: 

– projektintressenter eller ledningsnivå 

– projektledning 

– projektmedarbetare  

På projektnivå (projektledning och projektmedarbetare) finns styrfaser som består av: 

– förberedelse och genomförbarhetsstudie 

– genomförande 

– avveckling 

Figuren nedan visar projektstyrfaserna i PPS och visar processen på de tre nivåerna: 

– verksamhetsnivån (affärsnivå) 

– projektledningsnivån (projektstyrning) 

– Projektmedarbetarnivån (produktionsmodell för det dagliga arbetet)  

(Tieto, u.d.) 

 
 

Figur 3. Projektstyrningsmodellen PPS (Tieto, u.d.)  
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3.9 Projektkalkylering 

Projektkalkyler använder man för att kunna planera och i efterhand kontrollera projektet. Dess 

syfte kan vara att ge underlag för kostnadskontroll, prissättning och val av produkt. Ett 

byggnadsprojekt saknar i allmänhet intäkter och ur kalkyleringssynpunkt handlar det mycket om 

fördelning av kostnader till projektet (Olsson, 2005). 

 

3.10 Upphandling av infrastrukturprojekt 
I ett infrastrukturprojekt är genomförandefasen uppdelad i två faser, upphandling och 

genomförande (Tonnquist, 2008). Entreprenadformerna inom infrastrukturprojekt är 

utförandeentreprenad och totalentreprenad. 

Svenska Kraftnät upphandlar sina kraftledningsprojekt på utförandeentreprenad. Vid 

utförandeentreprenad upprättar beställaren ett förfrågningsunderlag innehållande alla de 

handlingar som krävs för byggprojektet. Svenska kraftnät upphandlar konsulter för att ta fram 

förfrågningsunderlaget. Därefter upphandlas den entreprenör som lämnat det bästa anbudet till 

beställaren. Vid en utförandeentreprenad är beställaren ansvarig för funktionskraven i projektet 

och entreprenören för utförandet. (Benselfeldt, 2014) 

 

Då beställare och entreprenör ingår avtal om ett byggprojekt kommer man överens om vilka 

villkor som ska gälla för entreprenaden. Brukligt är att hänvisa till ett standardavtal som 

byggandets kontraktskommitté gett ut. För utförandeentreprenader gäller AB04, allmänna 

bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. För 

konsultupphandlingar kallas de allmänna bestämmelserna för ABK 09. De allmänna 

bestämmelserna ger alltså ” de spelregler” som gäller för de olika aktörerna i projektet och en 

hänvisning till dessa underlättar ansvarsrollerna. (Nordstrand, 2008) 

Vid olika byggprojekt tillämpas olika ersättningsformer: 

- fast pris 

- à-pris 

- löpande räkning 

Fast pris innebär att en fastslagen summa för entreprenaden bestäms i upphandlingen. Fast pris 

kan tillämpas med eller utan indexreglering. Indexreglering innebär att entreprenören under 

entreprenadtiden får ersättningar för prishöjningar på material m.m. (Söderberg, 2011) 

À-pris innebär att priset bygger på fasta delpriser för de prestationer som ingår i entreprenaden. 

Vid markarbeten används i regel mängdkontrakt, vilket innebär att beställaren överlämnar en 

mängdförteckning till entreprenören innehållande de mängder som ingår i entreprenörens 

åtagande. Entreprenören prissätter sedan mängderna med à-priser som sedan summeras till en 

anbudssumma. De mängdberäkningar beställaren utfört är inte exakta, därför mäts arbetets 

verkliga mängder under utförandet och summan justeras. (Liman, 2007) 

Löpande räkning innebär att entreprenören får betalt för sina löpande kostnader under projektets 

gång. Att entreprenören får mer betalt ju mer arbete som utförs, kan leda till att hög kvalitet 

uppnås eftersom entreprenören kan bygga långsamt med hög noggrannhet. Ersättningsformen 

kan också innebära att entreprenören inte söker nya effektiva lösningar. (Liman, 2007) 

Ändringar och tillägg av arbete är så vanligt i en entreprenad att entreprenörens pris ofta 

förändras under arbetets gång. (Liman, 2007) 

Vid en utförandeentreprenad går det att vinna tid genom att börja projekteringen innan samtliga 

tillstånd och avtal är klara eller all finansiering är klar. Att starta en projektering i förväg är dock 

riskfyllt, då projekteringen kan bli inaktuell om tillstånd eller finansiering drar ut på tiden. 
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Exempel på tillstånd och avtal kan vara godkänd arbetsplan eller detaljplan samt marklösenavtal. 

(Benselfeldt, 2014) 

 

3.11 Kostnadsavvikelse 

Under ett projekt uppdateras många kostnadskalkyler (Jansson, 1992). Den intressanta 

kostnadsavvikelsen är då man mäter avvikelser mellan godkänd investeringsbudget, det vill säga 

den kalkyl som ligger som underlag vid investeringsbeslutet och slutredovisat kostnadsutfall. I 

den kostnad man har för att färdigställa ett byggnadsprojekt skiljer man på tre olika avvikelser. 

Det rör sig om avvikelser i den utgift som betalas, den kvantitet av arbete och kapital i form av 

materiella resurser som har förbrukats, och den kvalitet byggnaden har. (Segelod, 2004) 

En kostnadsavvikelse är oftast inte något som plötsligt dyker upp vid ett byggnadsprojekts 

slutskede. Tvärtom så är det vanligt att kostnadsavvikelser formas och utvecklas under projektets 

gång. Vid anläggningsprojekt brukar de största avvikelserna uppstå i början av 

projekteringsprocessen, dvs mellan den första och andra kalkylen. Vid dessa projekt vet de 

ansvariga vad slutkostnaden kommer att hamna på efter ungefär en fjärdedel av tiden efter 

projektstart. Forskning visar på att det finns vissa typer av projekt som i högre grad än andra 

tenderarar att drabbas av kostnadsavvikelser, dessa är: 

– projekt med få bra förebilder 

– projekt med inslag av FoU (forskning och utveckling) 

– projekt som verksamheten inte har erfarenhet från 

– tidspressade projekt 

(Segelod, 2005) 

 

3.12 Eftergranskning av projekt 
Det är sällan man planerar in en eftergranskning i livscykeln för ett projekt. Det är väl värt att 

satsa både tid och pengar på en granskning i slutet av ett projekt för att därmed kunna öka 

effektiviteten i nästa projekt. Genom eftergranskning av projekt avslöjas vanligen svagheter 

inom tre områden: 

- dålig projektdefinition 

- svaga mentorsinsatser 

- otillfredsställande projektorganisation 

(Briner, et al., 1999) 

 

 

4. Empiri 
I detta kapitel har vi undersökt projektet Stackbo-Hamra. Vi har studerat vilka problem som 

uppkommit under projektets gång och gått igenom entreprenörernas ÄTA-kostnader för att se 

om dom kan härledas till en viss typ av problem.. Informationen kommer från intern 

dokumentation och intervjuer av projektledare, projektmedarbetare och teknisk expertis (totalt 6 

personer) på Svenska kraftnät. Vi intervjuade också projektledaren på Pöyry Swedpower AB 

som hade uppdraget att projektera och ta fram bygghandlingen för projektet. Vi börjar med att 

berätta om projektprocessen hos Svk och lite allmänt om kraftledningar. 

