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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Skanska Sverige AB i Skellefteå bedriver nu ett nybyggnadsprojekt som inkluderar allt 

arbete med infrastruktur i ett område där 79 stycken nya villatomter i ett tidigare 

obrutet område ska skapas. Då projektet genomförs i en relativt känslig miljö råder ett 

frågetecken kring kapacitet på framdriften med arbetet med VA, inkluderat arbete som 

schaktning, ledningsbädd, rörläggning, brunnar, kringfyllning och resterande 

återfyllning.  

Syftet med examensarbetet är att skapa ett underlag för resursuppföljning av VA-

arbetet på område 1 i projektet Västra Eriksberg och att skapa ett underlag avseende 

kapacitet på framdrift i den typ av terräng samt under de förutsättningar som råder. 

De ingående aktiviteter i VA-arbetena kopplade till AMA-koder har kopplats ihop och 

tidsatt som en gemensam aktivitet. 

Examensarbetet har genomförts som en fallstudie och realiserats genom dagliga 

observationer och mätningar under en tidsperiod ute på byggarbetsplatsen. Utöver 

detta har fallstudien baserats på intervjuer och personlig kommunikation med 

produktionschef, yrkesarbetare och maskinförare.  

Resultatet för fallstudien tyder på att framdriftskapaciteten för arbetet med schakt och 

rörläggning inklusive brunnar och återfyllning på ett projekt utfört i den typ av miljö 

som råder på projektet Västra Eriksberg skiljer sig något, men inte mycket från 

generella enhetstider som finns tillgängliga på marknaden. Den enhetstid på 

rörläggning inklusive arbete med brunnar och återfyllning som presterats är i 

genomsnitt 0,273 timmar per meter ledningsgrav vilket innebär en framdrift på 3,7 

meter per timme innefattande ledningar för spill- och färskvatten. Enhetstiden för 

arbetet med schakt är i genomsnitt 0,044 timmar per m3 vilket innebär en kapacitet på 

22,7 m3 per timme. För att få ett mera korrekt resultat som visar på 

framdriftskapaciteten på hela område 1 hade mätningar behövt utföras under en 

längre period.  

 

 

Nyckelord: VA, schakt, framdrift, produktionsdata, enhetstid 



 

Abstract 

Abstract 
Skanska Sverige AB in Skellefteå now conducts a new construction project that 

includes all the work of infrastructure in a region where 79 pieces of new plots in a 

previously unbroken area are to be created. Because of the fact that the project is 

carried out in a relatively fragile environment is there a framing of a question over the 

capacity including work with the water and sewage pipes, such as the work of 

excavation, pipe bed, piping, wells, backfill and the remaining backfill. 

The aim of this thesis is to create a basis for resource monitoring work with water and 

sewage pipes on Phase 1 of the project Västra Eriksberg and to create a basis on 

capacity at the operation in the type of terrain and under the prevailing conditions. The 

detailed activity in the works connected to the AMA codes have been paired, and 

timed as a joint activity. 

The work has been carried out as a case study and realized through daily observations 

and measurements over a period of time out on the construction site. In addition, the 

case study was based on interviews, personal communication with the production 

manager, skilled workers and machine operator. 

The results of the case study suggests that the operating capacity for work with 

excavation and piping including wells and backfilling of a project carried out in the 

kind of environment that exists in the project Västra Eriksberg differ somewhat, but 

not much from the general assembly times available on the market. The unit time in the 

pipe laying, including work on wells and backfilling performance achieved is an 

average of 0.273 hours per meter trench which means a propulsion of 3,7 meters per 

hour, comprising pipes for wastewater and fresh water. Unit of time for the work of 

excavation is on average 0,044 hours per m3, which means a capacity of 22.7 m3 per 

hour. To get a more accurate result showing on the operational capacity of the entire 

Phase 1, measurements would have had to be performed over a longer period. 

 

 

Keywords: water and sewage pipes, excavation, operating capacity, production data, 

unit time 



 

Förord 

Förord 
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och utvärderats. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och arbetet har pågått 

från mars till juni år 2015. 

Jag vill med dessa förord passa på att tacka några personer som hjälpt mig under 

arbetet med detta examensarbete. 

