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Sammanfattning 
Infrastrukturella projekt har ofta kalkylavvikelser, vilket har varit huvudanledningen till 
inriktningen för detta examensarbete. Rapporten beskriver mot en teoretisk 
referensram, kostnadskalkylering vid olika skeden i byggprocessen. Det redogörs hur 
kalkyleringen förändras och blir mer detaljerad i takt med att fler faktorer om det 
aktuella projektet efterhand blir kända. I rapporten läggs viss tyngdpunkt på 
uppföljningar av fyra stycken infraprojekt som kalkylerats hos Bygganalys på ÅF-
Infrastructure AB. Kalkylerna har gjorts på uppdrag av beställaren Stockholms stad 
trafikkontor. Kostnadsuppskattningarna har ställts mot respektive entreprenörs 
anbudskalkyl/prissatta mängdförteckning för att identifiera vilka kostnadsposter som 
bidrar till kalkylavvikelser för de fyra projekten. Det redovisas även en uppföljning av 
den uppskattade ÄTA-summan som gjorts av Bygganalys för projekten, vilket ställts 
mot den verkliga ÄTA-summan. I uppföljningen av ÄTA-posterna har det även gjorts 
en identifikation av vilka avvikelser som orsakats av projekteringsfel och vilka som 
berott på ändrad arbetsomfattning eller kvalitetshöjande arbeten. I rapporten 
förekommer även slutsatser om orsaker till avvikelserna i kostnadsuppskattningarna 
och en redogörelse om vad avvikelserna kan bero på.  
 
Nyckelord: kalkylering, verkligt utfall, infraprojekt, kalkylpost, kostnadsavvikelser och 
procentuellt påslag. 
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Abstract 
Infrastructural projects do often have calculated deviations, which has been the main 
reason to the selected orientation for this exam report. The report describes against a 
theoretical framework, cost accounting at different stages in the building process and 
how the calculations change and get more detailed as more factors about the current 
project gradually becomes known. The point of balance in the report is put on follow-
ups of four infraprojects that has been calculated on Bygganalys at ÅF-infrastructure 
AB in request of the client Stockholm city traffic office. The calculations have been 
set against each entrepreneurs tender document/priced amount list to identify which 
costing post that contributes to the calculated deviation for the four projects. It also 
describes a follow-up of the estimated changed, additional and outgoing work sum 
that has been made by Bygganalys for the projects, which has been pledged against 
the actual outcome for changed, additional and outgoing work sum. In the follow-up 
of changed, additional and outgoing work posts it has also been made an 
identification of which deviations that has been caused by project planning failures 
and which that has been caused by changes in the amount of work or quality 
improvements. 
 
Keywords: Calculation, actual outcome, infraproject, costing post, cost deviation and 
percentage increase. 
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Förord 
Denna examensrapport som behandlar Kalkylerade kostnader ställda mot verkligt 
utfall för infraprojekt, är den avslutande uppgiften på högskoleingenjörsutbildningen 
Byggteknik och Design med inriktningen Produktion, Byggekonomi och Organisation 
på KTH. 
 
Vi skulle först och främst vilja tacka våra handledare Carl af Ekenstam på 
Bygganalys och Thomas Johansson på KTH för all handledning och hjälp med 
viktiga synpunkter. Därutöver vill vi tacka Fredrik Bollé, Tobias Hoel, Anders Kivijärvi, 
Martin Öhlund och Martin Stendahl på Bygganalys för all hjälp och vägledning. 
 
Till sist vill vi även tacka projektledarna Jan Halén, Mats Johansson, Mats Larsson 
och Klas Sauter på Stockholms stad trafikkontor, för att ni tog er tid till att ställa upp 
på intervjuer och delade med er av material som möjliggjorde genomförandet av 
detta examensarbete. 
 
 
 
 
Stockholm, juni 2015  
 
 
 
______________________  ______________________ 
 
Marcus Gelotte   Daniel Jansson 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet baseras på uppföljningar av kalkylerade kostnader ställda mot 
verkligt utfall för fyra stycken infraprojekt kalkylerade på avdelningen Bygganalys hos 
ÅF-Infrastructure AB. Arbetet har skett i samarbete med en av deras beställare som 
är Stockholms stad trafikkontor. 
 
Idén har vuxit fram genom att det blivit allmänt känt att verkliga kostnader i många 
projekt inom byggbranschen avviker från budget, ibland med flera miljoner beroende 
på projektets storlek. Detta medför att uppföljningar av tidigare utförda projekt borde 
vara värt att lägga arbete på, för att kunna undvika eller åtminstone minska sådana 
felberäkningar i framtida projekt.  
 
Bygganalys intresse i denna frågeställning ligger i att sådana uppföljningar hittills 
varit sällsynta på företaget, och är något de tror kan bidra till en bättre träffsäkerhet 
på deras beräkningar i framtiden. Dessutom tror de att uppföljningarna kan initiera 
många nya idéer om hur deras kvalitetsarbete kan förbättras. Detta kan i 
förlängningen resultera i en ökad konkurrenskraft och bidra till tillväxt för företaget.   
 

1.2 Målformulering 
Målet är att försöka identifiera några av de faktorer och drivkrafter som medför att 
den kalkylerade kostnaden ofta skiljer sig från entreprenadsumman med hänsyn till 
kostnadsuppskattningar enligt BSAB-pyramidens alla skeden. Därutöver är 
målsättningen att se över hur olika ÄTA-uppskattningar står sig mot det verkliga 
utfallet för de uppföljda infraprojekten. Detta ska då bidra till ett säkerställande och en 
förbättring av Bygganalys kvalitetssystem. Det ska utöver ovanstående bidra till en 
förbättring av deras rutiner för kvalitetssäkring av kalkyler. 
 
Uppnår vi målet enligt ovan bör det bidra till att kvaliteten på företagets kalkyler ökar. 
Detta skulle kunna bidra till att ÅF blir ett mer konkurrenskraftigt företag på den allt 
hårdare konsultmarknaden, allra helst som uppföljningar av detta slag enligt uppgift 
hittills varit ovanliga inom företaget.  
 
Examensarbetet ska knyta ihop kunskaper som tillhandahållits under utbildningen. 
Genom granskningar, uppföljningar av projekt och analyser ska erfarenheter som är 
viktiga att bära med sig i det kommande yrkeslivet erhållas. 
 
Ytterligare mål på det individuella planet är att få ökade kunskaper inom ämnet 
byggekonomi samt en inblick i hur det fungerar ute på en arbetsplats. Det ska även 
ge övning i granskning och bearbetning av information för att kunna dra slutsatser, 
något som slutligen ska resultera i åtgärdsförslag. 
 

1.3 Avgränsningar 
Ett beslut om att granska och följa upp fyra stycken projekt har fattats. Från början 
var tanken att fem projekt skulle följas upp men pga. tidsbrist och 
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kommunikationsmissar med en projektbeställare har det femte projektet ej 
behandlats, detta eftersom tidsramen är cirka 10 veckor. Avgränsningen är alltså att 
inte behandla och följa upp för många projekt, då det skulle försämrat kvalitéten på 
de genomförda uppföljningarna och resulterat i sämre åtgärdsförslag.  
 
Därutöver har det gjorts en avgränsning till infraprojekt i examensarbetet. 
Anledningen till det är att Bygganalys har fyra stycken lämpliga vägprojekt som blivit 
nästintill färdigställda. 
 
Infraprojekt som ska analyseras är följande: 

 Folkparksvägen  

 Sörgårdsvägen  

 Nybrogatan 

 Hornsgatan Etapp 5 

I examensarbetet utförs inte heller några direkta kontrollberäkningar av kalkylerna 
från Bygganalys eller entreprenörerna. Endast granskningar och uppföljningar av 
utförda kalkyler kommer att genomföras. 
 

1.4 Lösningsmetoder 
Lösningsmetoder för att uppnå målet med examensarbetet har varit följande: 

 Litteraturstudier. 

 Intervjuer med personer som varit inblandade i projekten. Dessa personer är 

projektledare och byggekonomer. 

 Datorprogrammet MAP Applications.   

 Handledning från både KTH och ÅF - Bygganalys. 

 Undersökningar av tilldelat material såsom ritningsunderlag, formulär, 

datorfiler och övriga dokument. 

 Jämförelser av de olika kalkylerna 

Litteraturstudier har styrkan att det är relativt lätt att få tag i information och ger 
möjlighet till att sätta sig in i det berörda ämnet. Nackdelen är att viss litteratur inte 
alltid är tillförlitlig, vilket medför att man måste vara observant och konsekvent på 
vilken information man tar del av. 
 
Intervjuer med personer som är insatta inom ett visst ämnesområde är ett mycket bra 
verktyg för att ta del av information snabbt och effektivt. Nackdelen är att många 
personer som har en bred erfarenhet inom ett visst område kanske tycker allt de 
pratar om är så självklart, vilket det inte alltid är för personer som inte är lika insatta i 
ämnesområdet. 
 
Beträffande tilldelat material ligger svårigheten ofta i att sovra i ett rikhaltigt material 
och att därvid hitta den för uppgiften mest relevanta informationen. 
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2. Nulägesbeskrivning 

 

2.1 Beskrivning av företaget 
ÅF, det vill säga Ångpanneföreningen, bildades år 1895 i södra Sverige och växte till 
att bli rikstäckande och var som namnet antyder just en förening. Numera är ÅF ett 
börsnoterat aktiebolag och är verksamt inom flera olika ämnesområden [1]. 
 
Idag verkar ÅF över hela världen och har totalt ca 7000 medarbetare. Tyngdpunkten 
finns i Europa där flera tusen ingenjörer och konsulter är verksamma. Utanför Europa 
finns mestadels säljkontor men också många av ÅFs kunder [2].  
 

 
Figur 2.1 – ÅF i världen. Bilden är tagen från ÅF. 

 
I dagsläget bedrivs ÅFs verksamhet inom fyra olika områden. Dessa är 
Internationella området samt områdena Industri, Infrastruktur och Teknologi [3]. ÅFs 
totala omsättning för alla fyra områdena uppgår till ungefär 8 Mdkr per år [2]. 
 
Detta examensarbete utförs inom ämnesområdet Infrastruktur som står för ungefär 
30 % av ÅFs totala omsättning. Ämnesområdet i sig är även det uppdelat i sex olika 
avdelningar. Dessa avdelningar är samhällsbyggnad, ljud, vibrationer, belysning, 
projektledning och miljö [4]. 
 
Området byggekonomi som behandlas i denna rapport ligger inom kategorin 
projektledning. Sektionen Bygganalys arbetar vanligen med kostnadsbedömningar 
och kostnadsstyrning för både bygg- och anläggningsprojekt, men även med 
entreprenadekonomi. Detta för att kunna hjälpa deras kunder med att 
kostnadsbedöma deras investeringar så att så ekonomiskt riktiga beslut som möjligt 
kan tas, innan projekten påbörjas [5]. 

 
Figur 2 – Organisation. Bilden är tagen från ”ÅFs sektionspresentation”.  
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Beskrivning av byggprocessen 
Beskrivningen av byggprocessen som följer nedan baseras på att byggherren, 
eventuellt i samarbete med konsulter, utför alla skeden i byggprocessen fram till det 
att projekteringen färdigställts och ett förfrågningsunderlag upprättats. Därefter 
upphandlas en utförandeentreprenad som genomför själva produktionen. 

 
Figur 3.1 Enligt - Nordstrand, Uno. ”Byggprocessen”. Byggprocessen olika skeden. 

 

3.1.1 Start av byggprojekt 

Många gånger när anläggningar eller byggnader behövs är nybyggnad kanske inte 
det enda alternativet. Ibland räcker det med ombyggnader eller tillbyggnader av 
befintliga byggnader och anläggningar. Dessutom kan det finnas möjligheter att hyra 
exempelvis lokaler om behov föreligger. Detta är något man måste beakta och ta 
ställning till innan ett beslut fattas om att utföra ett bygg- eller anläggningsprojekt. 
 
När ett bygg- eller anläggningsprojekt är tänkt att påbörjas ska det först göras en 
förstudie (behovsutredning). I detta skede startar en undersökning av vilka 
förutsättningar det finns för att genomföra det tilltänkta projektet. Det är dessutom 
viktigt att uppskatta kostnadsaspekten i detta tidiga skede. Detta eftersom det ger en 
möjlighet för byggherren att bestämma om projektet ska påbörjas eller om planerna 
helt ska läggas ner [6]. 
 

3.1.2 Utredningar-program 
När förstudien färdigställts och beslut om att gå vidare med projektet har fattats, 
inleds programskedet som är uppdelat i två moment.  
 
De förutsättningar som kartlades under förstudien analyseras och kompletteras mer 
djupgående för att se vad som kan påverka projektets senare skeden. Det kan 
handla om exempelvis markförhållanden, detaljplaner m.m. När en mer avancerad 
utredning av förutsättningarna gjorts och sammanställts kallas det för 
byggnadsprogram. Kalkyleringsarbetet som påbörjades redan i förstudien fortsätter 
även i detta skede och i takt med att fler förutsättningar blir kända ökar även 
kalkylernas träffsäkerhet. 
 
Under programskedet påbörjas även den arkitektoniska utformningen av byggnaden 
eller anläggningen. Då arbetar man fram olika idéförslag på hur det tilltänkta projektet 
kan tänkas se ut i slutändan.   
 
Det framtagna byggnadsprogrammet ska visa vilka förutsättningar som finns för 
projektet. Byggherrens önskemål vägs till stor del in vid framtagandet av ett 
byggnadsprogram [6]. 
 

Byggherren 
beslutar om 

projektet 

Produkt-
bestämning 

Produkt-
framställning 

Produkt-
användning 
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3.2.3 Projektering 
Efter färdigställandet av byggnadsprogrammet tar projekteringen vid. Projekteringen 
brukar anses vara ett svårt och avancerat arbete. Självklart är det mycket varierande 
beroende på projektets komplexitet, vilket kan vara ett resultat av avancerade 
byggtekniska lösningar, installationer, markförhållanden, storlek m.m. 
 
I projekteringsskedet samverkar flera olika discipliner och yrkesroller med varandra. 
Var och en med sin särskilda kompetens. Vanligtvis samspelar arkitekter, 
byggnadskonstruktörer samt el och VVS konsulter m.m. tillsammans för att 
byggnaden eller anläggningen ska uppnå ett tillfredsställande resultat. Projektörerna 
måste regelbundet föra dialog med varandra för att inte olika systemlösningar och 
utformningar ska medföra problem i projektörernas respektive arbetsuppgifter.  
 
Projekteringen måste utföras i etapper med start i mer generella frågor och problem, 
vilket senare konkretiseras till mer detaljerade frågeställningar och problem som 
måste lösas på ett tillfredsställande sätt. Därefter delas projekteringen upp i tre olika 
arbetsmoment som följer efter varandra. 
 
Först genomförs den så kallade gestaltningen där byggnaden eller anläggningen 
utformas av en arkitekt, självklart i samråd med övriga projektörer. Denna utformning 
är mer detaljerad än den som görs i programskedet. Däremot baseras den på kraven 
som anges i byggnadsprogrammet. Gestaltningsarbetet mynnar sedan ut i olika 
förslagsritningar. 
 
Efterföljande steg i projekteringen är systemutformningen där man bestämmer dels 
vilket konstruktionssystem som ska användas och dels vilket installationssystem som 
ska finnas i byggnaden eller anläggningen. Detta mynnar sedan ut i 
systemhandlingar.  
 
Det sista arbetsmomentet i projekteringen är detaljutformningen. Detta innefattar 
arbete med att ta fram bl.a. ritningar och beskrivningar. Slutresultatet av den färdiga 
detaljutformningen blir bygghandlingar.  
 
Den ekonomiska aspekten av bygg- eller anläggningsprojektet kan slutföras i detalj 
först när projekteringsskedet är klart. Först då finns allt underlag som behövs för den 
detaljerade kalkylen framme [6]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 Enligt – Nordstrand, Uno. ”Byggprocessen”. Projekteringens tre skeden och resultat. 
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3.1.4 Upphandling 
När projekteringen är klar och bygghandlingarna är färdiga, upprättar beställaren ett 
förfrågningsunderlag som består av de färdiga handlingarna. 
 