 

4.1 Projektprocessen hos Svk 
Svenska kraftnät har valt projektstyrningsmodellen PPS för sin projektverksamhet. Svenska 

kraftnät använder sig av PPS online och modellen har anpassats till Svenska kraftnäts behov med 

beslutspunkter, rutiner, mallar och checklistor. 2013 införde Svenska kraftnät programstyrning 

för sin projektverksamhet, orsaken till detta var att man ville få bättre samordning, styrning, 

prioritering och resursplanering. I figurerna nedan visas hur PPS-modellen anpassats till Svenska 

kraftnäts verksamhet. 
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Figur 4. PPS hela modellen för Svenska kraftnät 

 

 
 

Figur 5. PPS projektstyrningsnivå, Svenska kraftnät 
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I idefasén utreds vad man vill bygga och varför, samt hur det ska utföras. I inriktningsbeslutet 

fastställs projektets kostnadsram. Projektdirektiv är ett beslutsdokument som överlämnas till 

projektledaren som då kan starta upp projektet. I detta dokument ges en bakgrund till projektet 

och uppdragsgivarens krav/önskemäl vad gäller projektets resultat, sluttidpunkt, kostnad och 

prioritering (tid, kostnad, kvalitet). Projektet går nu in i förberedelsefasen och projektledaren kan 

upphandla konsulter för att göra en projektering. I slutet av denna fas ska projektledaren beskriva 

projektet och projektorganisationen i en projektplan.  

Innan upphandling (men efter det att anbuden kommit in) tas ett investeringsbeslut. Då tror man 

sig veta vad projektets verkliga kostnad kommer att bli. Man måste också ha ett 

upphandlingsbeslut innan man får skriva kontrakt med en entreprenör. Alla upphandlingar som 

görs måste ha ett upphandlingsbeslut. Upphandlingsbeslut har man även i förberedelsefasen när 

konsulterna upphandlas. 

Genomförandefasen avslutas med att det skrivs en överlämningshandling, i denna handling 

beskrivs om det finns några restpunkter från besiktningen som inte kunnat åtgärdas och ska göras 

vid ett senare skede. Därefter överlämnas projektet till ”förvaltnings”- avdelningen. I 

slutrapporten görs en efterkalkyl av projektet, och där finns också en erfarenhetsåterkoppling.  

Beslutspunkterna i projektet tas av projektets styrgrupp. 

 

4.2 Allmänt om kraftledningar 
 

Elnätet 
Nedan visas hur elnätet är uppbyggt i Sverige. 

Figur 6. Elnätets uppbyggnad (E.ON, u.d.) 
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Elnätet är förbindelser mellan elkonsumenter och elproducenter. Elnätet är indelat i stamnät och 

(regionala och lokala) distributionsnät. Det är ca 170 företag som äger elnäten i Sverige. De olika 

näten är så kallat naturliga monopol eftersom det är slöseri med att bygga parallella system 

bredvid varandra, så riktig konkurrens finns alltså inte. Varje företag har inom sitt geografiska 

område ensamrätt att tillhandahålla elnätet till kunderna (områdeskoncession). Stamnätet har 

bara en ägare, Svenska kraftnät (statligt affärsverk). Stamnätets kunder är de elnätsföretag som 

äger regionnäten. De tre elnätsföretagen E.ON Elnät Sverige, Vattenfall Eldistribution och 

Fortum Distribution äger större delen av de svenska regionnäten. En av Svenska Kraftnäts 

uppgifter är att driva och förvalta stamnätet för el. I det svenska stamnätet som hämtar upp elen 

från kraftverken finns ungefär 57 000 stolpar. I 400 kV-nätet är alla kraftledningsstolpar av stål, i 

220 kV-nätet är 75 % av stolparna av trä. 

 

Så byggs en kraftledning 

Planering och byggande av en kraftledning tar flera år. Mycket förberedelsearbete krävs för att 

komma fram till vilken stäcka kraftledningen ska ha. Svenska kraftnät utreder, projekterar, tar 

fram miljökonsekvensbeskrivning och söker tillstånd. När Svenska kraftnät planerar för att 

bygga en ny kraftledning inleds arbetet med att få in synpunkter från alla som berörs av den 

planerade ledningen. Detta kallas för att man samråder med berörda. Samrådet är en process som 

kan utgöras av möten, brevutskick och annonser. Mötet är öppet för allmänheten och alla som 

vill får yttra sig muntligt eller skriftligt. En förstudie är första steget när en ledning planeras, i 

den beskrivs olika förslag till ledningssträckningar och hur dessa kan påverka landskapsbild, 

boendemiljö, friluftsliv etc När förstudien är klar finns det möjlighet för alla som vill att lämna 

synpunkter på den, ett så kallat förstudiesamråd. Inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts 

kommentarer dokumenteras i en samrådsredogörelse. Efter att ha granskat de synpunkter som 

kommit in väljer Svenska Kraftnät ett förslag till ledningssträckning, en ledningsgata är ca 34-44 

m bred, därefter undersöks markförhållandena. För att få göra det måste man ha ett skriftligt 

medgivande till förundersökning från alla berörda fastighetsägare. Att fastighetsägaren lämnar 

sitt medgivande till förundersökningen innebär inte att fastighetsägaren godkänt 

ledningsdragningen på sin fastighet. Undersökningen av markförhållandena är en viktig del i 

underlaget för att kunna göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I den beskrivs 

ledningssträckan mer detaljerat och vilken påverkan och vilka konsekvenser den nya ledningen 

får för omgivningen. När MKB:n tagits fram finns återigen möjlighet för alla att lämna 

synpunkter. Inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts kommentarer sammanställs i en 

samrådsredogörelse, precis som vid förstudien.  

För att få bygga och använda en kraftledning krävs ett tillstånd, koncession. MKB:n och 

samrådsredogörelsen är en del av Svensk kraftnäts ansökan om koncession. Ansökan lämnas till 

Energimarknadsinspektionen (EI). EI skickar sedan ut ansökan på remiss till berörda 

fastighetsägare och berörda myndigheter för att få synpunkter på den planerade sträckningen. 

Under vissa förutsättningar, t.ex. om alla berörda är överens kan EI fatta beslut om koncession. 