Sofia Widmark – handledare på Mittuniversitetet, för stöd och hjälp med utformning 

av och innehåll i rapporten.  

David Nordberg – handledare på Skanska, för visat engagemang och för den hjälp med 

material jag fått under examensarbetet.  

Sören Gustafsson – projektchef på Skanska Mark i Skellefteå som initierade ämnet till 

examensarbetet och som har varit till stor hjälp i startskedet och kommit med tips och 

råd vid presentation av resultatet. 

Jag vill också rikta ett tack till de yrkesarbetare och maskinister på projektet Västra 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Idag utförs arbeten inom bygg- och anläggningsverksamheten enligt föreskrifter i det 

så kallade AMA-systemet. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning. 

Föreskrifterna utgör en mängd olika anvisningar för material- och arbetsutförande som 

ingår i olika byggobjekt. Nordstrand (2008) skriver att föreskrifterna bland annat 

nyttjas till tekniska beskrivningar för projekten där till exempel byggherrens 

utförandekrav, kvalitetskrav, krav på toleranser och krav på den färdiga produkten 

återfinns. Föreskrifterna presenteras i en stor mängd texter uppdelade i böckerna 

Anläggnings- Hus-, VVS-, El-, och Kyl AMA. Syftet med böckerna är att säkerställa en 

god kvalitet i byggandet, att förenkla arbetet med tekniska beskrivningar och att göra 

dem enhetliga. AMA administreras av Svensk byggtjänst och branschens myndigheter 

och organisationer har ställt sig bakom dessa beskrivningar. AMA-texterna 

struktureras enligt branschens klassifikationssystem BSAB. BSAB-systemet innehåller 

en mängd tabeller med koder och begrepp för byggdelar och produktionsresultat [1]. 

Vid kalkylering av utförandeentreprenader används projektens handlingar som 

underlag för entreprenörers kostnadsberäkning i samband med upphandling av 

entreprenader. Till utförandekrav och annan text i den tekniska 

beskrivningen/mängdförteckningen kopplas erfarenhetsmässiga enhetstider för att 

räkna på resursbehov och kostnad för arbetsutförandet [1]. 

Skanska Sverige AB i Skellefteå bedriver nu ett markanläggningsprojekt på Västra 

Eriksberg i Skellefteå. Ett nytt bostadsområde för villor ska byggas, i tre etapper, i 

tidigare obruten terräng. Området är idag ett kuperat friluftsområde och består av 

storvuxen gran- och tallskog med korsande promenad- och elljusspår. Miljön 

exploateringen sker i är relativt känslig och så lite ingrepp som möjligt på omgivande 

mark får göras då det fortsatt ska finnas möjlighet att bruka området för rekreation och 

friluftsliv. Markarbeten så som schaktning, sprängning, vägbyggnation, dragning av el, 

optofiber och belysning, anläggning av grönytor samt VA med vattenledning, 

dagvattenledning och spillvattenledning ska utföras.  

På grund av rådande yttre förhållanden finns ett frågetecken kring framdrifts-

kapaciteten på VA-arbetet och intresse finns för att skapa ett underlag avseende 

framdriftskapacitet för arbetet kopplat till VA. Examensarbetet kopplas till för område 

1 i projektet aktuella AMA-koder tillhörande rubrikerna:  
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BCB Hjälparbeten anläggning 

CBB Jordschakt 

CEC Fyllning för ledning, magasin m m 

PBB Rörledningar i ledningsgrav 

PDB Brunnar på avloppsledning 

PEB Avstängningsanordningar m m i mark 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att genomföra resursuppföljning på VA-arbetet på delar 

av område 1 på projektet Västra Eriksberg och att skapa ett underlag avseende 

kapacitet på framdrift i den typ av terräng samt under de förutsättningar som råder, 

för framtida tidsplanering och kalkylering. Detta genom att koppla samman aktuella 

aktiviteter och skapa en för dessa gemensam enhetstid.  

1.3 Forskningsfråga 

Vilken framdrift på VA-arbeten, kopplat till aktuella AMA-koder, kan åstadkommas i 

den typ av terräng och under de förutsättningar som råder på projektet Västra 

Eriksberg område 1?  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till att gälla kapacitetsuppföljning för följande AMA-koder:  

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning  

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning  

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning 

CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning  

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

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav 

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast 

PDB.32 Rensbrunn av plast 

PEB.31 Spolpost på vattenledning 

Samt därtill enligt AMA´s pyramidregel gällande överordnande koder.  