Förfrågningsunderlaget levereras sedan till ett antal entreprenörer som räknar på vad 
arbetet kan tänkas kosta, detta kallas för anbudskalkylering. När anbudskalkylerna är 
färdigställda hos entreprenörerna tar beställaren emot de olika anbuden dvs. 
prisförslagen och väljer det som ger mest valuta för pengarna. Därefter skrivs ett 
avtal mellan den vinnande entreprenören och beställaren. När avtalet skrivits på av 
båda parter kan entreprenaden starta [6]. 
 

3.1.5 Byggproduktion 
I detta skede utförs arbetet med att skapa byggnaden eller anläggningen från 
handlingar till en färdig användbar produkt. Det första som måste göras i 
produktionsskedet är att planera arbetets genomförande. Sedan införskaffas 
nödvändiga hjälpmedel såsom maskiner, arbetskraft m.m. Därefter är det dags att 
etablera själva byggarbetsplatsen genom att dra dit vatten- och elförsörjning samt 
placera ut byggbodar och liknande vid det tilltänkta arbetsplatsområdet.   
 
När etableringen väl är utförd startar själva byggnationen av byggnadsverket eller 
anläggningen. Själva byggandet baseras på olika aktiviteter dvs. arbetsmoment, där 
vissa arbetsmoment måste vara utförda innan andra kan påbörjas och vissa 
arbetsmoment kan pågå samtidigt som andra. För själva arbetsutförandet krävs en 
noggrann planering av de olika arbetsmomenten. Därutöver behövs nödvändig 
kompetens hos arbetarna, rätt maskiner, tillräckligt med material m.m. dvs. det krävs 
resurser. 
 
Efter det att produktionsarbetet färdigställts görs en slutbesiktning som ska 
säkerställa att inga fel och brister finns innan entreprenaden avslutas och byggnaden 
eller anläggningen tas i användning av brukarna. Vanligtvis sker även besiktningar 
under själva entreprenadtiden, där kontroll görs av utförda arbetsmoment. 
 
När alla arbetsmoment inklusive slutbesiktningen färdigställts är resultatet en färdig 
slutprodukt och avetableringen tar vid. Vid avetableringen transporterar man bort alla 
överblivna material, maskiner, tillfälliga vatten- och elförsörjningsanordningar m.m. 
Därefter är produkten redo att användas av de tilltänkta brukarna och garantitiden 
börjar gälla.  
 
Även i produktionsskedet utförs ekonomiska kalkyleringar. Det som görs är att en 
produktionskalkyl upprättas för att kunna se hur den ekonomiska situationen 
utvecklar sig i takt med att arbetet fortskrider genom ekonomisk styrning. Under 
produktionsskedet följs kostnader regelbundet upp och registreras samt ställs mot 
budget. Detta för att kunna se om den ekonomiska situationen är hållbar eller om 
åtgärder måste vidtas [6].  
 

3.1.6 Förvaltning 
När produktionsskedet är utfört och slutbesiktningen blivit godkänd sker ett 
överlämnande av byggnaden eller anläggningen till beställaren och 
förvaltningsskedet tar vid. Förvaltningsskedet utgör det längsta skedet i byggnadens 
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eller anläggningens livslängd. Under förvaltningsskedet krävs drift och underhåll för 
att byggnaden eller anläggningen ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt och 
bibehålla god standard. Kostnaden för det finansieras genom exempelvis hyror och 
avgifter [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3 – Tagen från ”Projektkalkylering”. Byggnadens Livslängd. LTH.  

 

3.2 Varför upprättas kalkyler? 
I början av ett byggprojekt utförs vanligen en övergripande kalkyl. Anledningen till det 
är för att få en ungefärlig kostnad av hur mycket projektet kan tänkas kosta. Det 
ligger då oftast till grund för beställaren att bestämma om det finns tillräckligt med 
pengar för att genomföra projektet. 
 
Kalkylering används dessutom som grund för att kunna utföra olika typer av 
planering. Det kan handla om långtidsplanering, underhållsplanering m.m. Likväl kan 
kalkyler användas för att bestämma vilka material, konstruktioner, tekniska lösningar 
och installationer som ska användas i det färdiga byggnadsverket eller den tilltänkta 
anläggningen. 
 
Det görs även kalkyler för att kunna handla upp entreprenörer som utför 
projekteringen alternativt själva produktionen. Dessutom används kalkyler för att 
kunna styra ett bygg- eller anläggningsprojekt genom hela byggprocessen. 
 
Kalkyler kan utöver ovanstående användas som referens för att kunna jämföra 
kostnader, mängder och arbetsmetoder. Det kan handla om att exempelvis jämföra 
anbud med en egen kalkyl för att säkerställa att beräkningarna är rimliga [7]. 
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3.3 Beskrivning av kalkylprocessens olika skeden 

 
Figur 3.4 – En sammanställning över kalkylsäkerhet, kostnadsstyrning och kalkylbehov 
i olika skeden. Tagen ur e-boken ”Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling”. 

 

3.3.1 Kalkylering vid start av ett byggprojekt (förstudie)  
Som tidigare nämnts, handlar kalkylerna i detta tidiga skede om att få till ett 
ungefärligt kostnadsintervall för vad projektet kan tänkas kosta. Anledningen till det 
är att i detta skede är många faktorer ännu ospecificerade. Kalkylerna blir därför 
väldigt övergripande. 
 
För att kunna göra en någorlunda rimlig kostnadsuppskattning i ett såhär tidigt skede 
är arean, volymen eller den tilltänkta ytan för byggnaden eller anläggningen en viktig 
grundsten. Därutöver kan dialog med de framtida användarna bidra till viktiga 
aspekter att ta hänsyn till under kalkyleringsarbetet. 
 
Ofta tillvaratas erfarenheter från projekt som utförts tidigare när 
kostnadsuppskattningar i detta skede utförs. Självklart är det då viktigt att projekten 
man grundar sig på är någorlunda lika projektet som kalkyleras. Målet är att få fram 
ett ungefärligt kostnadsintervall för hela projektet. Vanligtvis används denna kalkyl för 
att kunna besluta om hur finansieringen och budgeteringen ska gå till, alternativt om 
projektplanerna helt ska läggas ned [6].  
 

3.3.2 Kalkylering under utrednings- och programskedet 

I detta skede av kalkylprocessen kan mer detaljerade kalkyler erhållas. Detta 
eftersom fler faktorer kartlagts och befintliga faktorer från förstudien analyserats mer 
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ingående. Även här är det vanligt att kalkylerna grundar sig på tidigare utförda 
projekt. Genom sammanställningar av kostnader för referensprojekt byggs kalkylerna 
i detta skede upp, utgående från referensprojekten, med hjälp av enheter såsom 
kr/m, kr/m2 etc.  
 
Här kan eventuella justeringar av projektet bli aktuella om negativa tendenser av 
projektkostnaderna visar sig i kalkylen, som inte upptäckts i tidigare beräkningar [6]. 
 

3.3.3 Kalkylering vid projekterings- och anbudsskedet 
Under projekteringen kan träffsäkrare beräkningar och kalkyler göras. Detta pga. att 
alltfler detaljer blir kända, samtidigt som lösningar och arbetsmetoder på många 
frågeställningar arbetats fram.  
 
Genom de framtagna ritningsunderlagen och bygghandlingarna kan material, 
installationer m.m. mängdas fram på ett helt annat sätt jämfört med under tidigare 
skeden i kalkylprocessen. Ofta används datorbaserade beräkningsprogram som 
innehåller enhetskostnader och övriga kostnader för olika byggdelar samt 
arbetsmoment, där mängder skrivs in och kostnader beräknas. Dessutom kan olika 
omkostnader för entreprenaden bestämmas med hjälp av diverse datorprogram. 
 
I detta skede följs även kostnader för själva projekteringen upp. Detta innefattar bl.a. 
konsultlöner, administrativa avgifter m.m. Av ovanstående kalkyler kan kostnader för 
hela projektet bestämmas, något som är viktigt för en byggherre att hålla koll på. 
Detta för att tillräckligt kapital måste finnas tillgängligt. Ibland kan projektrevideringar 
bli aktuella under detta kalkylskede om kostnaderna visat sig rusa iväg, vilket kan 
resultera i ändringar av material, rumsstorlekar osv. [6].  
 
När kalkyleringen är färdigställd och förfrågningsunderlaget upprättats, är det dags 
för entreprenörerna att räkna på vad utförandet av projektet kommer att kosta, detta 
kallas anbudskalkylering.  
 
Anbudskalkyleringen påminner mycket om det kalkyleringsarbete som byggherren 
vanligtvis utför under och i slutet av projekteringsskedet. Utifrån ritningarna och 
bygghandlingarna som är en del av förfrågningsunderlaget mängdas material, ytor 
m.m. av entreprenörens byggekonomer som även skriver in mängderna i 
kalkyleringsprogram. Detta resulterar sedan i projektets direkta 
produktionskostnader.  
 
Efter det att projektets direkta produktionskostnader beräknats, kalkylerar 
entreprenören även de indirekta produktionskostnaderna. De indirekta 
produktionskostnaderna innefattar bland annat etablering och avetablering inklusive 
skötsel av den uppkommande arbetsplatsen. Även detta görs i 
kalkyleringsprogrammet och erfarenheter av dessa kostnader från tidigare projekt är 
viktiga att väga in. 
 
När de direkta- och indirekta produktionskostnaderna beräknats, bestäms 
centraladministrationen och vinsten genom ett procentuellt pålägg. Resultatet av 
detta blir entreprenörens anbudspris (entreprenadsumman), som beställaren erhåller 
från en eller flera entreprenörer [6].  
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3.3.4 Kalkylering vid produktionsskedet 
Den entreprenör som får uppdraget att genomföra produktionen av projektet, 
upprättar i samband med byggstarten en produktionskalkyl. Produktionskalkylen 
följer samma upplägg som produktionens genomförande, dvs. med kalkylering av de 
tidiga aktiviteterna i början och de sena aktiviteterna i slutet. 
 
Entreprenörens anbudskalkyl används oftast som grund för upprättandet av en 
produktionskalkyl. En produktionskalkyl är alltså en kostnadsbudget som används vid 
produktionsutförandet av byggnaden eller anläggningen, där hänsyn tas till kostnader 
man vet kommer uppstå samt kostnader som är inplanerade. Därutöver beaktas 
troliga och inplanerade intäkter. 
 
Med utgångspunkt i produktionskalkylen jämförs kostnader samt intäkter och följs 
upp genom erhållna fakturor där summorna ställs mot de budgeterade. Därutöver 
kalkyleras resultatet från intäkterna och kostnaderna för genomförda aktiviteter, vilket 
ger möjlighet till att vidta åtgärder om kostnaderna rusar iväg. 
 
Det görs även en prognosberäkning som är uppdelad i två moment, där man först 
noterar och analyserar de verkliga kostnaderna som uppstått. Därefter görs en 
uppskattning av kommande kostnader dvs. en slutkostnadsprognos [8].  
 

3.4 Orsaker till felkalkylering och åtgärder 
När det kommer till anläggnings- och infrastrukturprojekt är felkalkylering ett vanligt 
förekommande inslag. Studier visar att ungefär nio av tio infraprojekt blir för lågt 
värderade gällande kostnaden. När det gäller vägprojekt är den verkliga kostnaden i 
medeltal 20% högre än den kalkylerade kostnaden. För tunnlar, järnvägar och 
liknande är differensen vanligtvis ännu större. 
 
Ofta är det så att priset för material samt mängder för dessa är svåra att förutsäga. 
Det kan handla om prishöjningar på material under projektets gång, samt 
materialspill och liknande faktorer som bidrar till en skillnad i kostnaderna. 
 
Utöver ovanstående finns även en rad andra faktorer som bidrar till att den 
kalkylerade kostnaden ofta skiljer sig mot det verkliga utfallet. Det kan handla om 
bl.a. bristfälliga avtal med berörda parter, bristfälliga underlag för projekten såsom 
beslutsunderlag samt diverse ändringar i projekten där kostnaderna för dessa inte 
uppdateras. Därutöver tillkommer dåliga beräkningsmetoder som en eventuellt 
bidragande orsak. 
 
För att motverka felkalkylering kan man använda sig av underentreprenörer i 
projekten. De lämnar nämligen anbud på ett visst arbete, vilket är en kostnad som då 
är bestämd. Sker en prisökning på exempelvis material så får underentreprenören 
stå för kostnadsökningen, självklart beroende på avtalets utformning parterna 
emellan. Ytterligare sätt att minska felkalkylering är att utföra projekteringen mycket 
ingående, så att rätt material- och arbetsmängder blir lättare att bestämma. 
Därutöver bör riskanalyser göras för att väga in eventuella kostnadsökningar [7]. 
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3.5 När ökar kostnaderna som mest? 
Ett flertal kalkyler upprättas under tiden som ett anläggningsprojekt pågår. Redan i 
idéstadiet utförs vanligtvis de första kalkylerna och kalkylarbetet pågår under hela 
byggprocessen. I början av ett projekt blir många faktorer kända, något som självklart 
inverkar på kalkylerna. Detta medför att när projekteringen färdigställts, är 
kostnadsuppskattningarna oftast närmare det verkliga utfallet än uppskattningarna 
som gjorts under idéstadiet. Prisökningen för ett projekt är av ovan nämnda 
anledning störst i början för att sedan klinga av, ibland sjunker t.o.m. kostnaderna i 
produktionen. 
 
Det ska dock noteras att kostnaderna under produktionen i sällsynta fall kan skena 
iväg. Därför är det viktigt att känna till att det kan inträffa [7].  
 

3.6 BSAB 96 (Byggandets Samordning AB) 
BSAB 96 brukar benämnas som det språk som används gemensamt av aktörerna i 
byggbranschen och är ett klassifikationssystem. Syftet med BSAB-systemet är att se 
till att informationshanteringen fungerar på samma sätt genom byggprocessens olika 
skeden, oavsett vilken aktör som är inblandad i respektive skede. BSAB 96 utgavs 
med AMA 98 där syftet var att utöka anläggningsdelen inom BSAB-systemet. BSAB 
är numera användbart för både bygg- och anläggningsprojekt.  
 
BSAB-systemet är uppbyggt av AMA-koder samt rubriker. Dessa AMA-koder och 
rubriker är i sin tur uppdelade i tabeller vilka har den primära uppgiften att ge struktur 
åt AMA. Systemet kan genom tabelluppbyggnaden struktureras som en pyramid som 
följer regeln att detaljeringsgraden är som störst längst ner i pyramiden. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.5 – Bilden är tagen från ”Slutrapport Fokus I – BIM med BSAB”.  
Intressentanalys av BSAB-tabellerna. 

 
Vid kalkylering med hänsyn till BSAB-systemet används begreppen byggdelstyp och 
produktionsresultat, dvs. aktivitetsbeteckningar av AMA-koder. Principen med att 
använda BSABs hierarki vid kalkylering syftar till att öka kalkylernas träffsäkerhet i 
takt med att projektet fortskrider. Detta eftersom detaljeringsgraden ökar ju längre in i 
byggprocessen man kommer fram till det att alla bygghandlingar är färdigställda [9].  
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4. Fakta 

 

4.1 Faktainsamling 
 

4.1.1 Litteratur som behandlar ämnet 
För examensarbetets genomförande har befintlig litteratur som behandlar kalkylering 
vid olika skeden i byggprocessen använts. Valet av litteratur har skett genom att 
tidigare examensarbeten som behandlat kalkylering i byggbranschen studerats, vilket 
gett tips om relevant litteratur. 
 
Därutöver har besök på bibliotek och webbaserade bokaffärer möjliggjort 
införskaffandet av den trovärdiga litteraturen. En del av litteraturen har däremot 
funnits tillhands redan innan examensarbetet påbörjades, tack vare att den använts 
tidigare under utbildningen.  
 
Den litteratur som huvudsakligen använts för examensarbetets genomförande är 
olika tryckta böcker. Däribland Byggprocessen skriven av Uno Nordstrand, 
Byggstyrning skriven av Ervin Révai samt Kalkylering vid bygg- och 
Fastighetsutveckling av Bengt Hansson, Stefan Olander och Mats Persson. 
 

4.1.2 Intervjuer 
Utöver användandet av litteratur i form av tryckta källor, har även intervjuer med olika 
personer genomförts för faktainsamlingen. Intervjuerna har baserats på framtagna 
frågor som berör respektive projekt där Bygganalys varit delaktiga, samt om hur 
organisationen i sig fungerar och ställts till respektive byggprojektledare på 
Stockholms stad trafikkontor. Därutöver har en intervju genomförts med en 
byggekonom på ÅF- Bygganalys, för att få information om hur de arbetar i sina 
uppdrag. 
 