Annars lämnar EI ärendet vidare till regeringen. Beslut om koncession fattas sedan av regeringen 

efter ännu en remissrunda till alla berörda.  

Förutom koncession kan ett flertal andra tillstånd och dispenser krävas innan kraftledningen får 

börja byggas. Det kan bl.a. gälla dispens för biotopskydd, strandskydd, tillstånd för 

vattenverksamhet och för att bygga transportvägar som behövs under byggtiden. När tillstånden 

är klara kontaktas alla fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare som berörs av 

kraftledningen. Ett markupplåtelseavtal tas sedan fram och ska skrivas under, i det regleras vilka 

rättigheter och skyldigheter som fastighetsägaren och Svenska kraftnät har. Genom att 

underteckna markupplåtelseavtalet godkänner fastighetsägaren att ledningen får byggas med en 

bestämd sträckning på fastigheten. De påskrivna markupplåtelseavtalen omvandlas till 

ledningsrätt. Ledningsrätt innebär att en ägare av allmännyttiga ledningar får bygga, behålla och 

underhålla ledningar på någon annans mark. Ledningsrätt prövas och beslutas av Lantmäteriet 
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vid en ledningsrättsförrättning. Ledningsrätten gäller för all framtid. Svenska kraftnät betalar en 

engångsersättning till berörda fastighetsägare för markupplåtelsen. Ersättningen utgår enligt 

expropriationslagen. Om kraftledningen ska byggas i skogsmark behöver skog avverkas, då 

kommer Svenska Kraftnät överens med fastighetsägaren om hur träden ska hanteras. Innan 

byggnadsarbetena påbörjas bjuds alla fastighetsägare in till ett informationsmöte då arbetena 

beskrivs mer i detalj. Vid det mötet presenteras den entreprenör Svensk Kraftnät valt för bygget. 

Hela processen från samråd till att kraftledningen tas i drift tar mellan fem och tio år. Hur lång 

tid det tar beror på faktorer som ledningens längd, om den går genom känsliga områden och hur 

många fastighetsägare som är berörda. (kraftnät, 2011) 

En kraftledning i stamnätet har en förväntad livslängd på över 70 år. Stolparna placeras optimalt 

med hänsyn till terräng och olika hinder. Det är mycket att tänka på, lutningar, avstånd till sjöar, 

kullar och berg samt boende i närheten. Efter det att stolparna placering bestämts, kontrolleras 

detta i fält. Det är ca 800 delar i en stolpe och 1200 bultar och muttrar och sammanlagt 8500 kg 

stål. Stolparna monteras på plats eller i sektioner på central plats och transporteras sedan ut. Det 

finns flera olika stolptyper men en normal stolpe är ca 25 m hög och avståndet mellan stolparna 

är ca 350 m. Vanligtvis reser man stolparna med mobilkran. För att stolparna inte ska vara 

strömförande har man isolatorkedjor i stolparna. Med hjälp av en pilotlina dras faslinorna ut, det 

görs med en maskin i varje ände, en som drar och en som bromsar. Linorna dras i sektioner om 

ca 5km, linorna hänger i nedre delen av isolatorkedjorna. Över vägar får man inte skarva linorna. 

Linorna skarvas genom att de sprängs ihop. För att hålla isär linorna monteras distansstänger. 

Optofiber för telekommunikation installeras också. I en transformatorstation kopplas ledningarna 

ihop med andra ledningar, t.ex. med regionnätet som är nivån under stamnätet.  

 

Stolpens anatomi 

Varenda del i en kraftledningsstolpe har ett eget namn, några av dessa ses i figuren nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Hur en vanlig stolpe ser ut och hur de olika sakerna benämns 
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Material för kraftledningar i stamnätet 

Tabell 1 

Stolpar 400 kV stål 

220 kV trä eller stål 

Fundament Betong 

Stålfundament med träsyll 

Pålfundament, betong, trä, stål 

Stag Stål 

Al-klädda stålstag 

Linor FeAl, Al 59, AlMgSi 

OPGW eller Wrap optisk fiber 

Isolatorer Porslin 

Glas 

Komposit 

Lintillbehör, skarvar, dämpare, 

distansstänger 

Stål, Al / legerad Al 

Marklina, jordning Cu, galvaniserad järnlina 

 

En kraftledningsstolpe är konstruerad för höga krav och med många beräkningar. De olika 

delarna i en kraftledningsstolpe har ett lagrum, en teknisk riktlinje och en standard. Svenska 

kraftnät kallar sina tekniska krav för tekniska riktlinjer (TR) och de ingår som bilagor i 

kontrakten för projekten. För ledningar gäller TR 05, alla tekniska riktlinjer finns på Svenska 

kraftnäts hemsida. 

 

4.3 Projektet Stackbo-Hamra 
 

Bakgrund 

Ledningssträckan Stackbo-Hamra är 99,5 km lång och består av 315 stolpar. 400 kV-ledningen 

Stackbo-Hamra är en delsträcka av ledningen Storfinnforsen-Hamra som byggdes 1953. Detta 

var den andra 400 kV-ledningen som byggdes i Sverige (och i världen). Stackbo ligger strax 

söder om Valbo mellan Gävle och Sandviken, Hamra ligger ca två mil nordost om Enköping. På 

denna sträcka finns två parallella 400 kV-ledningar. Orsaken till att man behövde bygga om en 

av dessa ledningar var för att man behövde öka överföringsförmågan när man byggt en sjökabel 

mellan Sverige och Finland men också för att kunna ansluta planerade vindkraftparker. En 

förstudie gjordes 2008 då man undersökte om man kunde byta ut faslinorna (strömledarna). Man 

undersökte om man kunde öka arean på faslinorna och istället för två ledare/fas skulle man ha tre 

ledare/fas. Denna utredning visade att nästan alla stolpar behövde förstärkas eller bytas ut för att 

klara den tyngre vikten. Dessutom skulle man behöva höja kraftledningsstolparna för att klara 

den nya linans större nedhängning (det finns krav på fritt avstånd mellan mark och 

kraftledningslina). Prisskillnaden mellan att förstärka och bygga nytt var inte så stor och därför 

beslutade man att bygga nytt. Projektet Stackbo-Hamra innebar att den ena av dessa ledningar 

revs och en ny byggdes i samma ledningsgata. Eftersom kraftledningen är väsentlig för Sveriges 

elförsörjning kunde man inte ha ett så långt driftavbrott på ledningen att man först kunde riva 

och sen bygga nytt. Ombyggnaden gjordes därför i tre etapper under åren 2010-2013. Under 

somrarna 2012 och 2013 hade man driftavbrott på den gamla kraftledningen under sammanlagt 

17 veckor, då utfördes allt arbete med rasering, stolpresning och lindragning. Arbete med 

byggvägar och fundament kunde göras utan driftavbrott på ledningen. Förutom att man ökade 