Vidare begränsas arbetet till att endast omfatta uppföljning av kapacitet under 

perioden 2015-04-20 till och med 2015-05-08, på delar av område 1 på projektet Västra 

Eriksberg. 
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1.5 Fallstudieorganisation - Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige AB är idag ett av de största byggföretagen i Sverige. Företaget 

bildades år 1887, då med namnet Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet och år 1984 

blev Skanska koncernens officiella namn. Verksamheten är uppdelad i fyra grenar, 

bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling och 

infrastrukturutveckling. Bygg- och anläggningsverksamheten är den äldsta och största 

verksamhetsgrenen och häri ingår Husbyggande, Väg- och anläggningar samt Asfalt 

och betong [2, 3, 4, 5]. Vidare är verksamheten uppdelad i olika regioner och varje 

region är uppdelade i distrikt. I varje distrikt finns en distriktschef som har det 

övergripande ansvaret. Distriktschef och en central organisation för Distrikt Mark 

Västerbotten finns stationerad i Umeå med kalkylerare, HR, personaladministratör, 

projektingenjörer, huvudskyddsombud och en mätgrupp. Dessa är delaktiga i arbeten i 

hela distriktet. Distrikt Mark Västerbotten tillhör regionen Väg och anläggning Norr. 

På lokal nivå i Skellefteå, där detta examensarbete skrivs är organisationen uppbyggd 

med en projektchef, produktionschefer, arbetsledare samt ett antal yrkesarbetare.  

 

Figur 1. Organisationsplan Distrikt Mark Västerbotten 

Skanska finns förutom i Sverige idag etablerade i nio länder i Europa och är 

verksamma i USA. Intäkter under 2014 uppgår i hela välden till 145 miljarder kronor 

varav 30 miljarder kommer från den Svenska marknaden. I Sverige finns idag cirka 

10 500 personer anställda inom Skanska och totalt i hela världen uppgår siffran till 

cirka 57 900 anställda [6].   
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1.6 Projektbeskrivning 

Kund: Skellefteå kommun 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad i samverkan 

Projektstorlek: 26 miljoner kronor 

Byggtid: 15 månader, klart hösten 2016.  

Lokalisering: Området ligger i de norra delarna av stadsdelen Norrböle och gränsar i 

öst mot bostadsområdet Eriksberg, i väst mot Sjungande dalen och i söder mot 

Erikslids centrum. Landskapet inom Norrböle stiger i riktning från söder till norr och 

inom det tänkta planområdet är höjdskillnaden cirka 19 meter.  

Hela planområdet omfattar cirka 25 hektar mark.  

Objektet omfattar som tidigare nämnts nybyggnation av vägar, gator, gång- och 

cykelväg, skidport med tillhörande elljusspår och övrig infrastruktur i ett nytt 

bostadsområde. Bostadsområdet är indelat i tre stycken etapper som ska färdigställas 

vid olika datum, där område 1 och genomfartsväg skall färdigställas först för att 

tomtägarna ska kunna starta byggnation på tomterna under hösten 2015. Totalt 

innefattar objektet 79 stycken villatomter.  

Projektet i siffror: 

 Nybyggnation av genomfartsväg cirka 0,7 kilometer. 

 Villagator cirka 1,6 kilometer. 

 Gång- och cykelväg cirka 0,9 kilometer. 

 Skidport/tunnel. 

 Elljusspår cirka 1,7 kilometer. 

 Vatten och avlopp samt dagvattenhantering för området. 

 Belysning för området. 

 El förläggning. 

 OPTO/Fiber förläggning. 

 Pumpstation (utförs i sidoentreprenad). 

 Tryckstegringsstation 1 stycken. 

 2100 meter VA stamledning varav 1800 meter i isoleringslådor. 

 900 meter/105 stycken VA serviser. 

 3500 m3 bergschakt. 

 37 000 m3 jordschakt. 

 30 000 ton bergkross. 

 15 000 m3 fyllning jord.  