4.1.3 Kalkyler från ÅF 
Även kostnadsuppskattningar utförda på Bygganalys som tilldelats har gett fakta för 
examensarbetets genomförande. Det som tillhandahållits är en kostnadsuppskattning 
för respektive projekt som motsvarar den kalkyl som en utförandeentreprenör 
vanligen skulle benämna anbudskalkyl alternativt prissatt mängdförteckning.  
 

4.1.4 Kalkyler från beställare 
Det har utöver ovanstående tillhandahållits prissatta mängdförteckningar som olika 
utförandeentreprenörer lämnat anbud med, ÄTA-listor och mängdregleringslistor. 
Dessa kalkyler och listor har projektledarna för respektive projekt på Stockholms stad 
trafikkontor låtit oss ta del av för examensarbetets genomförande. 
 

4.2 Fakta om Bygganalys på ÅF 
ÅF är ett konsultföretag och utför olika uppdrag åt diverse beställare. På ÅFs sektion 
Bygganalys är kunderna bl.a. offentliga beställare som Stockholms stad trafikkontor 
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och trafikverket, men även många privata arkitektkontor och olika byggentreprenörer 
ingår i kundkretsen.  
 
De tjänster som Bygganalys vanligtvis tillhandahåller sina kunder är 
kostnadsuppskattningar för diverse bygg-och anläggningsprojekt, upprättande av 
mängdförteckningar och kostnadsutredningar för olika projekt. Oftast blir de anlitade 
under tidiga skeden i byggprocessen såsom under idéstadiet eller programskedet för 
att göra kostnadsbedömningar, där de sedan följer med i processen och gör 
kostnadsbedömningar ända fram till färdiga bygghandlingar. Ibland blir de också 
anlitade av både beställare och entreprenörer för att agera som oberoende part i 
olika typer av tvistemål. Det kan exempelvis handla om att beställare och 
entreprenörer inte kommer överens om ersättningar för olika typer av ÄTA arbeten, 
där Bygganalys då kommer in och gör en uppskattning av vad ÄTA arbetet kan 
tänkas kosta. Detta används då ibland som underlag i rättegångar. 
 
När Bygganalys blir anlitade i tidiga skeden av byggprocessen brukar underlaget de 
baserar sina kalkyler på bestå av bl.a. antagandehandlingar, idé handlingar och 
systemhandlingar. Oftast görs många antaganden av kostnaderna i dessa skeden 
eftersom många faktorer är okända, vilket är något de redovisar och för en 
diskussion med sin beställare om. 
 
Då Bygganalys blir tilldelade ett uppdrag av en beställare brukar de först och främst 
granska handlingarna de erhållit och försöker analysera vilka etapper som kommer 
att genomföras i projektet. Därefter påbörjar de kalkylarbetet där de försöker ta 
hänsyn till så många faktorer som möjligt som kan tänkas påverka kostnaden för det 
kommande projektet. Det kan exempelvis handla om bedömningar för vad 
trafikanordningar kan tänkas kosta där erfarenheter och referenser från tidigare 
projekt är ett välanvänt hjälpmedel. 
 
Ibland skiljer sig kalkylerna från Bygganalys mot entreprenörernas, vilket kan bero på 
att Bygganalys använder marknadspriser i sina kalkyler medan entreprenörerna 
troligtvis tar hänsyn till sina materialrabatter. Dessutom kan entreprenörerna ha 
andra uppdrag i närheten av det nya tilltänkta projektet vilket medför att maskin-, 
förvarings- och deponikostnader kan hållas nere, något som Bygganalys vanligtvis 
inte tar hänsyn till i kostnadsuppskattningarna [10]. 
 

4.3 Fakta om Stockholms stad trafikkontor 
Stockholms stad trafikkontor är en offentlig beställare av diverse infraprojekt. 
Däribland vägar såsom bilvägar samt gång- och cykelbanor. I deras arbetsuppgifter 
ingår det att se till så att nya vägar byggs, repareras och underhålls för att de ska 
fungera och betjäna invånarna i Stockholm på ett tillfredsställande sätt. 
 
Trafikkontoret får årligen pengar av Stockholms kommun för att kunna genomföra 
diverse projekt, samt se till att driften och underhållet fungerar som det ska. Ibland 
kan ökade anslag från politikerna i Stockholm bli aktuella om mer pengar krävs för att 
viktiga åtgärder ska kunna genomföras. 
 
När beslut om att utföra ett visst projekt har fattats upphandlar trafikkontoret olika 
projektörer som driver projektet fram till färdiga bygghandlingar.  
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Vanligtvis lägger trafikkontoret upp en budget för de olika projekten redan i idéstadiet 
och den justeras allteftersom arbetet med projekteringen går framåt. De tar nästan 
uteslutande hjälp av Bygganalys, med kostnadsuppskattningar redan i tidiga skeden 
fram till det att det finns färdiga bygghandlingar. I initialskedet brukar dock 
trafikplanerarna på trafikkontoret göra en kostnadsbedömning.  
 
Förfrågningsunderlag som färdigställts läggs ut på Tendsign.com av trafikkontoret 
där olika utförandeentreprenörer själva kan söka på olika uppdrag och välja att lämna 
anbud om ett projekt verkar intressant. När anbud från en eller ett antal entreprenörer 
inkommit granskas de och jämförs med kalkylen från Bygganalys. Är priset alldeles 
för högt förkastas anbuden, likaså om anbuden inte uppfyller ställda krav på kvalitén. 
Är avvikelserna däremot små antas ett av anbuden och entreprenaden får påbörjas. 
 
När entreprenaden avslutats hålls vanligtvis så kallade återföringsmöten för att se 
vad som fungerat bra alternativt mindre bra. Detta för att kunna göra andra projekt 
bättre i framtiden. Stockholms stad trafikkontor upphandlingar följer alltid LOU dvs. 
lagen om offentlig upphandling [11]. 
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5. Genomförandet 

Nedan beskrivs de steg som har varit arbetsmomenten för projektjämförelserna i 
examensarbetet. Stegen beskrivs i fallande ordning med det första momentet överst 
och det sista momentet längst ner. 
 

 
 

5.1 Införskaffande av projekten 
Det första som gjordes var att fyra stycken infraprojekt som Bygganalys på ÅF 
kalkylerat tillhandahölls. Projekten fanns sorterade i mappar på en av Bygganalys 
databaser och en granskning av innehållet i mapparna för respektive projekt 
påbörjades. Därefter sorterades all information och den relevanta informationen för 
att kunna göra projektuppföljningarna sparades ner i en ny mapp för att bli mer 
lättåtkomlig. Den information som sparades ner var kostnadsuppskattningar och 
prissatta mängdförteckningar från Bygganalys. Dessutom sparades 
sammanställningarna för respektive projekt ner, vilka innehöll information för de olika 
procentuella påslagen som gjorts för ÄTA-kostnader, oförutsedda kostnader, 
slutsummor m.m. 
 

5.2 Upprättande av intervjufrågor 
Efter insamlingen och sorteringen av informationen för de berörda projekten från 
Bygganalys upprättades ett antal intervjufrågor.  
 
Först upprättades intervjufrågor som var avsedda att ställas till projektledarna på 
Stockholms stad trafikkontor som hade hand om de berörda projekten. 
Intervjufrågorna utformades på ett sådant sätt att de skulle ge så mycket information 
och bakgrundsfakta om varje projekt som möjligt. Därutöver upprättades ett antal 
intervjufrågor som var avsedda att ställas till handledaren på företaget (ÅF). Dessa 
intervjufrågor utformades för att ge information om hur Bygganalys på ÅF arbetar och 
liknande. 
 

5.3 Kontakt med projektledare och handledare 
När alla intervjufrågor färdigställts togs telefonkontakt med berörda projektledare hos 
beställaren där tider för intervjuerna bestämdes. Intervjuerna påbörjades relativt 
omgående, redan två dagar efter att kontakt tagits genomfördes den första intervjun. 
Därefter genomfördes intervjuerna löpande med några få dagars mellanrum. I 
samband med intervjuerna hos berörda projektledare gjordes även en intervju med 
handledaren på ÅF-Bygganalys. 
 
Under intervjuerna med projektledarna erhölls förutom svar på intervjufrågorna även 
kalkyler från utförandeentreprenörerna där prissatta mängdförteckningar, 
mängdregleringslistor och ÄTA-listor för projekten tillhandahölls. 

Teori Intervju 
Samman- 

ställning 
Slutsats Rekomm-

endation 
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5.4 Sammanställningar av intervjuer 
De intervjuer som genomfördes med projektledarna spelades in digitalt med en 
mobiltelefon och efter intervjuerna renskrevs det som projektledarna sagt och 
intervjufrågorna med svar fördes in som bilagor i denna rapport. Utifrån svaren på 
intervjuerna gjordes sedan en bakgrundsbeskrivning i rapporten för respektive 
projekt samt en beskrivning av hur beställarens organisation fungerar. Efter intervjun 
med handledaren på ÅF gjordes även en beskrivning av hur avdelningen Bygganalys 
arbetar. 
 

5.5 Kalkylsammanställningar 
Det som gjordes efter att bakgrundsbeskrivningarna för varje projekt färdigställts var 
att se över entreprenörernas kalkyler som tillhandahållits och jämföra dessa mot de 
kalkyler/kostnadsuppskattningar som Bygganalys gjort. Bl.a. summerades 
kostnaderna för varje BSAB-kods alla underrubriker och sammanställdes under 
BSAB-kodens huvudrubrik. Detta utfördes dels för kalkylerna från Bygganalys, dels 
för respektive utförandeentreprenörs kalkyl. Därefter ställdes de olika 
huvudrubrikernas summor mot varandra i ett Excelark för respektive projekt och 
fördes in i denna rapport.  
 
Summorna som ställts mot varandra ger en överskådlig blick av hur mycket de olika 
BSAB-kodernas summor avviker mellan de olika entreprenörerna och Bygganalys. 
Även differensen i kronor redovisas i Excelarket, likväl som den procentuella 
avvikelsen mellan summorna. I Bygganalys kostnadsuppskattningar ingår i de flesta 
fall även ett procentuellt påslag för ÄTA-kostnader som är inbakat i varje kalkylpost. 
Därför visas även en omräkning där detta procentpålägg tagits bort i Excelarket. 
Detta eftersom entreprenörerna i sina kalkyler inte gör något pålägg för ÄTA-
kostnader. För att jämförelsen skulle bli korrekt var denna omräkning nödvändig. 
 
Det procentpåslag som ÅF gjort för de olika projekten har även det sammanställts i 
olika Excelark som redovisas i denna rapport. Den verkliga ÄTA-summan 
entreprenörerna debiterat i kronor för projekten har räknats om till procent utifrån 
Bygganalys kalkyler och ställts i förhållande till det procentpålägg som Bygganalys 
gjort för varje projekt. Detta har medfört att man fått en bra bild över hur deras ÄTA-
uppskattning står sig mot det verkliga utfallet för respektive projekt. 
 

5.6 Slutsatser och rekommendationer 
När alla projekt sammanställts i Excelark, har de infogats i rapporten och en 
kommentar gjorts under varje sammanställning. Därefter har försök till slutsatser 
dragits, om varför kalkylerna kan tänkas skilja sig mot varandra på det sätt de gör. 
Slutsatserna beskrivs gemensamt för alla projekt. 
 
På basis av slutsatserna tycks vissa rekommendationer om vad Bygganalys bör 
tänka på och ta hänsyn till i sitt framtida kalkyleringsarbete kunna ges. Dock måste 
reservation för det begränsade antalet projekt göras. Kanske kan erfarenhetsbasen 
byggas på med fler projekt utifrån vår modell. En systematiserad sådan uppföljning 
bör kunna genomföras utan allt för stor resursåtgång och ge värdefullt underlag för 
träffsäkrare framtida kalkyler. 
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6. Analys 

 

6.1 Projekt – Folkparksvägen 
 

6.1.1 Bakgrundsfakta om projekt Folkparksvägen 
Folkparksvägen ligger i Västberga söder om Stockholm. Projektet vid 
Folkparksvägen syftar till att ge bättre möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att 
färdas längsmed vägen till angränsande gator och skapar en bättre koppling mellan 
närförort och innerstad för denna målgrupp.  
 
De åtgärder som genomförs är att det byggs cykelbanor, en i varje färdriktning. 
Därutöver sker en avgränsning mellan biltrafikanter samt gång- och cykeltrafikanter, 
vilket bidrar till ökad säkerhet för de som vistas vid eller i nära anslutning till vägen. 
Det sker även en avgränsning mellan cykeltrafikanter och fotgängare. För dessa 
åtgärder utförs även en ökning av vägens totala bredd och ett antal refuger byggs till 
[12]. 
 
Projektet med Folkparksvägen påbörjades redan 2012 och har tagit längre tid än 
beräknat. Detta pga. att problem och tvister uppstått med olika 
utförandeentreprenörer. Den entreprenör som först skulle genomföra arbetet med 
Folkparksvägen följde inte bygghandlingarna och kvalitén på utfört arbete var allmänt 
bristfälligt, något som ledde till att entreprenören fick avsluta sitt uppdrag. Detta 
medförde att en ny upphandling blev tvungen att genomföras. 
 
Efter den andra upphandlingen uppstod återigen problem med den nya 
entreprenören. Troligtvis var de en aning felorganiserade i företaget, dessutom var 
deras ekonomi dålig. Det slutade med att när de väl fått uppdraget om att utföra den 
resterande delen av entreprenaden drog de sig ur. Detta ledde till att ytterligare en 
upphandling blev tvungen att genomföras. 
 
När förfrågan sedan lades ut på Tendsign för tredjegången inkom inga anbud. Det 
slutade med att Stockholms stad trafikkontor vände sig direkt till ett antal 
entreprenörer med förfrågan om att avsluta projektet, vilket resulterade i en 
förhandlad upphandling mellan två entreprenörer där den ena entreprenören (kallad 
Entreprenör 1, se bilaga 1) gick ut som segrare och fick uppdraget. Ännu är inte 
projektet helt färdigställt men inga missöden av allvarligare karaktär har uppstått 
sedan den tredje upphandlingen.  
 
Det har utöver problem med de tidigare entreprenörerna uppkommit några ÄTA 
arbeten, såsom att ett antal oförutsedda VA-ledningar varit i vägen. Dessutom var en 
brunn tvungen att flyttas, vilket ledde till en speciallösning på plats, men det är 
sådant som uppstår i nästan alla projekt och kan inte anses vara något allvarligt 
problem [11]. 
 

6.1.2 Jämförelse av kalkylposter för Folkparksvägen 
Nedan följer en jämförelse av kalkylposter mellan ÅF-Bygganalys och Entreprenör 1. 
Därutöver finns en redovisning av differenser för varje kalkylpost/BSAB-kod angett i 
kronor, samt den procentuella avvikelsen för varje post i projektet med 
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Folkparksvägen. Jämförelsen baseras på summan av respektive BSAB-kods alla 
underrubriker som sammanställts under dess huvudrubrik. 
 