överföringskapaciteten på sträckan minskade förlusterna med 5-10 MW. 
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Upphandling av projektet 

Med hänsyn till stamnätets överföringsförmåga och att det är få entreprenörer som klarar av att 

genomföra omfattande kraftledningsprojekt var man tvungen att fördela ledningsbyggnationen 

över flera somrar (etapper). Driftavbrott på den befintliga kraftledningen tilläts bara under två 

månader på sommaren. Projekteringen upphandlades 2010 av Vattenfall Power Consultant 

(nuvarande Pöyry Swedpower AB) och omfattade projektering, fältprojektering, 

markundersökning, stolpplacering och framtagande av förfrågningshandlingar. Det är få 

entreprenörer som klarar av att genomföra omfattade kraftledningsbyggen och eftersom man vill 

ha konkurrens i upphandlingen delas utförandet upp i flera paket (delsträckor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Denna figur visar etapp och paketindelningen 

Etapp 1 (gul) – - ca 30 km, 96 stolpar 

Etapp 2 (röd) – ca 50 km, 157 stolpar 

Etapp 3 (grön) – ca 20 km, 62 stolpar 

I tabellen nedan framgår vilken entreprenör som fick vilken etapp och vilka paket.  

Tabell 2 

Entreprenör Etapp Paket 

Empower 1 1 och 2 

Eltel Networks 2 1 och 3 

Empower 2 2 

Eltel Networks 3 1 (bara ett paket) 
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4.4 Resultat - företagsintern dokumentundersökning 
 

Projektekonomi övergripande 

Vi började med att studera kostnadsutvecklingen i projektet för att se om projektet höll budget.  

2008 - Uppskattad kostnad i förstudien 290 MSEK 

2009 - Ursprunglig budget uppgick till 396 MSEK 

2011 - Budget ändras till 475 MSEK (inriktningsbeslut)  

Svenska Kraftnäts styrelse tog investeringsbeslut på: 

169 MSEK för etapp1 

227 MSEK för etapp 2 

108 MSEK för etapp 3 

Ett tilläggsbeslut på 56 MSEK fattades på ett styrelsemöte i maj 2013. Det fanns således ett 

budgetutrymme på 560 MSEK i projektet. Projektkostnaden slutade på ca 550 MSEK. 

Kostnadsavvikelser - projektering 

Vi fick hjälp med att få fram den planerade kostnaden för projekteringen och jämföra den med 

den verkliga kostnaden. Vi fann att projekteringen blev mycket dyrare än man tänkt sig. Man 

hade budgeterar för 10 MSEK men kostnaden blev 41 MSEK. Orsaker till varför den blev dyrare 

än budgeterat beskrivs i kap 4.5 

Kostnadsavvikelser genomförandefasen 

För att kunna svara på vår andra frågeställning ”Finns några återkommande faktorer under 

genomförandet som medför ÄTA-arbete? valde vi ut tre delsträckor (paket) för att studera 

entreprenörernas ÄTA-listor. Det vi letade efter var om det fanns någon återkommande orsak 

som krävde ändrings- och tilläggsarbete samt vad det kostade. Vi fann ganska snabbt att många 

av kostnaderna berodde på att markundersökningarna inte stämde. Därför valde vi att 

koncentrera oss på dessa.  

26 st ÄTOR för etapp 1 paket 1 kostade ca 2,19 MSEK. 12 stycken av dessa berodde på dåliga 

markundersökningar till en kostnad av ca 1,87 MSEK.  

53 st ÄTOR för etapp 1 paket 2 kostade 11,34 MSEK. 26 stycken av dessa berodde på dåliga 

markundersökningar och kostade 7,46 MSEK.  

30 st ÄTOR för etapp 2 paket 2 kostade 2,4 MSEK. 15 stycken av dessa berodde på dåliga 

markundersökningar och kostade 0,69 MSEK.  

Projektdirektiv 

I projektdirektivet som tas fram i slutet av idéfasen beskrivs projektets omfattning mycket 

kortfattat: ”CL 3 S4 är en 99 km lång ledningssträcka mellan Stackbo och Hamra”. ”I syfte att 

uppgradera överföringsförmågan byggs en ny 400 kV ledning med fasledare 3 x 774 mm2, i 

samma ledningsgata som den befintliga ledningen, vilken raseras”. ”Projektet ska slutföras innan 

årsskiftet 2013-2014”. ”Projektets kostnader skall innefattas inom den beslutade kostnadsramen, 

vilken är 396 Mkr”. I projektdirektivet görs också projektmålets prioritering. Prioriteringen var: 

- tidpunkt 0,5 

- resultat 0,3 

- kostnad 0,2 

 

4.5 Resultat - intervjuer 
För att kunna besvara vår tredje frågeställning” Hur kan ovanstående faktorer minimeras i framtida 

projekt?” behövde vi få mer kunskap om hur en projektering går till och hur man gör 

markundersökningar. På Svenska kraftnät intervjuade vi sex personer för att få olika 

infallsvinklar på problemen. Vi intervjuade projektledare, projektmedarbetare, teknisk experts 

och byggkontrollant. På Pöyry Swedpower AB (tidigare Vattenfall Power Consultant) 
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intervjuade vi projektledaren som höll ihop uppdraget för projekteringen. Vi börjar med att gå 

igenom övergripande erfarenheter av projektet. 

Projekteringen upphandlades 2010 och omfattade projektering, stakning, markundersökning, 

stolpplacering, framtagande av förfrågningshandlingar och relationshandling (som det blev 

byggt). Kostnadsökningarna för projekteringen berodde på att man fick göra flera ”omtag”. 

Ramarna för projekteringen var otydliga, från början trodde man t.ex. att man skulle ha 3 x 774 

mm2 faslinor detta ändrades sedan till 910 mm2 AL 59-fasledare i syfte att minska 

energiförlusterna i stamnätet. Den grövre linan var tyngre och stolparna behövde räknas om för 

ett annat lastfall. I och med att kraftledningen skulle byggas i en befintlig ledningsgata hade man 

redan koncession för den befintliga ledningen som byggdes 1953. Även om man hade 

koncession för ledningssträckan har det under tiden sen den befintliga ledningen byggdes 

tillkommit nya lagar och förordningar, bl.a. fanns ett Natura 2000-område och fornlämningar 

man behövde ta hänsyn till.( I och med detta ökade mark och tillståndskostnaden från 10 MSEK 

till ca 23 MSEK). Pöyry Swedpower AB fick uppdraget att projektera den nya ledningens 

fundament ca 10 m från den befintliga ledningens fundament för att kunna utnyttja befintliga 

vägar till stolpplatserna (att bygga vägar är dyrt). I detta projekt sammanföll ofta de projekterade 

stolpplatserna med platser för kända fornlämningar. Anledningen är att man vill placera 

kraftledningsstolpar på naturliga höjdpunkter så att man kan hålla en högre ”lägsta-över-mark” 

nivå för faslinorna och på så sätt kan ha längre spannlängder. Även fornlämningar påvisas ofta 

på högre nivåer då man i forntiden anlade sina bosättningar på naturliga höjdpunkter i naturen. 