Uppgifter för projektbeskrivningen är hämtad från Projektplanen för Västra Eriksberg. 
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Bild 1. Planförslag över det nya bostadsområdet Västra Eriksberg. Bild hämtad från Gestaltningsprogram 

för Västra Eriksberg [7].  

 

Bild 2. Flygfoto över område där byggandet sker. Bild hämtad från Planbeskrivning för Västra Eriksberg 

[7].  

  

Område 1 

Område 2 

Område 3 

Genomfartsväg 
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1.7 Terminologi 

Under detta kapitel förklaras ord, begrepp och förkortningar som förekommer i 

arbetet.  

Bottenmorän   Typ av morän där partiklarna som utgör moränen 

transporterats under inlandsisen och packats av dess tyngd. 

Karaktäriseras över att vara hårt packad. 

Byggherre   Den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin 

räkning.  

Dagvatten (D)   Vatten som rinner tillfälligt på tak- och markytor, till exempel 

smältvatten, spolvatten och nederbörd.  

Elektrosvets    Svetsmetod som används för att sammanfoga PE-rör. 

Fall A Massor som kan återanvändas inom arbetsområdet. 

Fall B Massor som ej kan återanvändas och skall föras bort från 

arbetsområdet. Vid återfyllning med fall B-massor innebär det 

att nya massor ska tillföras arbetsområdet. 

Jord  Material från den ytliga delen av jordskorpan. Indelas i 

mineraljord och organisk jord beroende på innehåll.   

Läggningsdjup   Avser vattengång i lagt rör, det vill säga insida av röret i 

underkant.  

m2 Kvadratmeter. 

m3 Kubikmeter. 

Maskinstyrning Digitala modellfiler programmeras i datorn i maskinhytten och 

maskinerna är utrustad med GPS. Detta i kombination fungerar 

som ett styrmedel vid arbetsutförandet.  

Morän   En osorterad jordart med sten och block spridda i en finkornig 

grundmassa.  

Pyramidregel  Innebär att förutom den text som anges under en viss kod i 

AMA gäller också de texter som finns under överordnade 

koder och rubriker. Exempelvis så innebär det att om kod 

CBB.3111 är åberopad så gäller också texten under kod 

CBB.311, CBB.31, CBB.3, CBB, CB och C. 
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Projektchef (PRC)  Ekonomiskt ansvarig för projekt, anbudsinlämningar, har hand 

om myndighetskontakter.  

Produktionschef (PC)   Ansvarar för och leder produktionen.  

PP-rör  Rör gjorda av polypropen. 

PE-rör   Rör gjorda av polyeten. 

Spillvatten (S)   Fackterm för avloppsvatten.  

Tillfällig fabrik  Transportvägar, transportanordningar, materialupplag, 

maskiner, förråd, verkstäder, personalutrymmen, system för el 

vatten och avlopp etcetera som upprättas och nyttjas för 

logisktik under byggtiden. Avvecklas när byggobjektet är klart.  

Utförandeentreprenad   I denna typ av entreprenadform ansvarar byggherren för 

projektering av färdiga bygghandlingar, ofta i samarbete med 

konsulter för projektering. Entreprenören ansvarar för att 

utförandet sker enligt bygghandlingarna.  

VA  Vatten och avlopp. 

Yrkesarbetare (YA)   Inom Skanska samlingsnamn för arbetare inom yrkeskategorier 

som träarbete, betongarbete, väg- och anläggningsarbete, 

beläggningsarbete samt byggservice. 

Ø Symbol för diameter. 
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

Utifrån examensarbetets syfte och frågeställning, som gått ut på att beskriva ett 

specifikt fall, bedömdes fallstudiemetodiken som en lämplig metod för 

genomförandet. Höst et al (2006) skriver att studier som på djupet ska beskriva ett 

specifikt objekt, med ett specifikt syfte och är avsedd att ge djupgående kunskaper om 

det som undersöks, lämpligen utförs med fallstudiemetodiken. Det faktum att en 

fallstudie beskriver ett specifikt fall innebär att inga anspråk görs på att studiens 

slutsatser skall vara generaliserbara i andra fall. Datainsamling sker vanligen genom 

intervjuer, observationer och arkivanalys [8]. Tekniker för datainsamling som använts 

för detta examensarbetes genomförande är intervjufrågor, personlig kommunikation, 

observation på plats på byggarbetsplatsen och utförda mätningar, vilka har varit väl 

användbara metoder för att samla den data som är relevant för fallstudies resultat. 