Tabell 6.1 Sammanställning Folkparksvägen 

Sammanställning Folkparksvägen 

BSAB 
-kod 

Benämning 
Summa 

Bygganalys 
(Inkl. 7% ÄTA) 

Summa 
Bygganalys 
(Exkl. 7% 

ÄTA) 

Summa  
Entreprenör 
(Exkl. ÄTA) 

Differens 
(Bygganalys -  
Entreprenör) 

Avvikelse 
% 

1-(Entre-
prenör/ÅF) 

BB FÖRARBETEN 10 370 kr 9 644 kr 29 040 kr -19 396 kr -201% 

              

BC 

HJÄLPARBETEN, 
TILLFÄLLIGA  

ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M 

593 317 kr 551 785 kr 806 464 kr -254 679 kr -46% 

              

BE 
FLYTTNING,  

DEMONTERING  
OCH RIVNING 

1 321 288 kr 1 228 798 kr 1 110 797 kr 118 001 kr 10% 

              

BF 
TRÄDFÄLLNING,  
RÖJNING M M 

9 029 kr 8 397 kr 27 012 kr -18 615 kr -222% 

              

BJ 
BORTTAGNING AV 

STUBBAR 
11 046 kr 10 273 kr 41 695 kr -31 422 kr -306% 

              

CB SCHAKT 2 278 143 kr 2 118 673 kr 2 178 261 kr -59 588 kr -3% 

              

CE 
FYLLNING, LAGER I  

MARK M M 
286 236 kr 266 199 kr 296 531 kr -30 332 kr -11% 

              

DB 
LAGER AV GEOTEXTIL,  

CELLPLAST M M 
78 245 kr 72 768 kr 86 250 kr -13 482 kr -19% 

              

DC 
MARKÖVERBYGGNADER 

 M M 
5 793 964 kr 5 388 387 kr 5 359 745 kr 28 642 kr 1% 

              

DD 
VEGETATIONSYTOR, 

SÅDD OCH PLANTERING 
M M 

195 523 kr 181 836 kr 150 369 kr 31 467 kr 17% 

              

DE 
ANLÄGGNINGS- 

KOMPLETTERINGAR 
1 442 717 kr 1 341 727 kr 1 495 388 kr -153 661 kr -11% 

              

DG 
ÅTERSTÄLLNINGS- 

ARBETEN 
2 550 kr 2 372 kr 1 230 kr 1 142 kr 48% 

              

DH 
SKÖTSEL AV  

MARKANLÄGGNING 
35 489 kr 33 005 kr 60 853 kr -27 848 kr -84% 
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PB 
RÖRLEDNINGAR I  

ANLÄGGNING 
126 582 kr 117 721 kr 4 839 kr 112 882 kr 96% 

              

PC 

ANSLUTNINGAR,  
FÖRANKRINGAR, 

KORROSIONSSKYDDS-
BEHANDLINGAR, 

PROVNINGAR M M PÅ  
RÖRLEDNINGAR 
I ANLÄGGNING 

31 314 kr 29 122 kr 58 674 kr -29 552 kr -101% 

              

PD BRUNNAR O D I MARK 39 771 kr 36 987 kr 133 974 kr -96 987 kr -262% 

              

PG 
RENOVERING AV  

RÖRLEDNINGAR M M  
I ANLÄGGNING 

73 689 kr 68 531 kr - 68 531 kr - 

              

YB 
MÄRKNING, KONTROLL, 

INJUSTERING 
M M AV ANLÄGGNING 

727 kr 676 kr 5 212 kr -4 536 kr -671% 

              

YC 

ANMÄLNINGS- OCH 
ANSÖKNINGS- 

HANDLINGAR, TEKNISK 
DOKUMENTATION M M 

FÖR ANLÄGGNING 

- - 28 666 kr -28 666 kr - 

Summa   12 330 000 kr 11 466 900 kr 11 875 000 kr -408 100 kr -4% 

 
Som man kan se är avvikelsen mellan kostnadsuppskattningen från Bygganalys och 
entreprenörens anbud förhållandevis liten. Det är självklart svårt att uppskatta de 
procentuella pålägg som en entreprenör kan tänkas göra vid en anbudskalkyl, vilket 
kan vara orsaken till avvikelsen. En liten slutsats man kan dra är att en förhandlad 
upphandling gjordes i projektet, något som kan ha bidragit till att entreprenören 
räknade lite högre än de skulle gjort annars. 
 
Ur jämförelsetabellen ovan utläses att den slutliga differensen mellan 
kostnadsuppskattningen från Bygganalys och entreprenörens kalkylerade kostnad är 
-408.100 kr, där Bygganalys räknat lägre än entreprenören. Differensen/jämförelsen 
har uppnåtts genom att 7% av kostnaden tagits bort vid varje BSAB-kod i kalkylen 
från Bygganalys, vilket är deras procentuella ÄTA-påslag för detta projekt.  
 
Anledningen till att ÄTA-påslaget räknats bort i jämförelsen är, att entreprenören inte 
gör ett sådant procentuellt påslag i sin kalkyl då de vill ha ÄTA-arbeten, inte 
uppskatta kostnaden gentemot beställaren för eventuella ÄTA-arbeten. Genom 
omräkningen blir jämförelsen mer korrekt i förhållande till de faktorer som 
Bygganalys respektive entreprenören tar hänsyn till i sina kalkyleringsarbeten. 
 
Som man kan se i jämförelsetabellen ovan finns det inte någon kalkylpost som 
stämmer överens exakt mellan Bygganalys och entreprenören i projektet för 
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Folkparksvägen. Däremot är det BSAB-rubrikerna BC, BE och DE som bidrar till de 
största avvikelserna där rubrik BC avviker med -254.679 kr, rubrik BE avviker med 
118.001 kr och rubrik DE avviker med -153.661 kr parterna emellan. Orsakerna till 
avvikelserna är inte lätta att fastställa, men en redogörelse för detta redovisas i 
kapitel 7 Slutsatser. 
 
Projektet är ännu inte helt färdigställt, detta medför att en jämförelse mellan vem som 
kom närmast den slutgiltiga summan efter entreprenadens genomförande ej går att 
fastställa i nuläget. 
 

6.1.3 Jämförelse av ÅFs ÄTA-påslag ställt mot det verkliga utfallet 
Nedan följer en jämförelse över den ÄTA-kostnad som Bygganalys uppskattade 
skulle uppkomma i projektet, ställt mot den hittills uppkomna och kommande ÄTA-
kostnaden för arbetet med Folkparksvägen. 
 
Tabell 6.2 ÄTA-kostnad Folkparksvägen 

ÄTA-kostnad Folkparksvägen 
Summa 

Bygganalys 
(Inkl. 7% ÄTA) 

Summa  
Bygganalys  

ÄTA-uppskattning 7% 

Summa  
Verklig 

ÄTA-kostnad 

Differens ÄTA 
(Bygganalys -  

Verklig) 

Avvikelse % 
1-(Verklig Summa 

/ÅF) 

12 330 000 kr 863 100 kr 834 303 kr 28 797 kr 3% 

Därutöver har beställaren en innestående ÄTA-kostnad på totalt 218 185+30 500=248.685 kr. 

som ännu ej utbetalats, vilket ger den verkliga ÄTA summan 834.303 kr+248.685 kr= 1 082.988 kr. 

ÄTA-påslag ÅF = 863.100 kr/12 330.000 kr = 0,07 = 7% 

Procentuell ÄTA-kostnad i nuläget = 834.303 kr/12 330.000 kr = 0,068 = 6,8% 

Procentuell ÄTA-kostnad i slutändan = 1 082.988 kr/12 330.000 kr = 0,088 = 8,8% 

 
Som man kan se i tabellen ovan är summan för ÄTA-kostnaden uppskattad av 
Bygganalys 863.100 kr, vilket motsvarar 7% av den totala uppskattade 
projektkostnaden på 12 330.000 kr. 
 
I nuläget uppgår den verkliga ÄTA-kostnaden som utbetalats till 834.303 kr som 
motsvarar ett ÄTA-påslag på 6,8% med utgångspunkt i kostnadsuppskattningen för 
hela projektet som gjorts av Bygganalys. Däremot finns det en ÄTA-kostnad på  
248.685 kr som ännu inte utbetalats vilket kommer medföra en total ÄTA-kostnad på 
1 082.988 kr, något som innebär att det verkliga ÄTA-utfallet kommer att motsvara ett 
procentuellt påslag på 8,8%. Därutöver kan fler ÄTA-kostnader uppstå då projektet 
ännu inte är färdigställt. 
 
Slutsatsen man kan dra av ovanstående är att ÄTA-påslaget från Bygganalys sida 
ligger en aning lågt för projekt Folkparksvägen. Det man kan tänkas göra i framtiden 
för att öka träffsäkerheten på det procentuella ÄTA-påslaget är att göra någon sorts 
uppföljning i slutet av varje projekt. Detta för att identifiera vad de uppstådda ÄTA-
kostnaderna berodde på, samt ta hänsyn till erfarenheter från tidigare utförda projekt 
som är någorlunda lika det aktuella projektet. 
 
För projektet med Folkparksvägen har det dessutom gjorts en analys för att 
identifiera hur stor del av den uppstådda ÄTA-kostnaden som utgjorts av oförutsedda 
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arbeten pga. projekteringsfel. Detta har då ställts mot hur stor del av ÄTA-kostnaden 
som utgjorts av kvalitetshöjande åtgärder eller ändrad arbetsomfattning. Av den 
totala ÄTA-kostnaden har det uppskattats att oförutsedda ÄTA-arbeten kostade 
294.280 kr, vilket motsvarar 27,2%. ÄTA-kostnaden för kvalitetshöjande 
arbeten/ändrad arbetsomfattning är uppskattat till 788.708 kr, vilket motsvarar 72,8%.  
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6.2 Projekt – Sörgårdsvägen 
 

6.2.1 Bakgrundsfakta om projekt Sörgårdsvägen 
Sörgårdsvägen ligger i Spånga i västra Stockholm. Idén till projektet uppkom genom 
att boende intill Sörgårdsvägen klagat på problem med vibrationer från trafiken, 
något som åtgärdats i och med projektet. Därutöver har trafiksäkerheten utmed 
vägen höjts. 
 
Den första åtgärden som vidtogs var att det utfördes en sänkning av hastigheten på 
sträckan från 50 km/h till 40 km/h. Därutöver har en minskning av körbanans bredd 
gjorts, då bredden på refugen som skiljer av de två körriktningarna från varandra 
ökades. Vägkorsningarna som finns längsmed Sörgårdsvägen har även de 
förbättrats så att vägen ska bli säkrare för fotgängare och cyklister genom 
upphöjningar av gång- och cykelvägarna utmed Sörgårdsvägen. Utöver ovan 
nämnda åtgärder har det även gjorts ett byte av slitlagret där man fräst bort det 
gamla och lagt ett nytt. Detta för att försöka få vägen jämnare, något som även det 
ska bidra till en minskning av vibrationer i intilliggande fastigheter [13]. 
 
Projektet påbörjades under 2012 då en trafikutredning tog vid och arbetet har gått 
bra med projektet. En liten förskjutning uppstod dock i och med att inga anbud inkom 
från någon entreprenör. Det slutade med en förhandlad upphandling där Stockholms 
stad trafikkontor vände sig till en enda entreprenör som vi kallar för Entreprenör 2 (se 
bilaga 2). I dagsläget är projektet med Sörgårdsvägen färdigställt. 
 
Beträffande den kalkylerade projektkostnaden så avvek den en del från det verkliga 
utfallet. Detta berodde först och främst på att man blev tvungen att skicka en relativt 
stor mängd förorenad mark på deponi, vilket var något man inte hade upptäckt 
omfattningen av under den geotekniska undersökningen. Därutöver var det ett schakt 
för väg belysning som behövde grävas. I övrigt var det en del mindre ÄTA-arbeten 
som gjorde att kostnaden drog iväg samt att mängderna i mängdförteckningen inte 
var helt korrekt, något som bidrog till en ökad kostnad eftersom mängderna ökade 
[14]. 
 

6.2.2 Jämförelse av kalkylposter för Sörgårdsvägen 
Nedan följer en jämförelse av kalkylposter mellan ÅF-Bygganalys och Entreprenör 2. 
Därutöver finns en redovisning av differenser i kronor och i procent för varje 
kalkylpost/BSAB-kod. Jämförelsen baseras på summan av respektive BSAB-kods 
alla underrubriker som sammanställts under dess huvudrubrik. 
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Tabell 6.3 Sammanställning Sörgårdsvägen 

Sammanställning Sörgårdsvägen 

BSAB 
-kod 

Benämning 

Summa 
Bygganalys 

(Inkl. 0% 
ÄTA) 

Summa 
Bygganalys 
(Exkl. 0% 

ÄTA) 

Summa  
Entreprenör 
(Exkl. ÄTA) 

Differens 
(Bygganalys -  
Entreprenör) 

Avvikelse 
% 

1-(Entre-
prenör/ÅF) 

BC 

HJÄLPARBETEN, 
TILLFÄLLIGA  

ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M 

75 107 kr 75 107 kr 162 576 kr -87 469 kr -116% 

              

BE 
FLYTTNING,  

DEMONTERING  
OCH RIVNING 

1 826 804 kr 1 826 804 kr 2 243 919 kr -417 115 kr -23% 

Notera att BE är en sammanslagning av ursprungliga 756 414kr + ett kompletteringsarbete på 1 070 390kr. 

CB SCHAKT 702 038 kr 702 038 kr 735 440 kr -33 402 kr -5% 

              

CE 
FYLLNING, LAGER I MARK 

M M 
16 996 kr 16 996 kr 37 249 kr -20 253 kr -119% 

              

DB 
LAGER AV GEOTEXTIL,  

CELLPLAST M M 
21 202 kr 21 202 kr 29 280 kr -8 078 kr -38% 

              

DC 
MARKÖVERBYGGNADER 

 M M 
4 623 832 kr 4 623 832 kr 4 047 808 kr 576 024 kr 12% 

              

DD 
VEGETATIONSYTOR, 

SÅDD OCH PLANTERING 
M M 

1 495 kr 1 495 kr 5 100 kr -3 605 kr -241% 

              

DE 
ANLÄGGNINGS- 

KOMPLETTERINGAR 
2 226 269 kr 2 226 269 kr 3 168 402 kr -942 133 kr -42% 

              

DG 
ÅTERSTÄLLNINGS- 

ARBETEN 
- - 23 159 kr -23 159 kr - 

              

DH 
SKÖTSEL AV 

MARKANLÄGGNING 
3 765 kr 3 765 kr - 3 765 kr - 

              

PB 
RÖRLEDNINGAR I  

ANLÄGGNING 
6 306 kr 6 306 kr 6 775 kr -469 kr -7% 

              

PC 

ANSLUTNINGAR,  
FÖRANKRINGAR, 

KORROSIONSSKYDDS-
BEHANDLINGAR, 

PROVNINGAR M M PÅ  
RÖRLEDNINGAR 
I ANLÄGGNING 

13 556 kr 13 556 kr 32 103 kr -18 547 kr -137% 
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PD BRUNNAR O D I MARK 64 807 kr 64 807 kr 202 900 kr -138 093 kr -213% 

              

YC 

ANMÄLNINGS- OCH 
ANSÖKNINGS- 

HANDLINGAR, TEKNISK 
DOKUMENTATION M M 

FÖR ANLÄGGNING 

38 213 kr 38 213 kr 79 000 kr -40 787 kr -107% 

Summa   9 620 390 kr 9 620 390 kr 10 773 711 kr -1 153 321 kr -12% 

 
Här kan man konstatera att kostnadsavvikelsen är ganska stor mellan bygganalys 
och entreprenören, vilket troligtvis beror på att en förhandlad upphandling 
genomfördes även i detta projekt. Antagligen är det så att entreprenören räknar lite 
högre vid tillfällen då en förhandlad upphandling görs för att få så stor vinst som 
möjligt. 
 
Som man kan utläsa ur kostnadsjämförelsen för Sörgårdsvägen i tabellen ovan är 
differensen -1 153.321 kr mellan de kalkylerade kostnaderna gjorda av Bygganalys 
respektive Entreprenör 2, där Bygganalys räknade lägre än entreprenören. I 
kostnadsuppskattningen utförd av Bygganalys har som synes inget procentuellt 
påslag gjorts för en eventuellt tilltänkt ÄTA-kostnad, varför kolumn tre och fyra visar 
samma belopp här. 
 
I projektet med Sörgårdsvägen är differensen mellan kostnadsuppskattningen från 
Bygganalys och entreprenörens anbudspris -1 153.321 kr, vilket är en ganska 
ansenlig summa. Framförallt är det kostnaderna vid BSAB-rubrikerna BE, DC och DE 
i tabellen ovan som avviker väldigt mycket mellan parterna, där differensen för rubrik 
BE är -417.115 kr, för DC är den 576.024 kr och för DE är den -942.133 kr. I övrigt är 
det avvikelser mellan alla andra kalkylposter också, men deras inverkan på 
totaldifferensen är inte lika stor. 
 