För att få bygga en kraftledningsstolpe på en plats med fornlämning måste man avvakta beslut 

från Länsstyrelsen som i sin tur måste inhämta underlag från arkeologisk expertis. Länsstyrelsens 

beslutsprocess kan man inte påverka. Samtliga marktillstånd fanns inte klara vid projektstarten 

för etapp 1. Endast 25 stolpplatser fanns tillgängliga att börja arbeta på (etapp 1 bestod av 96 

stolpplatser). Till följd av detta var man tvungen att ändra tidsplanen, paket 2 skulle färdigställas 

sommaren 2011 och paket 1 skulle färdigställas sommaren 2012. Efter ytterligare förseningar 

(p.g.a. fel i projekteringsunderlagen, förseningar i materialleveranser och kvalitetsbrister i 

levererat material) beslutades att också paket 2 skulle färdigställas sommaren 2012.  

Bristfälliga markundersökningar orsakade förseningar i utförandeskedet, samt kostnadsökningar 

för omprojektering och ÄTOR hos entreprenören. När schaktningen för stolpplatserna 

påbörjades visade det sig ofta att planerad fundamenttyp inte kunde användas vilket fick till följd 

att bygghandlingar inte kunde följas och man behövde göra en omprojektering. Detta blev 

problematiskt då såväl fundamentmaterial och stolpar redan var beställda och levererade. Det 

gjorde att projektet fick beställa nya markundersökningar med en bättre och dyrare metod (s.k. 

JB (jord-berg)-sondering i stället för slagsondering). Detta medförde förseningar och stora extra 

kostnader i framförallt etapp 1 av projektet.  

Vi har tidigare nämnt att Svenska kraftnät har svårt att teckna kontrakt med entreprenörer som 

har erfarenhet av kraftledningsbyggnation. I detta projekt fick man teckna kontrakt med en 

oprövad utförandeentreprenör (som hade byggt kraftledningar tidigare men inte i Sverige). Detta 

innebar stora merkostnader för Svenska kraftnäts del (fick arbeta med att utbilda entreprenören i 

projektledning, lagstiftning, miljö och arbetsmiljö, kvalitetsplaner och egenkontroller). Hela 

etapp 1 fick senareläggas ett år från avbrottstid sommaren 2011 till avbrottstid sommaren 2012, 

beroende på att stålet till hela etapp1 underkändes av Svenska kraftnät då det var feltillverkat.  

Nu går vi ner på en lite djupare nivå för att få förståelse för markundersökningsproblematiken. 

 

Markundersökningsmetoder 

Det finns flera olika typer av markundersökningar. Det finns speciella icke förstörande 

markundersökningar och traditionella metoder. Speciella icke förstörande markundersökningar 

är exempelvis markradar och elektriskt kartering. Markradar når ner till ett djup på ca 10 meter 
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och elektriskt kartering når till ett djup på ca 40-50 meter. Dessa markundersökningar tillhör 

kategorin geofysik och är mycket dyrare än de traditionella metoderna.  

De traditionella metoderna används 95 % av gångerna. Det är de geotekniska undersökningarna 

som delas in i JB-sondering, sticksondering, provgropsgrävning, slagsondering med flera. De 

som Svk borde använda sig mest av är JB-sonderingen. Förkortningen JB står för jord och berg. 

Denna metod går alltså ut på att man borrar ett hål i marken till ett visst djup och undersöker om 

det är berg eller jord på det stället.  

 

Konsekvenser dålig markundersökning 

Bristfälliga markundersökningar som att använda slagsondering istället för JB-sondering medför 

ett osäkert underlag till projektörerna som då får göra många antaganden om hur marken ser ut, 

då denna metod inte är lika träffsäker. Stolpfundamentens konstruktion beror på vilka 

markförhållanden som råder på stolpplatsen. När entreprenörerna kommer ut till platsen för att 

bygga stolpen och det visar sig att markförhållandena inte stämmer får detta stora konsekvenser 

både i kostnad och tid. Vid en genomgång av ÄTA-listorna finner man följande:  

- Byte av ett fundament kostade mellan 25000 och-350 000 kr beroende på stolpplats 

- Att ersätta syllfundament med pålfundament kostade ca 600 000 kr 

- Pålning kostade 4,3 MSEK 

- Dåligt berg, stolpe flyttades 5 m kostade ca 220 000 kr 

- Flytt av stag/byte av stag kostade ca 25 000 kr 

- Byte från jordstag till bergstag kostade ca 80 000 kr 

- Stilleståndskostnad 2 veckor ca 800 000 kr 

 

Svårigheter med markundersökningar och fundament 

Markundersökningarna görs när man bestämt var stolparna ska placeras för att veta vilken typ av 

fundament som behöver tas fram. Det händer att projektörerna gett fel uppgifter till 

entreprenörerna om det exakta stället som man har gjort markundersökningen på. Där man 

markundersökt sätts bara en stakpinne ut som visar platsen för stolpen. Ibland försvinner dessa 

stakpinnar och dem kan också flyttas av privatpersoner. Det visar sig att en liten förflyttning av 

där man markundersökte och där entreprenören börjar gräva kan djupet på jorden variera från 60 

cm till 3 meter eller ännu mer vilket gör att ett helt annat fundament behöver tas fram. Det är vid 

sådana här tillfällen det uppkommer ÄTA-kostnader för Svk. Svk har beställt att så här många 

jord/berg fundament ska göras på ställe X och ställe Y. När det sedan avviker från vad de beställt 

vill entreprenörerna ha mer betalt för att det behövs ta fram en annan typ av fundament.  

I alla tider har man använt sig av detta system som visas i figuren nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Denna figur visar hur man stolp-numrerar 

 

De som gör markundersökningarna kan ibland missta sig på vilket stolpben som är höger och 

vilket som är vänster. Detta får konsekvenser då markundersökningen till vänster stolpben 

egentligen är den som ska vara till den högra stolpens ben och tvärtom. Detta i sin tur leder till 

att vid bygget hamnar materialet på fel plats.  

Ökande stolpnummer 

Höger stolpben Vänster stolpben 
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I vissa fall händer det med JB-sonderingen att man tror att det är ett berg och slutar borra och 

som senare visar sig vara en stor sten istället. Detta kommer i sin tur leda till ÄTA-kostnader och 

tidsförseningar i projektet, eftersom ett bergfundament behöver bytas ut till ett jordfundament. 