Arbetet med Sörgårdsvägen är idag färdigställt och den slutliga kostnaden efter 
entreprenadens genomförande blev ungefär 14,4 miljoner med ÄTA-kostnader och 
andra oförutsedda faktorer. I summan på 14,4 miljoner ingick dessutom en reglering 
av diverse mängder i mängdförteckningen som var felberäknade (se bilaga 2). 
Utifrån ovanstående information får man dra slutsatsen att entreprenören hamnade 
närmast den faktiska slutsumman, eftersom de hade räknat lite högre än 
Bygganalys, men då ingick som sagt mängdregleringar och liknande vilket blivit fel 
redan under projekteringen. För en redogörelse av eventuella orsaker till 
kostnadsdifferenser, se kapitel 7 Slutsatser. 
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6.2.3 Jämförelse av ÅFs ÄTA-påslag ställt mot det verkliga utfallet 
I nedanstående tabell visas en sammanställning över den ÄTA-kostnad som uppstod 
i projektet under dess genomförande. 
 
Tabell 6.4 ÄTA-kostnad Sörgårdsvägen 

ÄTA-kostnad Sörgårdsvägen 
Summa 

Bygganalys 
(Inkl. 0% ÄTA) 

Summa  
Bygganalys  

ÄTA-uppskattning 0% 

Summa  
Verklig 

ÄTA-kostnad 

Differens ÄTA 
(Bygganalys -  

Verklig) 

Avvikelse % 
1-(Verklig Summa 

/ÅF) 

9 620 390 kr 0 kr 1 831 839 kr -1 831 839 kr - 

ÄTA-påslag ÅF = Inget ÄTA-påslag gjordes i denna kalkyl. 

Uppskattat ÄTA-pålägg med utgångspunkt i kostnadsuppskattningen från Bygganalys samt den  

verkliga ÄTA-kostnaden = 1 831.839 kr/(9 620.390 kr + 1 831.839 kr) = 0,16 = 16% 

 
I kostnadsuppskattningen från Bygganalys har inget procentuellt pålägg för ÄTA 
gjorts i detta projekt, vilket medför att en ÄTA-jämförelse mellan teoretisk 
uppskattning ställt mot det verkliga utfallet inte går att genomföra. Däremot kan det 
konstateras att utifrån kostnadsuppskattningen utförd av Bygganalys tillsammans 
med den verkliga ÄTA kostnaden så blir det procentuellt sett 16% som utgör ÄTA-
kostnaden. 
 
För projektet med Sörgårdsvägen har det dessutom gjorts en analys för att identifiera 
hur stor del av den uppstådda ÄTA-kostnaden som utgjorts av oförutsedda arbeten 
pga. projekteringsfel. Detta har då ställts mot hur stor del av ÄTA-kostnaden som 
utgjorts av kvalitetshöjande åtgärder eller ändrad arbetsomfattning. Av den totala 
ÄTA-kostnaden har det uppskattats att oförutsedda ÄTA-arbeten kostade 1 220.959 
kr, vilket motsvarar 66,7%, där förorenade massor utgjorde en kostnad på 697.516 
kr.  ÄTA-kostnaden för kvalitetshöjande arbeten/ändrad arbetsomfattning är 
uppskattat till 478.093 kr, vilket motsvarar 26,1%. Dessutom bestod ÄTA-kostnaden 
av en samlingspost där det inte gick att urskilja vilken typ av ÄTA-arbeten som utförts 
och kostnaden för den uppgick till 132.787 kr, vilket motsvarar 7,2%. 
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6.3 Projekt – Nybrogatan 
 

6.3.1 Bakgrundsfakta om projekt Nybrogatan 
Nybrogatan ligger på Östermalm i centrala Stockholm. Idén till projektet uppkom 
genom att man ville ändra den estetiska bilden av Nybrogatan samt öka säkerheten 
på den. Tidigare såg gatan ut som en asfalterad bilväg vilket det också var. På 
senare år har Nybrogatan däremot enbart varit avsedd för gångtrafikanter med viss 
tillgänglighet för cyklister samt för transportfordon till diverse butiker m.m.  
 
De åtgärder som vidtas för att uppnå målet med Nybrogatan är att mitten av gatan 
smalnas av, dvs. den del av gatan som tidigare varit avsedd för biltrafik. Tanken är 
att cyklister ska kunna använda mittdelen av gatan istället, men gående ska också 
kunna vistas på den delen av gatan. Även asfaltslagret på gatan ersätts, därutöver 
byts de slitna betongplattorna ut mot nya över hela Nybrogatan. Det placeras även ut 
bänkar, blomkrukor, lampor och soptunnor m.m. [15]. 
 
Projekteringen för projektet med Nybrogatan färdigställdes redan 2007 och 
upphandlingen tog vid. De anbud som inkom 2007 var alldeles för högt prissatta, 
vilket ledde till att projektet avbröts och en ny upphandling tog fart 2012. Under den 
sista upphandlingen var det fem entreprenörer som lämnade in anbud, varav en 
entreprenör (Entreprenör 3) fick uppdraget. En av de entreprenörer som inte fick 
igenom sitt anbud överklagade till förvaltningsrätten, vilket ledde till en ytterligare 
förskjutning av projektet med ca 1 år. Stockholms stad trafikkontor fick däremot rätt i 
förvaltningsrätten att förkastandet av anbudet var befogat. Projektet vid Nybrogatan 
är i dagsläget inte helt färdigställt. 
 
Projektet med Nybrogatan har som helhet varit väldigt stökigt. Bl.a. har en 
intilliggande fastighet renoverats, vilket stört arbetet med Nybrogatan genom att 
tunga transporter varit tvungna att passera Nybrogatan. Därutöver skulle 
Östermalmshallen renoveras samtidigt som arbetet med Nybrogatan påbörjades, 
något som ledde till en byggnation av en tillfällig saluhall i anslutning till gatan, även 
det störde arbetet med Nybrogatan en hel del [16]. 
 

6.3.2 Jämförelse av kalkylposter för Nybrogatan 
Nedan följer en jämförelse av kalkylposter mellan ÅF-Bygganalys och Entreprenör 3. 
Därutöver finns en redovisning av differenser i kronor och i procent för varje 
kalkylpost/BSAB-kod. Jämförelsen baseras på summan av respektive BSAB-kods 
alla underrubriker som sammanställts under dess huvudrubrik. 
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Tabell 6.5 Sammanställning Nybrogatan 

Sammanställning Nybrogatan 

BSAB 
-kod 

Benämning 
Summa 

Bygganalys 
(Inkl. 0% ÄTA) 

Summa 
Bygganalys 
(Exkl. 0% 

ÄTA) 

Summa  
Entreprenör 
(Exkl. ÄTA) 

Differens 
(Bygganalys -  
Entreprenör) 

Avvikelse 
% 

1- (Entre-
prenör/ÅF) 

BB FÖRARBETEN 45 003 kr 45 003 kr - 45 003 kr - 

              

BC 

HJÄLPARBETEN, 
TILLFÄLLIGA  

ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M 

932 020 kr 932 020 kr 963 757 kr -31 737 kr -3% 

              

BE 
FLYTTNING,  

DEMONTERING  
OCH RIVNING 

618 399 kr 618 399 kr 527 814 kr 90 585 kr 15% 

              

BF 
TRÄDFÄLLNING, RÖJNING 

M M 
7 571 kr 7 571 kr 4 685 kr 2 886 kr 38% 

              

BJ 
GEODETISKA 

MÄTNINGSARBETEN 
- - 34 248 kr -34 248 kr - 

              

CB SCHAKT 1 079 325 kr 1 079 325 kr 528 524 kr 550 801 kr 51% 

              

CE 
FYLLNING, LAGER I MARK 

M M 
121 931 kr 121 931 kr 161 061 kr -39 130 kr -32% 

              

DB 
LAGER AV GEOTEXTIL,  

CELLPLAST M M 
2 701 kr 2 701 kr 7 615 kr -4 914 kr -182% 

              

DC 
MARKÖVERBYGGNADER 

 M M 
7 714 950 kr 7 714 950 kr 6 679 597 kr 1 035 353 kr 13% 

              

DD 
VEGETATIONSYTOR, SÅDD 

OCH PLANTERING 
M M 

11 451 kr 11 451 kr 21 060 kr -9 609 kr -84% 

              

DE 
ANLÄGGNINGS- 

KOMPLETTERINGAR 
1 848 855 kr 1 848 855 kr 1 674 064 kr 174 791 kr 9% 

Notering DEK.791=100352kr finns ej med i kalkylen, entreprenören har glömt att räkna med posten i 

anbudssumman. Däremot har kalkylposten medtagits i denna jämförelse. 

DG 
ÅTERSTÄLLNINGS- 

ARBETEN 
- - 79 720 kr -79 720 kr - 

              

PB 
RÖRLEDNINGAR I  

ANLÄGGNING 
19 989 kr 19 989 kr 16 520 kr 3 469 kr 17% 
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PC 

ANSLUTNINGAR,  
FÖRANKRINGAR, 

KORROSIONSSKYDDS-
BEHANDLINGAR, 

PROVNINGAR M M PÅ  
RÖRLEDNINGAR 
I ANLÄGGNING 

31 279 kr 31 279 kr 99 588 kr -68 309 kr -218% 

              

PD BRUNNAR O D I MARK 250 921 kr 250 921 kr 332 099 kr -81 178 kr -32% 

              

PG 
RENOVERING AV 

RÖRLEDNINGAR M M I 
ANLÄGGNING 

115 604 kr 115 604 kr - 115 604 kr - 

Summa   12 800 000 kr 12 800 000 kr 11 130 352 kr 1 669 648 kr 13% 

 
Som man kan utläsa ur tabellen ovan är den totala differensen mellan 
kostnadsuppskattningen från bygganalys och entreprenörens kalkyl 1 669.648 kr. 
Entreprenören räknade alltså relativt mycket lägre än den kostnadsuppskattning som 
Bygganalys upprättade. I kostnadsuppskattningen från Bygganalys har inget 
procentuellt påslag för eventuella ÄTA-kostnader gjorts i projektet. Det är 
anledningen till att de två kolumnerna i tabellen som redovisar 
kostnadsuppskattningen från Bygganalys visar samma siffror i båda kolumnerna. 
 
I projektet med Nybrogatan är totaldifferensen mellan kostnadsuppskattningen från 
Bygganalys och entreprenören 1 669.648 kr, vilket är en väldigt stor differens sett till 
projektets totala summa. Framförallt är det huvudrubrikerna CB, DC och DE i 
kalkylerna som utgör den största kostnadsavvikelsen för projektet, där differensen för 
rubrik CB är 550.801 kr, för DC är den 1 035.353 kr och för DE är den 174.791 kr. 
Därutöver förekommer det vissa avvikelser på de andra kalkylposterna också, men 
de påverkar inte utfallet i lika stor utsträckning. I slutsumman för entreprenörens 
räkning ska det också nämnas att en summa på 100.352 kr inte medtagits i 
anbudspriset, vilket innebär att de glömt att räkna med kalkylposten DEK.791 som är 
en underrubrik till huvudrubriken DE. Kalkylposten har dock medtagits under 
huvudrubriken DE i tabellsammanställningen ovan. 
 
Arbetet med Nybrogatan är i dagsläget inte helt färdigställt, men genom den 
information som framkom under intervjun med Mats Larsson på Stockholms stad 
trafikkontor konstaterades det att entreprenörens kostnader överskrider intäkterna 
(se bilaga 3). Alltså kan man dra slutsatsen att Bygganalys hamnar närmare den 
verkliga slutkostnaden efter det att projektet färdigställts. För en redogörelse av 
eventuella orsaker till kostnadsdifferenserna i jämförelsetabellen, se kapitel 7 
Slutsatser. 
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6.3.3 Jämförelse av ÅFs ÄTA-påslag ställt mot det verkliga utfallet  
I nedanstående tabell visas en sammanställning över den ÄTA-kostnad som uppstod 
i projektet under dess genomförande. 
 
Tabell 6.6 ÄTA-kostnad Nybrogatan 

ÄTA-kostnad Nybrogatan 
Summa 

Bygganalys 
(Inkl. 0% ÄTA) 

Summa  
Bygganalys  

ÄTA-uppskattning 0% 

Summa  
Verklig 

ÄTA-kostnad 

Differens ÄTA 
(Bygganalys -  

Verklig) 

Avvikelse % 
1-(Verklig Summa 

/ÅF) 

12 800 000 kr 0 kr 1 341 123 kr -1 341 123 kr - 

Därutöver har beställaren en innestående ÄTA-kostnad på totalt 300.898 kr som ännu 

ej utbetalats, vilket ger den verkliga ÄTA summan 300.898 kr + 1 341.123 kr = 1 642.021 kr 

ÄTA-påslag ÅF = Inget ÄTA-påslag gjordes i denna kalkyl på beställarens begäran 

Uppskattat ÄTA-pålägg med utgångspunkt i kostnadsuppskattningen från Bygganalys samt den  

verkliga ÄTA-kostnaden = 1 642.021 kr/(12 800.000 kr + 1 642.021 kr) = 0,114 = 11,4% 

 
I kostnadsuppskattningen för detta projekt har likväl som för projektet med 
Sörgårdsvägen inget procentuellt pålägg för ÄTA gjorts av Bygganalys. Det medför 
att en ÄTA-jämförelse mellan teoretisk uppskattning ställt mot det verkliga ÄTA-
utfallet inte går att genomföra. Däremot kan det konstateras att utifrån 
kostnadsuppskattningen utförd av Bygganalys tillsammans med den verkliga ÄTA 
kostnaden så blir det procentuellt sett 11,4% som utgör ÄTA-kostnaden. 
Procentsatsen på 11,4% kan då ses som en referens till det procentuella ÄTA-påslag 
som Bygganalys borde gjort om ett ÄTA-påslag hade varit aktuellt. Projektet är ännu 
inte helt färdigställt, därav kan den verkliga summan för ÄTA-arbeten bli något högre 
än 1 642.021 kr. 
 
För projektet med Nybrogatan har det dessutom gjorts en analys för att identifiera hur 
stor del av den uppstådda ÄTA-kostnaden som utgjorts av oförutsedda arbeten pga. 
projekteringsfel. Detta har då ställts mot hur stor del av ÄTA-kostnaden som utgjorts 
av kvalitetshöjande åtgärder eller ändrad arbetsomfattning. Av den totala ÄTA-
kostnaden har det uppskattats att oförutsedda ÄTA-arbeten kostade 136.704 kr, 
vilket motsvarar 8,3%. ÄTA-kostnaden för kvalitetshöjande arbeten/ändrad 
arbetsomfattning är uppskattat till 1 458.933 kr, vilket motsvarar 88,9%. Dessutom 
fanns en del ÄTA-summor som inte gick att fastställa vilken typ av ÄTA-arbeten det 
var. ÄTA-kostnaden för dessa oidentifierade ÄTA-poster uppgick till 46.384 kr, vilket 
motsvarar 2,8%. 
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6.4 Projekt – Hornsgatan etapp 5 
 

6.4.1 Bakgrundsfakta om projekt Hornsgatan etapp 5 
Hornsgatan ligger på Södermalm i Stockholm. Idén till projektet uppkom genom att 
en miljöutredning visat på att en miljöupprustning var nödvändig, eftersom man haft 
problem med att partiklar frisläppts på Hornsgatan, bl.a. PM10. De partiklarna är en 
av anledningarna till att användningen av dubbdäck blev förbjudet utmed 
Hornsgatan, eftersom partiklarna medför en hälsorisk. 
 
De åtgärder som vidtagits utmed Hornsgatan är bl.a. att det byggts en trädallé, där 
tanken från början var att vegetationen i allén skulle bidra till att minska mängden 
partiklar till omgivningen, något som studier visat inte fungerar särskilt väl. En 
minskning av körbanans bredd gjordes dessutom, där man istället ökade 
gångbanans bredd från ca 3,5m till ungefär 7m, detta bidrog då till att det tillkom plats 
för cykelställ och trädallén. Utöver ovan nämnda åtgärder byttes även slitlagret ut på 
Hornsgatan. Det gjordes förutom ovanstående även om ett torg som är beläget 
utmed Hornsgatan i samband med att etapp 5 utfördes. De åtgärder som vidtogs vid 
torget var att nya träd planterades, bänkar placerades ut, nytt markmaterial lades 
m.m. där tanken var att skapa en trevligare plats att vistas på. 
 
För Hornsgatan etapp 5 lades förfrågningsunderlaget ut på Tendsign i början av 
2014 och två entreprenörer lämnade in anbud som prismässigt låg väldigt nära 
varandra. Det högre av de två inlämnade anbuden uppfyllde dock inte 
kvalitetskraven, vilket ledde till att anbudet förkastades. Detta medförde att den 
återstående entreprenören (Entreprenör 4) vann upphandlingen för Hornsgatan 
etapp 5. 
 