Blir det tvärtom att man från början tror att det är ett jordfundament och det behövs ett 

bergfundament är detta en mer omfattande process, då materielleveranserna tar mycket längre 

tid. Det tar uppemot 6 månader att få det nya materialet till platsen. Oftast hanteras detta genom 

omdisponering av resurserna längs sträckan.  

För att göra JB-sonderingar krävs en borrbandvagn. Beroende på hur terrängen ser ut kommer 

det ta olika lång tid att förflytta borrbandvagnen. Detta i sin tur kommer leda till att 

markundersökningarna mellan olika stolpplatser kommer ta olika lång tid. Med en borrbandvagn 

brukar man säga att man hinner undersöka 1-2 stolpplatser per dag.  

Entreprenörerna får många ogenomtänkta ritningar från projektörerna. De glömmer ofta vilken 

standard på stål som ska användas på fundamentritningarna. När dessa uppgifter inte finns antar 

entreprenörerna själva vilken nyttjandegrad som de ska ha på stålet.  

Ganska ofta förekommande vid svetsningen av fundamenten så är det svårt att utföra de saker 

som finns utsatta på ritningen. Detta beror på att projektören saknar erfarenhet och aldrig själv 

svetsat.  

De geotekniska undersökningarna är undermåliga då de inte tar hänsyn till vilka laster 

fundamentet ska ta upp och vilken area som fundamenten har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Figuren visar hur det kan se ut vid markundersökning 

 

Om det bara görs en markundersökning av där stolpen och dess masscentrum ska stå, missas det 

att undersöka hur marken kring fundamentet ser ut. I figuren ovan till höger så ses att 

markundersökningen visar att ett bergfundament ska tas fram. Det är därför även viktigt att 

markundersöka den omkringliggande marken.  

Projektörerna missar ofta att märka ut grundvatten i sina ritningar. Vid missande av att märka ut 

grundvatten blir det relativt stora problem för entreprenörerna, då omkringliggande jord börjar 

rasa igen. En annan problematik som uppstår när man missat märka ut grundvatten i ritningarna 

är att det blir ett helt annat lastfall som fundamenten ska ta upp. Detta leder till att fundamentens 

storlek ökar.  
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel jämförs teorin med empirin. Vi diskuterar också olika problem och hur man 

eventuellt kan åtgärda dem.  

 

Förstudie 

Hos Svenska kraftnät kallas förstudiefasen för idéfas. I denna fas görs den tekniska förstudien 

som ett rent linjearbete och det finns ingen projektbudget än. Konsulter och undersökningar kan 

inte upphandlas för projektet. Underlaget till projektdirektiv och inriktningsbeslut tas fram i 

slutet av denna fas om man väljer att gå vidare och initiera ett projekt. I projektdirektivet görs en 

viktning av projekttriangeln (tid, kostnad och kvalitet). För projektet Stackbo-Hamra var 

tidsplanen viktigast med viktningen 0,5, därefter kom kvalitet på 0,3 och kostnaden hade lägst 

prioritet med 0,2.  

Planering 

Planeringsfasen hos Svenska kraftnät kallas för förberedelsefasen, den inleds med att ett godkänt 

inriktningsbeslut och projektdirektiv lämnas till projektledaren som kan starta upp projektet. 

Fasen avslutas med en godkänd projektplan. Under denna fas bestämmer man också vilken 

upphandlingsform (total- eller utförandeentreprenad) man ska ha. Under intervjuerna framkom 

det att planeringsfasen har en stor inverkan på slutresultatet. Ändringar som görs efter 

planeringsfasen riskerar att skapa ökade kostnader och tidsförluster för projektet. Projektledaren 

Annika Swanberg på Svenska kraftnät påtalar att bygghandlingarnas kvalitet har en avgörande 

roll för projektets utfall och att pengar kan sparas in vid bra handlingar. Om bygghandlingen inte 

stämmer överens med verkligheten ökar risken för ökade kostnader. Hon påpekar att störst 

påverkan på projektet har man i inledningen och ju längre tid det går desto svårare blir det att 

påverka. Dessa åsikter kan kopplas samman med (Archibald, 1992) syn att en bristfällig 

projektplan ofta är orsak till varför projekt misslyckas. Vidare menar (Young, 2006) i sin syn att 

en oklar projektdefinition kan vara orsak till att projekt misslyckas. Vid en utförandeentreprenad 

går det att vinna tid genom att börja projekteringen innan samtliga tillstånd och avtal är klara 

säger Thomas Benselfeldt på Svenska kraftnät. Att starta en projektering i förväg är dock 

riskfyllt då projekteringen kan bli inaktuell om tillstånd eller finansiering drar ut på tiden.  

Genomförande 

Hos Svenska kraftnät inleds denna fas med ett investeringsbeslut. Upphandlingsbeslut tas fram 

så att entreprenaden i projektet kan upphandlas. Det är i denna fas det visar sig om kvaliteten på 

bygghandlingen stämmer. Stämmer inte projekteringen med verkligheten får det konsekvenser 

för projektet. Under denna fas används också mest resurser i projektet. En stor risk Svenska 

kraftnät tar är också att man upphandlar entreprenaden och sedan låter entreprenören påbörja 

arbetet innan alla tillstånd är klara. Detta gör man för att vinna tid men det fick konsekvenser för 

tidplanen i projektet Stackbo-Hamra. I fallstudien framkom det vid flera av intervjuerna att de 

geotekniska undersökningar som görs under projekteringen är mycket viktiga och att det var ett 

återkommande problem att markförhållandena som anges i bygghandlingen inte överensstämmer 

med verkligheten. Detta kan kopplas till att projektmedlemmarna måste ha rätt kunskap som 

(Lidow, 1999) resonerar om. Vi anser att det inte räcker med att projektmedlemmarna har rätt 

kunskap, det gäller att det finns rätt kunskap hos alla inblandade parter i projektet både på 

beställarsidan men även hos konsulter och entreprenörer. Det som kan diskuteras är hur 

noggranna de geotekniska undersökningarna ska vara. Gör man för lite får man 

kostnadsökningar för omprojektering och entreprenörers stilleståndskostnader men man ska 

heller inte göra för omfattande undersökningar. Det kanske trots allt är billigare att hantera det 

som en ÄTA-kostnad när problemet uppkommer. I fallstudien framkom också att en av 

orsakerna till att paket 1 i etapp 1 av projektet fick senareläggas ett år för att marktillstånden inte 

var klara i tid. För båda paketen i etapp 1 fick dessutom allt stål till stolparna fick skickas tillbaka 

p.g.a. problem med galvaniseringen. Bristande kvalitet förklaras ofta med att projektet fallerar 
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och inte kan leverera inom tid, budget eller inom det angivna projektmålet säger (Norrie & 

Walker, 2004) .  