För arbetet med Hornsgatan etapp 5 gjorde bygganalys på ÅF en tidig 
kostnadsuppskattning under förprojekteringen. Om trafikplanerarna på Stockholms 
stad trafikkontor gjort en egen kostnadsuppskattning ännu tidigare framgår ej. 
Bygganalys gjorde även en kostnadsuppskattning efter det att bygghandlingarna var 
färdigställda. 
 
I övrigt har arbetet med Hornsgatan etapp 5 fungerat bra. Entreprenören höll 
tidplanen och mängden ÄTA-arbeten har inte varit alltför stor. Etapp 5 på Hornsgatan 
är i dagsläget färdigställt, men ett fåtal mindre kompletteringar ska göras [17]. 
 

6.4.2 Jämförelse av kalkylposter för Hornsgatan etapp 5 
Nedan följer en jämförelse av kalkylposter mellan ÅF-Bygganalys och Entreprenör 4. 
Därutöver finns en redovisning av differenser i kronor och i procent för varje 
kalkylpost/BSAB-kod. Jämförelsen baseras på summan av respektive BSAB-kods 
alla underrubriker som sammanställts under dess huvudrubrik. 
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Tabell 6.7 Sammanställning Hornsgatan etapp 5 

Sammanställning Hornsgatan etapp 5 

BSAB 
-kod 

Benämning 

Summa 
Bygganalys 

(Inkl. 7% 
ÄTA) 

Summa 
Bygganalys 
(Exkl. 7% 

ÄTA) 

Summa  
Entreprenör 
(Exkl. ÄTA) 

Differens 
(Bygganalys -  
Entreprenör) 

Avvikelse 
% 

1-(Entre-
prenör/ÅF) 

BC 

HJÄLPARBETEN, 
TILLFÄLLIGA  

ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M 

950 331 kr 883 808 kr 1 136 379 kr -252 571 kr -29% 

              

BE 
FLYTTNING,  

DEMONTERING  
OCH RIVNING 

960 514 kr 893 278 kr 910 777 kr -17 499 kr -2% 

              

CB SCHAKT 747 538 kr 695 210 kr 1 149 651 kr -454 441 kr -65% 

              

CE 
FYLLNING, LAGER I MARK 

M M 
272 839 kr 253 740 kr 466 101 kr -212 361 kr -84% 

              

DB 
LAGER AV GEOTEXTIL,  

CELLPLAST M M 
80 909 kr 75 245 kr 58 666 kr 16 579 kr 22% 

              

DC 
MARKÖVERBYGGNADER 

 M M 
3 365 263 kr 3 129 695 kr 4 162 892 kr -1 033 197 kr -33% 

              

DD 
VEGETATIONSYTOR, SÅDD 

OCH PLANTERING M M 
449 295 kr 417 844 kr 430 589 kr -12 745 kr -3% 

              

DE 
ANLÄGGNINGS- 

KOMPLETTERINGAR 
1 411 466 kr 1 312 663 kr 2 023 380 kr -710 717 kr -54% 

              

J 

SKIKT AV BYGGPAPP, 
TÄTSKIKTSMATTA, 

ASFALT, DUK, PLASTFILM, 
PLAN PLÅT, 

ÖVERLÄGGSPLATTOR E D 

- - 88 500 kr -88 500 kr - 

              

PB 
RÖRLEDNINGAR I  

ANLÄGGNING 
136 389 kr 126 842 kr 139 419 kr -12 577 kr -10% 

              

PC 

ANSLUTNINGAR,  
FÖRANKRINGAR, 

KORROSIONSSKYDDS-
BEHANDLINGAR, 

PROVNINGAR M M PÅ  
RÖRLEDNINGAR 
I ANLÄGGNING 

25 349 kr 23 575 kr 29 289 kr -5 714 kr -24% 
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PD BRUNNAR O D I MARK 399 300 kr 371 349 kr 264 644 kr 106 705 kr 29% 

              

PE 

ANORDNINGAR FÖR 
AVSTÄNGNING, 

TÖMNING, LUFTNING M 
M AV RÖRLEDNINGAR I 

ANLÄGGNING 

66 494 kr 61 839 kr 47 711 kr 14 128 kr 23% 

              

YB 
MÄRKNING, KONTROLL, 

INJUSTERING 
M M AV ANLÄGGNING 

2 866 kr 2 665 kr - 2 665 kr - 

              

YC 

ANMÄLNINGS- OCH 
ANSÖKNINGS- 

HANDLINGAR, TEKNISK 
DOKUMENTATION M M 

FÖR ANLÄGGNING 

81 445 kr 75 744 kr - 75 744 kr - 

Summa   8 950 000 kr 8 323 500 kr 10 908 000 kr -2 584 500 kr -31% 

 
För denna kostnadsjämförelse kan det först och främst vara värt att nämna att det 
underlag man räknat på både hos Bygganalys och entreprenören är detsamma. Här 
är det svårt att ge någon konkret orsak till att denna avvikelse blev som den blev. Det 
kan dock klart och tydligt konstateras att den är väldigt stor i sammanhanget. 
 
I tabellen ovan kan man utläsa att den totala differensen mellan 
kostnadsuppskattningen från Bygganalys och entreprenörens anbudspris är 
2 584.500 kr för projekt Hornsgatan etapp 5. Entreprenören har i detta projekt alltså 
räknat högre än Bygganalys för den tänkta projektkostnaden. I 
kostnadsuppskattningen för projektet har Bygganalys gjort ett procentuellt ÄTA-
påslag på 7% för en tilltänkt ÄTA-kostnad, vilket är orsaken till att två kolumner 
redovisar olika kostnader från Bygganalys. Anledningen till det är att entreprenören 
inte gör ett procentuellt påslag för en eventuell ÄTA kostnad. För att jämförelsen 
skulle bli tillförlitlig var en sådan omräkning nödvändig. 
 
Totaldifferensen är -2 584.500 kr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse på 31%. 
Denna avvikelse får anses vara väldigt stor i sammanhanget då projektet inte är så 
stort, åtminstone inte om man bara ser till etapp 5. Bygganalys räknade lägre än 
entreprenören och framförallt är det BSAB-rubrikerna CB, DC och DE i 
jämförelsetabellen som bidrar till den stora utfallsskillnaden. Rubrik CB har en 
kostnadsdifferens på -454.441 kr, rubrik DC har en kostnadsdifferens på -1 033.197 
kr och rubrik DE har en kostnadsdifferens på -710.717 kr. I projektet med Hornsgatan 
avviker likväl som för tidigare nämnda projekt alla kalkylposter med varandra mellan 
Bygganalys och entreprenören, men vissa rubriker avviker mer än andra samt att 
summorna är större. Detta medför då en större påverkan på kostnadsutfallet. 
 
Projektet med Hornsgatan Etapp 5 är i dagsläget färdigställt och den verkliga 
slutkostnaden för hela etapp 5 hamnade på ca 13,5 miljoner med kontraktsarbeten 
på ungefär 1,5 miljon och ÄTA-arbeten på ca 1 miljon (se Bilaga 4). Utifrån det 
material som tillhandahållits kan man av ovanstående dra slutsatsen att 
entreprenören hamnade närmare den verkliga slutsumman. Det ska däremot tas i 
beaktande att vissa avgörande faktorer kanske inte kommit till vår kännedom. För en 
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redogörelse av eventuella orsaker till dessa kostnadsdifferenser, se kapitel 7 
Slutsatser. 
 

6.4.3 Jämförelse av ÅFs ÄTA-påslag ställt mot det verkliga utfallet  
I nedanstående tabell visas en sammanställning över den ÄTA-kostnad som uppstod 
i projektet under dess genomförande ställt mot den uppskattning av ÄTA-kostnaden 
som utfördes av Bygganalys. 
 
Tabell 6.8 ÄTA-kostnad Hornsgatan Etapp 5 

ÄTA-kostnad Hornsgatan Etapp 5 
Summa 

Bygganalys 
(Inkl. 7% ÄTA) 

Summa  
Bygganalys  

ÄTA-uppskattning 7% 

Summa  
Verklig 

ÄTA-kostnad 

Differens ÄTA 
(Bygganalys -  

Verklig) 

Avvikelse % 
1-(Verklig 

Summa /ÅF) 

8 950 000 kr 626 500 kr 1 071 583 kr -445 083 kr -71% 

          

ÄTA-påslag ÅF = 626.500 kr/8 950.000 kr = 0,07 = 7% 

Procentuell ÄTA-kostnad i slutändan = 1 071.583 kr/8 950.000 kr = 0,12 = 12% 

 
Som man kan se i tabellen ovan är ÄTA-uppskattningen från Bygganalys 7% av 
deras totala kalkylerade kostnad på 8 950.000 kr, vilket motsvarar 626.500 kr. 
 
Arbetet med Hornsgatan etapp 5 är idag färdigställt och den slutliga ÄTA-summan 
hamnade på 1 071.583 kr. Detta motsvarar ungefär 12% istället för 7% om man utgår 
från totalkostnaden som Bygganalys använde för att räkna ut sin teoretiska ÄTA-
kostnad. 
 
Slutsatsen man kan dra av ovanstående redogörelse är att det procentuella ÄTA-
påslaget borde varit en aning högre sett till vad ÄTA-kostnaden blev i slutändan efter 
projektets färdigställande. 
 
För projektet med Hornsgatan etapp 5 har det dessutom gjorts en analys för att 
identifiera hur stor del av den uppstådda ÄTA-kostnaden som utgjorts av oförutsedda 
arbeten pga. projekteringsfel. Detta har då ställts mot hur stor del av ÄTA-kostnaden 
som utgjorts av kvalitetshöjande åtgärder eller ändrad arbetsomfattning. Av den 
totala ÄTA-kostnaden har det uppskattats att oförutsedda ÄTA-arbeten kostade 
475.645 kr, vilket motsvarar 44,4%, där berg i VA schakt utgjorde en kostnad på 
346.951 kr. ÄTA-kostnaden för kvalitetshöjande arbeten/ändrad arbetsomfattning är 
uppskattat till 595.938 kr, vilket motsvarar 55,6%. 
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7. Slutsatser 

 

7.1 Allmänna slutsatser om projekten 
Slutsatsen man kan dra av projektuppföljningarna i kapitel 6 är att det finns 
avvikelser mellan kostnadsuppskattningarna från Bygganalys och de vinnande 
entreprenörernas anbudskalkyler/prissatta mängdförteckningar för respektive projekt. 
Det finns även en del avvikelser för de procentuella ÄTA-uppskattningar som 
Bygganalys gjort för några av projekten, där den uppskattade summan avviker från 
det verkliga utfallet. 
 
I de granskade projekten är det ett fåtal BSAB-rubriker med höga belopp som 
orsakar de största kostnadsdifferenserna i varje projekt, något som bidrar till relativt 
stora skillnader mellan kostnadsuppskattningarna från Bygganalys och respektive 
entreprenörs anbudspris. Det är alltså inte avvikelser på flera BSAB-rubriker med 
små summor som har den största inverkan på de olika utfallen, även om deras 
procentuella avvikelse kan vara större än för de fåtal BSAB-rubriker med stora 
summor. I tabellen nedan visas de tre BSAB-rubriker som medfört de största 
avvikelserna för de granskade projekten.  
 
Tabell 7.1 Sammanställning av de största differenserna 

Sammanställning av de största differenserna 
BSAB-Kod Folkparksvägen Sörgårdsvägen Nybrogatan Hornsgatan etapp 5 

BC -254 679 kr -417 115 kr     

BE 118 001 kr       

CB     550 801 kr -454 441 kr 

DC   576 024 kr 1 035 353 kr -1 033 197 kr 

DE -153 661 kr -942 133 kr 174 791 kr -710 717 kr 

 
Som man kan se i tabellen ovan är det huvudsakligen marköverbyggnader, schakt 
och anläggningskompletteringar som orsakar stora differenser, åtminstone i de 
projekt som följts upp i detta examensarbete. 
 
De procentuella ÄTA-pålägg som Bygganalys gjort för en del av projekten avviker 
även de mot det verkliga utfallet, då ÄTA-kostnaden i projekten blivit högre i 
verkligheten jämfört med vad Bygganalys uppskattat. Alltså borde Bygganalys satt en 
högre procentsats för de projekt där en ÄTA-uppskattning förekom. Nedan visas en 
sammanställningstabell över den uppskattade ÄTA-kostnaden och det verkliga 
utfallet för respektive projekt. 
 
Tabell 7.2 Sammanställning av ÄTA differenser 

Sammanställning av ÄTA differenser 
  Folkparksvägen Sörgårdsvägen Nybrogatan Hornsgatan etapp 5 

ÄTA-Uppskattning 7,0% 0,0% 0,0% 7,0% 

Verklig ÄTA 8,8% 16,0% 11,4% 12,0% 

För de projekt där Bygganalys inte gjort någon ÄTA-uppskattning har den verkliga ÄTA-uppskattningen 

beräknats utgående från kalkylen gjord av Bygganalys, se kapitel 6. 
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Utifrån den analys som gjorts av de uppkomna ÄTA-kostnaderna i projekten har det 
gjorts ett försök att identifiera vilka kostnader som uppstått pga. oförutsedda faktorer 
såsom projekteringsfel. Det har även gjorts ett försök att identifiera vilka kostnader 
som uppstått pga. ändrad arbetsomfattning såsom kvalitetshöjande åtgärder.  
 
Beträffande oförutsedda ÄTA-kostnader är det ett antal poster som verkar 
återkomma i nästan alla projekt vilka oftast står för en betydande del av den 
oförutsedda ÄTA kostnaden. De oförutsedda ÄTA-kostnader som verkar vara vanliga 
är berg som inte upptäckts, förorenade massor såsom asfalt och saker som varit 
trasiga vilka varit tvungna att åtgärdas såsom potthål och liknande. I projektet med 
Sörgårdsvägen var det även ett belysningsschakt som var tvunget att återställas, 
vilket bedömdes vara en oförutsedd kostnad och det var en dyr åtgärd som höjde 
upp ÄTA-kostnaden en del. 
 
I nedanstående tabell visas en översikt av hur stor procentuell andel av den totala 
ÄTA-kostnaden för varje projekt som utgörs av oförutsedda ÄTA-kostnader och hur 
stor andel som utgörs av ändrad arbetsomfattning. 
 
Tabell 7.3 Sammanställning av olika ÄTA-kostnader 

Sammanställning av olika ÄTA-kostnader 
  Folkparksvägen Sörgårdsvägen Nybrogatan Hornsgatan etapp 5 

Oförutsett (projekteringsfel) 27,2% 66,7% 8,3% 44,4% 

Kvalitetshöjande åtgärd 72,8% 26,1% 88,9% 55,6% 

Övrigt - 7,2% 2,8% - 

 

7.2 Eventuella orsaker till varför kalkylerna avviker 
 Bygganalys använder marknadspriser för material och tar således inte hänsyn 

till sådana materialrabatter som entreprenörerna kan tänkas få från sina 

leverantörer. Därutöver kan ökningar eller sänkningar av marknadspriset 

uppstå för olika material som då inverkar på diverse kostnader. 

 Entreprenörerna kanske har etablerade arbetsplatser intill det nya projektet, 

vilket medför att maskiner och arbetskraft kan lånas in mellan arbetsplatserna. 

Detta resulterar då troligtvis i en minskning av produktionskostnaderna, något 

som medför att entreprenören kan lämna ett anbudspris som är lägre än om 

de inte hade haft en arbetsplats intill det nya projektet.  

 Olika former av kalkyleringsfel, vilket kan ske både hos entreprenörerna och 

Bygganalys. 

 Entreprenörerna kanske lägger väldigt höga täckningsbidrag som de slår ut på 

de olika kalkylposterna, vilket kan bidra till en hög kontraktssumma. 

 Bygganalys och entreprenörerna kan ta hänsyn till förutsättningar på olika sätt 

i sina kalkyler. Exempelvis att tillfälliga vägar blir tvungna att dras om, andra 

kringliggande byggprojekt som kommer påverka det aktuella projektet m.m. 