Avslut 

Denna fas kallas avveckla hos Svenska kraftnät. I denna fas gör man en jämförelse av den 

planerade kostnaden mot den verkliga kostnaden i en efterkalkyl. En kostnadsfördelning görs av 

projekteringskostnad, entreprenadkostnad, mark och tillståndskostnader, kostnader för 

projektarbetet, oförutsedda kostnader och räntekostnader under byggtiden. Erfarenheterna från 

projektet sammanfattas i en rapport.  

Teorin om att under ett projekts gång uppdateras många kostnadskalkyler (Jansson, 1992) 

stämmer verkligen överens med projektet Stackbo-Hamra. Totalt uppdaterades budgeten som vi 

kan se det 6 gånger. I vårt tycke borde man inte uppdatera en budget, eftersom att det bara är en 

uppskattad kostnad för vad projektet kommer att kosta. Genom att uppdatera en budget och öka 

utrymmet på vad projektet kommer kosta, kommer man alltid att kunna klara budgeten. 

Budgeten hölls i detta projekt, eftersom den uppdaterades så många gånger. Det man då kan 

diskutera är om detta är ett projekt, eftersom (Tonnquist, 2008) säger att för att bli kallat ett 

projekt är ett av kriteriet ” Bestämda resurser - egen budget”. Om man hela tiden ökar budgeten 

så är det inte längre bestämda resurser, då mer och mer resurser kan nyttjas och det är då heller 

inte en egen budget.  

En kostnadsavvikelse är inte något som momentant dyker upp vid projektets slutskede, utan en 

kostnadsavvikelse formas oftast och utvecklas under projektets gång. Detta styrks av att 

avvikelserna är störst i början av projektet (Segelod, 2005). Han antyder också att den största 

kostnadsförändringen mellan budget och prognoskalkyl vid anläggningsprojekt uppstår i början 

av projekteringsprocessen. Det kan vi hålla med om, i förstudien uppskattades projektets kostnad 

till 290 MSEK och i inriktningsbeslutet hade beloppet ändrats till 396 MSEK. Det var ändå bara 

ett år mellan dessa budgetar. Vidare nämner (Segelod, 2005) att tidspressade projekt tenderar i 

högre grad än andra att drabbas av kostnadsavvikelse. Detta stämmer också in på projektet då 

man var tvungen att ta ett tilläggsbeslut på 56 MSEK när budgeten var på väg att överskridas.  

Projektstorlek 

Det (Pheng & Chuan, 2006) beskriver är att komplexiteten i ett projekt ökar med dess storlek och 

att stora projekt ofta har flera kontrakt med konsulter och entreprenörer. Stackbo-Hamra var ett 

projekt som sträckte sig över flera år och man hade flera kontrakt, dels fanns flera kontrakt med 

konsultbolag som bl.a. hjälpte till med MKB:n och projekteringen. Sen var det sex olika kontrakt 

som tecknades med entreprenörer för att utföra själva bygget. Entreprenadkontrakten tecknades 

för ett fast pris, medan konsultkontrakten utfördes på löpande räkning med en uppskattad 

kostnad.  

Infrastrukturprojekt 

Det (Tonnquist, 2008) skriver att infrastrukturprojekt projekt har två faser upphandling och 

genomförande stämmer delvis. Detta synsätt gäller nog från entreprenörens synvinkel och inte 

beställarens. I projektstyrmodellens genomförandefas hos Svenska kraftnät kan man säga att det 

finns denna uppdelning, man upphandlar och genomför projektet.  

Svenska kraftnät upphandlar sina kraftledningsprojekt som utförandeentreprenader med de 

allmänna bestämmelserna AB04. Det fanns många ersättningskrav från entreprenörerna på 

ändrings och tilläggsarbeten (ÄTOR), så det (Liman, 2007) säger att ändringar och tillägg av 

arbete är så vanligt i en entreprenad att entreprenörens pris ofta förändras under arbetets gång 

stämmer. 
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6. Slutsatser och rekommendationer till Svenska kraftnät 

I detta kapitel besvaras rapportens syfte och de tre frågeställningarna: 

- Vilka är de mest kritiska faktorerna som medför avvikelser under förberedelsefasen?  

- Finns några återkommande faktorer under genomförandet som medför ÄTA-arbete?  

- Hur kan ovanstående faktorer minimeras i framtida projekt? 

Vi ger också några rekommendationer till Svenska kraftnät. 

Vilka är de mest kritiska faktorerna som medför avvikelser under förberedelsefasen?  
Bygghandlingarna ligger till grund för hela genomförandefasen och det är väldigt viktigt att 

dessa är riktiga. Om inte bygghandlingarna stämmer med verkligheten och kvalitetskrav, ökar 

risken för beställaren som kan drabbas av stora kostnader för entreprenörernas ÄTA-arbete och 

tidsförskjutningar i projektet. Vad kan beställaren göra för att bygghandlingarna ska bli riktiga? 

Först och främst måste man veta vad man ska bygga, den ”tekniska ramen” till konsultfirman 

som ska projektera måste vara tydlig. Man måste t.ex. veta vilken faslina man ska använda sig 

av, vilka stolptyper det ska vara, vilken markundersökningsmetod som ska användas, på vilka 

ställen man ska markundersöka osv. Mycket handlar också om kommunikation mellan konsult 

och beställare så att man inte missförstår varandra.  

Finns några återkommande faktorer under genomförandet som medför ÄTA-arbete?  

Den återkommande faktorn var att bygghandlingen inte stämde med verkligheten. De flesta 

ÄTORNA kunde kopplas till att markundersökningarna inte stämde. Detta fick till följd att valt 

fundament inte kunde användas och bygghandlingen behövde göras om. Nytt material behövde 

levereras, under tiden kan inte entreprenörerna utföra något arbete och beställaren får betala 

stilleståndskostnader. Beställaren kan också drabbas av forceringskostnader för att bygget ska 

hinna bli klart i tid.  

Att tillstånden inte är klara när bygget startar är också ett stort bekymmer som leder till att 

tidplanen måste justeras.  

Hur kan ovanstående faktorer minimeras i framtida projekt?  

Man måste vara medveten om hur lång tid tillståndsprocessen tar och att man inte kan påverka 

denna, det gäller att börja söka tillstånden i tid för att inte drabbas av förseningar. Ett annat sätt 

kan vara att alla tillstånden ska vara klara innan man tecknar kontrakt med entreprenörerna.  