 Hur mycket kalkylerna från Bygganalys avviker beror på hur många 

entreprenörer som lämnar anbud och vad de lämnar för anbudspriser, där 

differensen då på så sätt ändras beroende på vilken entreprenör som blir 
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antagen och vad den entreprenören lämnade för anbudspris. Det är ju 

nämligen så att även entreprenörerna lämnar olika anbudspriser. 

 Beträffande avvikelser i ÄTA-uppskattningarna ställt mot de verkliga utfallen 

kan det bero på att man är tvungen att göra många antaganden. Detta 

eftersom många faktorer kan vara okända såsom gamla ledningsdragningar i 

mark m.m. som inte redovisas på befintliga ritningar osv. 

 Bygganalys och entreprenörerna gör kanske vissa procentuella 

kostnadspåslag under olika BSAB-koder, vilket medför att en kalkylpost kan 

skilja mycket mellan parterna. 

Man kan utöver ovanstående möjliga faktorer inte bortse från att konkurrens och 
konjunkturläget inom entreprenadbranschen kan påverka nivån på angivna anbud. I 
ett tufft konkurrensläge eller i lågkonjunktur med brist på tillgängliga 
entreprenadobjekt kan en entreprenör tänkas räkna lågt för att öka möjligheten att få 
jobbet även med risk för viss förlust. Entreprenören kanske föredrar att få ett 
substantiellt täckningsbidrag för sina kostnader för att kunna behålla sin maskinpark 
och den fast anställda personalen före avveckling för att överbrygga en 
konjunktursvacka. 
 
Vid högkonjunktur inom branschen med ett överflöd av möjligheter kan det tvärtom 
vara frestande att räkna högt i kalkyleringen, i förvissning om att ändå ha sina 
resurser fullt sysselsatta. På så sätt kan entreprenören ta igen eventuella förluster 
från lågkonjunkturen. 
 
Ett antal av de projekt som studerats i detta examensarbete hade viss svårighet att 
attrahera anbudsgivare, vilket kan tyda på att det funnits gott om jobb i branschen. 
Det skulle kunna förklara en del av skillnaderna mellan anbudssummorna och de 
lägre kalkylerade kostnadsuppskattningarna från Bygganalys. 
 
Slutsatsen av detta skulle kunna vara att hänsyn bör tas till konjunktur- och 
konkurrensläget redan vid konsultens kalkylering, t.ex. i form av ett konjunkturtillägg 
eller avdrag i stil med ÄTA-påslaget. 
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8. Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 

8.1 Vad Bygganalys bör ta hänsyn till 
 Bygganalys skulle eventuellt kunna öka det procentuella ÄTA-påslaget 

beroende på projektets omfattning och ingående moment. 

 Fler dialoger med beställare där man noga går igenom förutsättningarna för 

varje projekt som ska kalkyleras, så att eventuella felorsakande faktorer 

minimeras och otydligheter klarläggs. 

 Försöka att på ett bättre sätt tänka som en utförandeentreprenör i 

kalkyleringsarbetet med alla de vinstpålägg och liknande som en entreprenör 

vanligtvis sätter. Detta kan dock variera mycket beroende på projekt och 

konjunkturläge.  

 Ta hänsyn till sådana materialrabatter som entreprenörerna kan tänkas få i 

samband med kalkyleringsarbetet istället för att använda marknadspriser. 

 Ta hänsyn till projekt som tidigare utförts där kalkylen varit bra och använd 

sådana projekt som referens till nya liknande projekt, dvs. regelbundna 

erfarenhetsåterföringar. 

 Försök kolla på eventuella störningsmoment som kan tänkas uppstå i det nya 

projektets närhet. Exempelvis andra bygg- och anläggningsprojekt som kan 

störa arbetet med det aktuella projektet. 

 Se över hur man tar hänsyn till långtidskapacitet i kalkylerna, exempelvis tid 

för flyttning och transport av maskiner och liknande mellan olika platser ute i 

produktionen. Man borde kanske upprätta någon form av faktor för att 

förändra kapaciteten och på så sätt få en bättre träffsäkerhet på tiden det tar 

att flytta exempelvis maskiner, vilket också bidrar till en kostnad. 

 Upprätta någon form av lathund där man lätt kan se kommentarer om tidigare 

utförda projekt som kan användas till erfarenhetsåterföring.  

För vidare studier inom ämnet bör man granska fler projekt på en mer ingående nivå 
där man försöker analysera vad som har lett fram till de olika utfallen för att få en 
bredare kunskap och ett bättre statistiskt säkerställande.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Intervju Folkparksvägen med projektledare Jan Halén 
 

1. Hur uppkom idén till projektet och vad är den tänkta nyttan? 

 
Tanken är att det ska finnas regionala gång- och cykelstråk som möjliggör att 
det går att ta sig från förorterna in till Stockholm på ett smidigt sätt. Av den 
anledningen var vägen tvungen att restaureras för att fylla sin funktion på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
Det är planeringsavdelningen på Stockholms stad trafikkontor som ser över 
och startar upp projekten och så är det i fallet med Folkparksvägen också. 

 
2. Hur finansierar ni era projekt/projektet och hur går ni tillväga genom 

byggprocessen, då summan ni troligtvis behöver ändras i takt med att 
arbetet fortskrider, söker ni pengar när bygghandlingarna är färdiga och 
kalkylerna därigenom blir mer exakta eller gör ni på något annat sätt? 
 

Trafikkontoret upprättar en budget för det tänkta projektet, oftast redan i 
starten, dvs. idéstadiet. Därefter justeras budgeten hela tiden i takt med att fler 
faktorer blir kända. 
 
Finansieringen går till på så sätt att Stockholms kommun tillhandahåller 
trafikkontoret en viss summa pengar varje år som ska gå till att genomföra 
nödvändiga projekt, ibland blir vissa projekt tvungna att skjutas upp om man 
märker att pengarna inte räcker för alla åtgärder, i den summa som erhålls 
ingår även kostnader för drift och underhåll. Ibland kan det dock bli aktuellt att 
ansöka om mer pengar hos politikerna i kommunen, om det finns något som 
måste genomföras där kostnaden styr. 

 
3. Hur har tillvägagångssättet sett ut beträffande ekonomin, har ni gjort 

egna kostnadsuppskattningar innan ÅF utförde en kalkyl åt er? T.ex. 
under förstudien eller programskedet. 
 
Trafikkontoret tar hjälp av Bygganalys på ÅF, detta görs nästan uteslutande 
redan i tidiga skeden. Kostnadsuppskattningarna preciseras därefter mer och 
mer ju längre arbetet fortskrider då allt fler faktorer blir kända, då justeras även 
budgeten för projektet. 
 
Vart fjärde år gör trafikkontoret en upphandling med ramavtal, där förfrågan 
skickas till ett antal konsulter. Det vinnande konsultföretaget får möjlighet att 
utföra referenskalkyler som kan ställas mot entreprenörernas anbud för 
trafikkontorets räkning. I nuläget är det ÅF som utför dessa uppdrag. 



 

 
4. Hur står sig ÅFs kalkyler generellt sett mot de anbud ni erhåller från 

entreprenörerna, avviker de mycket eller lite och i sådana fall vilka 
kostnadsposter är vanligt förekommande att de avviker? 
ÅFs kalkyler är bra och det finns inte direkt något att anmärka på. Det som 
kan skilja sig ibland är mängder på diverse markbeläggningar samt 
deponikostnader såsom för PAH-asfalt, men det är saker som många gånger 
är svåra att uppskatta. 

 
5. Finns det något ni tycker ÅF kan förbättra i sina kalkyler, om ni har några 

synpunkter eller är de generellt sett bra? 
 

Nej inte direkt, de verkar ha en bra uppdatering på á-priser och kostnader då 
de justeras och uppdateras emellanåt.   

 
6. Hur många entreprenörer skickades förfrågan till om att utföra 

entreprenaden? 
 

Det läggs ut en förfrågan på tendsign.com där entreprenörer själva kan gå in 
och hitta projekt som passar dem, där man lägger ut särskilda koder för 
exempelvis väg eller hus projekt som entreprenörerna kan söka på. I det här 
fallet var det två entreprenörer som lämnade anbud. Entreprenör 1 (namnet är 
censurerat) var den entreprenör som fick uppdraget. 

 
7. Om ÅFs kalkyler skiljer sig mot entreprenörernas, hur gör ni då, t.ex. 

tvister?  
 

Ibland förkastas anbudet dvs. upphandlingen avbryts och ibland accepteras 
anbudet beroende på hur stor avvikelsen är. Det brukar inte tvistas eller 
förhandlas om kostnaden i detta skede. Däremot har Bygganalys hjälpt till 
under rättegången mot en tidigare entreprenör som utomstående part i det här 
projektet med deras kostnadsuppskattningar. 

 
8. Har oväntade problem dykt upp under projektets gång och vad berodde 

de på? 

 
Projektet har pågått sen 2012 och dåvarande entreprenör följde inte 
bygghandlingarna, dessutom var kvalitén på arbetet undermåligt, så de blev 
bortplockade från projektet. Här håller det fortfarande på och tvistas om 
eventuella ersättningar mellan Stockholms stad trafikkontor och den berörda 
entreprenören.  
 
Då blev det upphandling igen med en ny entreprenör som troligtvis var lite 
felorganiserad och hade dålig ekonomi, så de drog sig ur projektet efter ett 
tag.  
 
Därefter lades en ny förfrågan upp på Tendsign, men då inkom inga anbud. 
Det ledde till att Stockholms stad trafikkontor vände sig till ett antal 
entreprenörer med en förfrågan. Det slutade med en förhandlad upphandling 
mellan två entreprenören där Entreprenör 1 slutligen fick uppdraget. 



 

 
Därutöver har det uppkommit lite oförutsedda VA-dragningar och en brunn 
som var tvungen att flyttas samt teleledningar som låg i vägen för arbetets 
utförande. Men det är vanligt förekommande och uppstår ofta.  
 

9. Har ÄTA-arbeten varit vanligt förekommande i projektet och hur stor är 
summan för dessa? 

 
Äta uppkommer i de flesta projekten i någon form. Bland annat har det 
tillkommit lite för oförutsedda VA dragningar osv.  Äta summan för 
Folkparksvägen är 834 303kr i nuläget och kan eventuellt ökas något mer men 
inte mycket, då det nästintill är färdigställt. 

 
10. Hur såg den slutliga kostnaden ut, avvek det mycket mot kalkylerna, och 

vad berodde det på? 

 
Den slutgiltiga kostnaden är ännu inte fastställd då det pågår en tvist med den 
första entreprenören från 2012 beträffande ersättningen och arbetet är ännu 
inte helt färdigställt med den nuvarande entreprenören (Entreprenör 1). Den 
nuvarande entreprenörens anbud var däremot 11 875 000kr för att utföra det 
resterande arbetet. 

 
11. Utför ni ekonomiska uppföljningar på era projekt och hur går ni till väga? 

 
Man håller återföringsmöte för att se vad som varit dåligt och vad som varit 
bra och ser vad som kan förbättras framöver. Stockholms stad trafikkontor 
tittar på vad för kostnader entreprenören har för det som färdigställts. 

 
12. Hur arbetar ni för att ta fram mängdförteckningar för 

anläggningsprojekt? 
 

Det är projektören som tar fram mängdförteckningen  
 

 
  



 

Bilaga 2 – Intervju Sörgårdsvägen med projektledare Mats Johansson 
 

1. Hur uppkom idén till projektet och vad är den tänkta nyttan? 

Projektet uppkom genom att miljöförvaltningen fick klagomål från boende intill 
Sörgårdsvägen. Anledningen till klagomålen var att fordonstrafiken på vägen 
orsakade problem med vibrationer i de intilliggande fastigheterna och beslut togs om 
att det behövde åtgärdas. Då fick Stockholms stad trafikkontor i uppdrag att försöka 
lösa problemet och en trafikutredning påbörjades i slutet av 2012. 
 

2. Gjorde ni en kostnadsuppskattning i ett tidigt skede för detta projekt, 
dvs. innan projekteringen färdigställts? Var det Bygganalys som hjälpte 
till med detta och i så fall låg det till grund för att upprätta en budget? 

 
Trafikplanerarna är de som initierar projekten och vanligtvis försöker de kika på 
liknande projekt som utförts tidigare för att få en ungefärlig referenskostnad av den 
kommande projektkostnaden. Däremot kom Bygganalys in och gjorde en 
kostnadsuppskattning tidigt i projektet som reviderades under arbetets gång fram till 
färdigställandet av projekteringen. Den första kalkylen från ÅF inkom 2013-08-21 
som sedan reviderades 2013-10-15 och kompletterades 2013-10-17. 
 

3. Hur står sig ÅFs kalkyler generellt sett mot de anbud ni erhåller från 
entreprenörerna, avviker de mycket eller lite? Vilka kostnadsposter 
avvek i detta projekt? 

 
Kalkylerna är bra, tyvärr har inga specifika kostnadsposter analyserats utan man ser 
till helhetsbedömningen. 
 

4. Finns det något du tycker ÅF kan förbättra i sina kalkyler, om ni har 
några synpunkter eller är de generellt sett bra? 

 
Inte direkt. Ofta brukar dock projekten bli dyrare än beräknat, då det vanligtvis 
uppkommer oförutsedda kostnader som exempelvis ledningsdragningar under 
marken, så man borde kanske öka det procentuella pålägget för Äta kostnader. 
Annars var det en del förorenad mark som var tvungen att deponeras som inte 
upptäckts, vilket bidrog till att kostnaden drog iväg i projektet med Sörgårdsvägen. 
 

5. Hur många entreprenörer lämnade in anbud om att utföra 
entreprenaden? Vem blev den vinnande entreprenören? 

 
Inga entreprenörer lämnade in anbud, utan det blev en förhandlad upphandling med 
en entreprenör (i rapporten kallad Entreprenör 2 pga. att vi censurerar namnet). 
Förfrågningsunderlaget hade dessförinnan legat uppe på Tendsign ett tag. 
 

6. Uppstod det några tvister eller liknande med de övriga entreprenörerna? 

 
Inga tvister uppstod, utan kommunikationen har fungerat väl. 
 
 



 

7. Avvek ÅFs kalkyl mycket mot den vinnande entreprenörens kalkyl för 
detta projekt? 

 
Nej inte så farligt det skilde några hundra tusen. ÅF hade räknat lite lägre än 
entreprenören. 
 

8. Har oväntade problem dykt upp under projektets gång och vad berodde 
det på? Var de omfattande och kostsamma? 

 
Det var en del ÄTA arbeten som tillkom. Bland annat ett belysningsschakt som kom 
till. Därutöver var det fel mängder i mängdförteckningen som projektören tagit fram, 
men det är inget ÅF kan lastas för i deras kalkyler. 
 

9. Har ÄTA-arbeten varit vanligt förekommande i projektet och hur stor är 
summan för dessa? 

 
Ja, det har varit en del och summan för dessa uppgår till 1 831.839 kr där den största 
enskilda delen av kostnaden berodde på förorenade massor vilket kostade 697.516 
kr. Detta berodde på att provtagningen inte hade gjorts så omfattande så man inte 
förstod vilken mängd massor som faktiskt var förorenad. 
 

10. Hur såg den slutliga kostnaden ut, avvek det mycket mot kalkylerna, och 
vad berodde det på? 

 
Den slutliga kostnaden hamnade på ungefär 14,4 miljoner vilket kan ställas till 
entreprenörens anbud på ca 10,8 miljoner, sen tillkom ÄTA kostnader på 1,8 miljoner 
kr. Övriga delar av kostnadsavvikelsen beror på att mängderna var tvungna att ökas 
eftersom det var fel i mängdförteckningen. 
 

11. Ska detta projekt följas upp ekonomiskt om det inte redan har gjorts? 
Hur ska detta genomföras? 

 
Det stäms av hela tiden under projektets gång och tanken är att det ska följas upp 
genom ett återföringsmöte, men det är inget som gjorts ännu. 
 

12. Vad är det för ändringar som genomförs i projektet, dvs. vad 
tillkommer/tas bort gentemot tidigare?  
 

 Hastigheten sänks från 50 km/h till 40 km/h 

 Ny topp dvs slitlager längs hela gatan. (Man fräste av en del av toppen som sedan 
fylldes på med nytt bitumen) 

 Flyttade några trafikljus och byggde en del nya refuger 

 En ny gångväg byggdes i närheten av Spånga torg. 

 Kantsten lades för att skapa en upphöjning mellan Sörgårdsvägen och anslutande 
vägar för att få ner hastigheten, vilket ska öka säkerheten för cyklisterna 

 Tillgänglighetsanpassning vid alla övergångsställen 

 Asfalten målades röd på ett ställa för att cyklister skulle bli mer synliga 

 
 
 



 

13. Hur genomfördes upphandlingen? Lades projektet upp på 
Tendsign.com? 

 
Förfrågningsunderlaget låg uppe på Tendsign, men inga anbud inkom så det slutade 
med en förhandlad upphandling med en entreprenör. 
 

14. Finns det något övrigt du har att säga om projektet? 

 
Nej, projektet blev bara en aning förskjutet i och med att inga anbud inkom. 
 
 
 
  



 

Bilaga 3 – Intervju Nybrogatan med projektledare Mats Larsson 
 

1. Hur uppkom idén till projektet och vad är den tänkta nyttan? 
 
Nybrogatan har sedan lång tid tillbaka varit en gågata som är belägen mellan 
Östermalmstorg och Dramaten. Utseendemässigt har Nybrogatan dock sett ut som 
en körbana täckt med asfalt avsedd för biltrafik, vilket beror på att det var en gata där 
biltrafik tidigare var tillåten, men så är det alltså inte längre. Detta var något man ville 
ändra på för att få Nybrogatan till att se ut som en renodlad gågata.  
 

2. Gjorde ni en kostnadsuppskattning i ett tidigt skede för detta projekt, 
dvs. innan projekteringen färdigställs? Var det Bygganalys som hjälpte 
till med detta och i så fall låg det till grund för att upprätta en budget? 

 
Projekteringen var färdigställd redan 2007 innan Mats Larsson var delaktig i 
projektet, därigenom finns inga uppgifter angående hur/om 
kostnadsuppskattningarna genomfördes i ett tidigt skede och inte heller vem som i så 
fall gjort dem. Ibland är det dock trafikplanerarna som gör tidiga 
kostnadsuppskattningar och ibland anlitas Bygganalys till att göra en 
kostnadsuppskattning utifrån tidiga handlingar. 
 

3. Hur står sig ÅFs kalkyler generellt sett mot de anbud ni erhåller från 
entreprenörerna, avviker de mycket eller lite? Vilka kostnadsposter 
avvek i detta projekt? 

 
De avviker vanligtvis väldigt lite, särskilt i detta projekt med Nybrogatan. Däremot har 
inga specifika kostnadsposter som avviker detaljstuderats eller jämförts med 
entreprenörens kalkyl för Nybrogatan.  
 

4. Finns det något du tycker ÅF kan förbättra i sina kalkyler, om ni har 
några synpunkter eller är de generellt sett bra? 

 
De brukar vanligtvis vara bra. Det som kan saknas i vissa projekt är dialog med ÅF 
innan kalkylarbete påbörjas där man tillsammans försöker diskutera förutsättningar 
och problem som kan uppstå, vilket bör beaktas i kalkylerna. Det är ett ansvar som 
likväl ligger hos Stockholms stad trafikkontor som hos ÅF. Dialog fördes mellan 
Martin Öhlund på ÅF och Stockholms stad trafikkontor för projektet med Nybrogatan 
och kalkylen blev därigenom bra. Genom denna dialog kom man fram till ett ÄTA 
påslag på 25 % pga. projektets icke strategiska läge. 
 

5. Hur många entreprenörer lämnade in anbud om att utföra 
entreprenaden? Vem blev den vinnande entreprenören? 

 
Det var fem entreprenörer som lämnade in anbud för projektet med Nybrogatan. Två 
entreprenörer lämnade in ett anbud på 10 miljoner, en entreprenör på 11 miljoner, en 
entreprenör på 15 miljoner och en entreprenör lämnade ett anbud på 19 miljoner. Det 
var entreprenören som lämnade in anbudet på 11 miljoner som fick uppdraget. De 
två entreprenörer som lämnade anbud på 10 miljoner uppfyllde inte kvalitetskraven 



 

och de övriga ansågs vara för dyra, plus att en av de dyra entreprenörerna inte heller 
uppfyllde kvalitetskraven. 
 

6. Uppstod det några tvister eller liknande med de övriga entreprenörerna? 
 
En av entreprenörerna som fick sitt anbud förkastat överklagade beslutet till 
förvaltningsrätten. I förvaltningsrätten fick dock Stockholms stad trafikkontor rätt med 
förkastandet av anbudet, men en förskjutning av projektet uppstod på ett år. 
 

7. Avvek ÅFs kalkyl mycket mot den vinnande entreprenörens kalkyl för 
detta projekt? 

 
Nej det avvek inte så mycket, ÅFs kalkyl var bra i detta projekt. 
 

8. Har oväntade problem dykt upp under projektets gång och vad berodde 
de på? Var de omfattande och kostsamma? 

 
Projektet har varit ganska stökigt. Det var en fastighetsägare som byggde om sin 
fastighet vilket krävde tyngre transporter till byggarbetsplatsen, något som störde 
arbetet med Nybrogatan.  
 
Därutöver skulle Östermalmshallen renoveras, vilket medförde att en tillfällig saluhall 
byggdes på Östermalmstorg, något som stökade till arbetet med Nybrogatan. 
Dessutom gjordes vissa anslutningsarbeten för spårväg city vid Dramaten vilket 
bidrog till problem med driften och resurser av projektet vid Nybrogatan. 
 
Stockholm Vatten behöver även byta ut en del ledningar som går under Nybrogatan, 
men det arbetet får dem inte utföra innan projektet är färdigställt pga. alla 
omständigheter med projektet. Stockholm Vatten kommer att få gräva upp vissa 
delar av Nybrogatan för att göra sitt arbete efter att Stockholms stads trafikkontor 
arbete med Nybrogatan är färdigställt, därefter får Stockholm Vatten återställa det 
som de grävt upp. 
 
Det är även några restauranger belägna utmed Nybrogatan, vilka har klagat och vill 
ha ersättning för förlorade intäkter då uteserveringar varit tvungna att stängas pga. 
arbetet med Nybrogatan.  
 

9. Har ÄTA-arbeten varit vanligt förekommande i projektet och hur stor är 
summan för dessa? 

 
Till dagens datum uppgår ÄTA-kostnaden till ca 2 miljoner, men då ingår även 
kostnaden för en tidsförskjutning av projektet som kanske inte riktigt är en ÄTA-
kostnad på 639 180kr. Det är inga specifika kostnadsposter som dragit iväg ÄTA-
kostnaden, utan det är många bäckar små. Bland annat har det varit 
betongfundament, ledningar m.m. Detta medförde även att utplaceringar av brunnar 
på Nybrogatan blev problematiskt och man fick hitta nya platser att placera dessa 
brunnar på. 
 

10. Hur såg den slutliga kostnaden ut, avvek det mycket mot kalkylerna, och 
vad berodde det på? 



 

Projektet vid Nybrogatan är inte färdigställt ännu, men det kommer bli dyrare än 
beräknat för entreprenören då de lämnat ett lite för lågt anbud. 
 

11. Ska detta projekt följas upp ekonomiskt om det inte redan har gjorts? 
Hur ska detta genomföras? 

 
Ja, projektet ska följas upp ekonomiskt när det är färdigställt genom ett 
återföringsmöte med ÅF. Hittills har återföringsmöten varit ganska ovanligt men 
Stockholms stad trafikkontor ska se till att ÅF får respons på detta projekt. 
 

12. Vad är det för ändringar som genomförs i projektet, dvs. vad 
tillkommer/tas bort gentemot tidigare?  

 
Tidigare var i stort sett hela gatan asfalterad, men nu läggs betongplattor där istället 
så ytan blir helt ny. Därutöver tillkommer ny belysning, nya brunnslägen, 
möbleringszoner för blomsterurnor, parksoffor, papperskorgar och tydligare skyltning. 
Numera är Nybrogatan helt och hållet en gågata med viss tillgång för cyklister. 
 

13. Hur genomfördes upphandlingen? Lades projektet upp på 
Tendsign.com? 

 
Förfrågningsunderlaget lades upp på Tendsign redan 2007, men de anbud som 
inkom då var alldeles för högt prissatta så upphandlingen avbröts. År 2012 lades 
förfrågningsunderlaget upp på Tendsign på nytt och fem anbud inkom där en 
entreprenör med anbudet 11 miljoner fick uppdraget. 
 

14. Finns det något övrigt du har att säga om projektet? 

 
Nej inte direkt, det enda är väl att projektet har varit väldigt komplext pga. 
omständigheterna på platsen vilket har varit lärorikt. 
 
 
  



 

Bilaga 4 – Intervju Hornsgatan Etapp 5 med projektledare Klas Sauter 
 

1. Hur uppkom idén till projektet och vad är den tänkta nyttan? 

 
Etapp 5 är en av flera etapper som utförts på Hornsgatan. Idén uppkom genom att en 
miljöupprustning behövde genomföras. Detta pga. man haft problem med partiklar 
bl.a. PM10 som dubbdäck slitit upp, vilket lagt sig i luften kring Hornsgatan och det är 
en hälsorisk. Det gav startskottet till en undersökning om hur miljön kunde förbättras 
kring Hornsgatan och det är det projektet gått ut på. Tanken var att ett antal träd 
skulle placeras ut längsmed Hornsgatan som skulle eliminera en del av partiklarna 
vilket studier visar på att det inte fungerar särskilt väl, men det blir trevligare 
åtminstone.  
 
En miljöutredning för hela Hornsgatan tillsattes 2008 och projektering för etapp 5 
påbörjades 2013. Utförandet med arbetet på plats påbörjades i sin tur 2014. 
 

2. Gjorde ni en kostnadsuppskattning i ett tidigt skede för detta projekt, dvs. 
innan projekteringen färdigställs? Var det Bygganalys som hjälpte till med 
detta och i så fall låg det till grund för att upprätta en budget? 

 
Det gjordes en liten förprojektering för både etapp 4 och 5, där gjorde Bygganalys en 
tidig kostnadsuppskattning som hamnade på 8 950 000kr för etapp 5, den 
kostnadsuppskattningen korrigerades dock senare. Om trafikplanerarna gjorde en 
uppskattning ännu tidigare framgår ej, men det kan man anta att de gjorde. För hela 
Hornsgatan var kostnadsuppskattningen 130 miljoner kronor dvs. för alla etapper. 
 

3. Hur står sig ÅFs kalkyler generellt sett mot de anbud ni tillhandahåller från 
entreprenörerna, avviker de mycket eller lite? Vilka kostnadsposter avvek i 
detta projekt? 

 
Oftast brukar kalkylerna vara bra, men i detta projekt verkar ÅF ha räknat lite lågt. 
Det är rätt så intressant eftersom ÅF och entreprenören räknar på samma underlag, 
möjligen kanske det var saker som entreprenören såg som inte ÅF upptäckte eller 
tvärtom. De borde kanske ha ökat ÄTA påslaget en del i sin kalkyl. 
 

4. Finns det något du tycker ÅF kan förbättra i sina kalkyler, om ni har några 
synpunkter eller är de generellt sett bra? 

 
Det brukar generellt sett inte vara något särskilt som sticker ut, men ÄTA påslaget 
som anges tillsammans med priserna för de olika mängderna borde kanske anges 
separat. Detta skulle underlätta jämförelsen mellan ÅFs kalkyl med entreprenörens 
kalkyl eftersom man i nuläget måste räkna bort ÄTA-påslaget. 
 

5. Hur många entreprenörer lämnade in anbud om att utföra entreprenaden? Vem 
blev den vinnande entreprenören? 

 
Det var två entreprenörer som lämnade in anbud. Dessa anbud låg väldigt nära 
varandra, men den ena uppfyllde inte kvalitetskraven så det anbudet förkastades. Vi 
kan kalla den vinnande entreprenören för entreprenör 4. 
 



 

6. Uppstod det några tvister eller liknande med de övriga entreprenörerna? 
 
Nej, inte vid denna upphandling. 
 

7. Avvek ÅFs kalkyl mycket mot den vinnande entreprenörens kalkyl för detta 
projekt? 

 
Detta har ännu inte analyserats särskilt ingående, men man får väl anta att man kan 
hitta någon avvikande post i alla fall då kostnaden avviker litegrann mot 
entreprenörens. 
 

8. Har oväntade problem dykt upp under projektets gång och vad berodde de på? 
Var de omfattande och kostsamma? 

 
Ja, det har varit en del saker som bidragit till ÄTA-arbeten. Bl.a. upptäcktes ett berg 
där ett VA-schakt skulle grävas vilket bidrog till en kostnad på ca 350 000kr. Att 
berget inte upptäcktes tidigare kan bero på brister i den geotekniska undersökningen. 
Denna kostnad utgör ca 1/3 av ÄTA-kostnaden för etapp 5 på Hornsgatan. 
 
Tidsplanen har hållits under projektet för Hornsgatan etapp 5, där själva byggtiden 
var satt till ungefär 6 månader. Denna tidsram uppfattades dock lite pressad av 
entreprenören då byggtiden var mellan maj 2015 till oktober 2015, det är självklart 
inte helt optimalt att driva på för hårt heller. Entreprenören gjorde en forcering men 
det underrättade de inte Stockholms stad trafikkontor om, så för deras del uteblev 
ersättning för forceringen. 
 

9. Har ÄTA-arbeten varit vanligt förekommande i projektet och hur stor är 
summan för dessa? 

 
Det har förekommit en del ÄTA-arbeten och summan för dessa uppgår totalt till 
ungefär 1 miljon. Som tidigare nämnts utgjorde ett berg som inte förutsetts under den 
geotekniska undersökningen ca 1/3 av ÄTA-kostnaden. 
 

10. Hur såg den slutliga kostnaden ut, avvek det mycket mot kalkylerna, och vad 
berodde det på? 

 
Med ÄTA-kostnader på ca 1 miljon och kontraktsarbeten på ca 1,5 miljon 
tillsammans med entreprenörens anbud på ca 11 miljoner hamnade det verkliga 
utfallet på ca 13,5 miljoner. 
 

11. Ska detta projekt följas upp ekonomiskt om det inte redan har gjorts? Hur ska 
detta genomföras? 

 
Lite slutrapporteringar till Stockholms stad trafikkontor nämnd ska göras. En del 
återstående bolagsregleringar ska också göras med bl.a. Stockholm gas. Dessutom 
ska vissa kvarstående fel rättas till hos entreprenören, så där blir det nog ett möte till. 
Angående uppföljning med Bygganalys så görs inte det jämnt, det har inte gjorts 
hittills i detta projekt. 
 

12. Vad är det för ändringar som genomförs i projektet, dvs. vad tillkommer/tas 
bort gentemot tidigare?  



 

Det byggdes en trädallé längsmed hela Hornsgatan. Den befintliga gångbanan 
breddades till 7m från ca 3,5m, detta medförde en minskning av körbanan på 
Hornsgatan. Minskningen av körbanan bidrog även till plats för trädallén och 
cykelställ, dvs. det är gångbana från fasad till allén med de mellanliggande 
cykelställen. Cykeltrafiken är integrerad med bilarnas körbana, dvs det finns ingen 
separat cykelbana längsmed Hornsgatan där etapp 5 utfördes, däremot finns det 
målade cykelkörfält på de andra delarna av Hornsgatan. Därutöver gjordes torget om 
som ligger lite längre ner på Hornsgatan, där tanken var att skapa en trevligare plats 
att vara på då nya träd, bänkar, markmaterial m.m. utfördes. Man bytte även ut 
slitlagret på Hornsgatan.  
 

13. Hur genomfördes upphandlingen? Lades projektet upp på Tendsign.com? 
 
Förfrågningsunderlaget lades upp på Tendsign i januari 2014 där 2 anbud inkom 
efter ca 4-5 veckor. Det ena anbudet förkastades och den andra entreprenören (här 
kallad entreprenör 4) fick uppdraget att genomföra produktionen. Det ena anbudet 
förkastades pga. att det inte uppfyllde kvalitetskraven, annars var anbudssummorna 
väldigt nära varandra. 
 

14. Finns det något övrigt du har att säga om projektet? 
 
Samma entreprenör som utförde etapp 5, utförde även etapp 1, 2 och 3 vilket kan ha 
gett ett visst försprång gentemot andra entreprenörer eftersom de redan hade en viss 
erfarenhet från tidigare etapper. 
 
 
 