Det gäller att välja rätt metod för markundersökning så att man inte drabbas av att 

fundamentstypen inte fungerar på platsen då markens beskaffenhet visat sig vara annorlunda än 

vad man trott. Det är viktigt att man markundersöker på rätt ställe där stolpen ska stå. I projektet 

Stackbo-Hamra använde man sig till en början av markundersökningsmetoden slagsondering, 

med denna metod får man inte alls lika stor träffsäkerhet som med JB-sonderingen som Svk 

borde använda sig av.  

Stakkäpparna borde koordinatsättas så att man markundersöker på rätt ställe och försäkrar sig om 

att ingen har flyttat på käppen. Vid införandet av koordinater kommer entreprenörerna att gräva 

på exakt samma ställe som markundersökningen gjordes på. Om man i projekteringens 

markundersökning missar att sätta ut grundvattenrör för att ta reda hur mycket grundvatten det 

finns kan detta leda till att projektörerna dimensionerar fundamenten för fel lastfall. När detta 

upptäcks vid genomförandet blir det stora problem. För att kompensera och klara det nya 

lastfallet måste kanske fundamentet till stolpen göras större och det är inte säkert att det större 

fundamentet kan användas på platsen p.g.a. att markförhållandena kan vara annorlunda några 

meter bort. Nya ritningar på fundamenten måste då tas fram av projektörerna och det blir 

stilleståndskostnader för Svk då entreprenörerna inte kan göra något nytt förrän de har fått de nya 

ritningarna. Svk bör granska projekteringen så att de kan upptäcka sådana här fel, då det kan få 

stora konsekvenser för både kostnader och tidplan under genomförandefasen.  
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I intervjuerna framkommer det att stålet till etapp 1 var felaktigt galvaniserat och fick kastas. De 

vet inte hur mycket som fick kastas men det rörde sig om stål till ungefär 100 stolpar. Det man 

borde kunna göra är att ställa tydligare krav i upphandlingen vad gäller egenkontroller både hos 

entreprenörer och underentreprenörer, men man måste också som beställare följa upp att detta 

verkligen blir utfört.  

Genom att formulera om kontraktet så att det finns ett visst utrymme till förändringar i avvikelser 

under projektets gång så kan ÄTA-kostnaderna minska. Om det visar sig att ett jordfundament 

tagits fram och det även visar sig att det är berg i vägen på stolpplatsen, väljer entreprenörerna 

att spränga bort berget. Istället för att spränga bort berget skulle entreprenören till exempel kunna 

testa och gräva 5 meter bort och kanske se om jordfundamentet passar på den platsen. Sedan kan 

entreprenörerna höra med projektörerna om det funkar att sätta stolpen på den platsen istället. 

Om det visar sig att det funkar behöver inte berget sprängas bort och det uppstår inga större 

kostnader. Att flytta fram eller bak stolpen X antal meter kommer påverka linornas fria avstånd 

till marken, dess normalspann, spannlängd, lastfall på stolparna och så vidare. Det är detta som 

projektörerna måste undersöka om det funkar att flytta stolpen.  

Övriga rekommendationer 

Det finns definitivt förbättringspotential inom kraftledningsbyggandet hos Svenska kraftnät. Att 

införa nyckeltal för att mäta projekten skulle vara en bra start. Vid intervjuerna framkom det att 

Svk inte har några nyckeltal. För att kunna jämföra projekt med varandra och kunna förbättra 

projekten behövs nyckeltal. Dessa nyckeltal gör sig allra bäst då man använder objektiva 

faktorer, men något sorts system för att mäta subjektiva faktorer behövs för att få med dessa i 

resultaten på ett tillfredställande sätt. Att kunna avgöra om ett projekt är lyckat eller ej kräver 

också att projektet är ordentligt definierat och att alla ingående parter är överens om projektets 

mål. Förslag på nyckeltal: 

  

- Markundersökningseffektivitet = 
Ätor p.g.a bristfällig markundersökning

Totalt antal markundersökningar
 

- Kostnadseffektivitet = 
Budgeterad kostnad

Total kosnad
 

- Tidseffektivitet = 
Budgeterad tid

Total tid
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor till projektledarna på Svk 

 

Hur många mil ledning byggdes? 

 

Hur många stolpar byggdes? 

 

Vilka stolptyper användes? 

 

Vilka entreprenörer drogs in i projektet? 

 

Hur lång tid tog projekteringen? 

 

Hur gjordes markundersökningar? 

 

Har ni något standardiserat arbete som används i alla projekt?  

 

Hur många olika stolptyper finns i projektet? (Hur många A, B stolpar etc?) 

 

Vilka typer av fundament användes, jordfundament eller bergfundament som dominerade och 

hur många av varje? 

 

Hur lång tid tog byggprocessen? 

 

Hur mycket stål gick åt, uppfylldes Svks kvalitetskrav?  

 

Hur många personer arbetade totalt i projektet? 

 

Vad skulle du säga att man skulle kunnat göra bättre? 

 

Hur såg projektorganisationen ut? 

 

Hur många markägare fanns det? 

 

Vilket land tillverkades stålet i? 

 

Fanns det något problem med stålet? 

 

Hur mycket kostade det att projektera ledningen och vad kostade det att bygga ledningen? 

 

Vad gick snett i projektet? 

 

Vilka lärdomar har ni dragit? 

 

Blev projektet försenat? 

 

Var markundersökningen otillräcklig för fundamenten? 

 

Vilka undersökningar gjordes innan man upphandlade projektet? 
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Upphandlingsform? Var det en utförande entreprenad, dvs att Svk upphandlade projekteringen 

separat? 

 

Intervjufrågor om fundament och markundersökningar 

 

Kan du berätta lite om hur nybyggnad av ett kraftledningsprojekt går till? 

 

Finns förutsättningarna klara när man börjar projektera? (Vet man vad man ska bygga?, antal 

linor stolptyper, isolatorer, opto, hur man ska jorda) 

 

Vilka markundersökningsmetoder finns det? 

 

Markundersöker projektörerna? 

 

Vet man var stolparna ska placeras så att man markundersöker på rätt ställe? 

 

Hur noga undersöker man: där fundament till stolparna ska stå, där stagen ska förankras 

 

Är det skillnad på om man ska markundersöka för stolpe med jordfundament eller 

betongfundament? 

 

Vilka konsekvenser kan en bristande markundersökning få? 

 

Är fundamenten till en stolpplats unika? Finns det några standardiserade delar som används i om  

det är unika fundament? 

 

Hur lång tid tar det om man behöver projektera om ett fundament? 

 

Hur lång tid tar det att göra ett betong/jordfundament? 

 

Finns flera olika sorters fundament till samma stolptyp? Hur många kan man välja på? 

 

Finns det fundament som är standardiserade? 

 

Vad beror ätorna på i ett projekt? 

 

Hur beställer ni in markundersökningar? 

 

Markundersöker man på rätt ställe? På varje stolpplats? Och vid stagen? 

 

Hur gjorde man förr i tiden? 

 