Examensarbetets teorikapitel har grundats på litteraturstudier. 

2.2 Litteraturstudie 

Examensarbetets teorikapitel har i första hand grundats på litteraturstudier av böcker, 

artiklar och tidigare publicerade uppsatser. Böcker inom ämnena byggstyrning, 

byggprocess och kalkylering inom byggbranschen har till största delen använts. 

Artiklar och uppsatser har sökts i biblioteksdatabasen DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet). Sökord som har använts är VA-schakt, byggstyrning, enhetstid, unit time. I 

övrigt har Google använts som sökmotor för att hitta relevant information, dock med 

ett källkritiskt förhållningssätt. Litteraturstudier har genomförts kontinuerligt under 

arbetets gång men varit mer koncentrerat till arbetets inledning. Kunskaper inhämtade 

under kurser så som Byggproduktion I (BT004G), Byggproduktion II (BT012G), 

Markanläggning (BT008G) samt Praktisk byggproduktion (BT042G) vid 

Mittuniversitetet i Östersund har också kommit till nytta när teori bakom ämnet har 

beskrivits.  

2.3 Fallstudie 

Fallstudiens genomförande har varit uppdelad i olika delar; insamling av data genom 

inhämtande av uppgifter från aktuella handlingar, intervjuer/personlig 

kommunikation samt dagliga observationer och mätningar ute på arbetsplatsen.  

2.3.1 Datainsamling av kvantitativ och kvalitativ data 

När det talas om data talas det antingen om kvantitativ eller om kvalitativ data. 

Kvantitativ data utgörs av data i form av ord och beskrivningar som är rik på detaljer. 

Kvantitativ data utgörs av data som kan räknas eller klassificeras [8]. 
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2.3.1.1 Studier av aktuella handlingar 

Datainsamlingen gick i det inledande skedet ut på att ta del av olika handlingar 

tillhörande projektet för att få en bra bakgrundsbild och bakgrundinformation att 

basera arbetet på. Handlingar så som projektets mängdförteckning, projektplan och 

VA-ritningar har studerats för att erhålla kvantitativ data på förutsättningar som gäller 

för projektet. Till exempel vilka AMA-koder som är aktuella, schaktdjup, 

markförhållanden och geotekniska förhållanden på området. Inhämtande av uppgifter 

så som schaktdjup och AMA-koder har sammanställts i protokoll tillsammans med 

utförda mätningar. Uppgifter om markförhållanden på området har sammanställts i 

examensarbetets resultatkapitel. 

2.3.1.2 Intervjuer/Personlig kommunikation 

Examensarbetet har, i tillägg till studier av aktuella handlingar, dels grundats på 

kvalitativ data inhämtat från halvstrukturerade samt öppet riktade intervjuer och 

personlig kommunikation med produktionschef, yrkesarbetare och maskinförare på 

det aktuella projektet. Höst et al (2006) beskriver att en halvstrukturerad intervju 

innebär att ett antal frågor ligger till grund och fungerar som stöd för det som tas upp i 

intervjun. Vid öppet riktade intervjuer låts den som intervjuas till stor dels styra vad 

som tas upp, den enda styrningen som föreligger är att det säkerställs att frågor inom 

ämnesområdet behandlas [8]. Inget specifikt intervjutillfälle har funnits utan 

intervjufrågor har ställts löpande under mätperiodens gång, med undantag av en 

telefonintervju som genomförts. Några frågor av intresse för VA-arbetenas utförande 

inom respektive yrkeskategori har skrivit ner, se bilaga 1, innan intervju och samtal för 

att ligga till grund och för att täcka in uppgifter av intresse för studiens resultat. Utöver 

intervjuer har dagliga samtal med yrkesarbetarna förts. Syftet med det varit att fånga 

upp faktorer som är av intresse för att kunna beskriva omständigheter, som till 

exempel storlek på arbetslag, använd utrustning, material, metodval och eventuella 

störningar, som påverkat resultatet. Valet av att genomföra datainsamling genom 

halvstrukturerade samt öppet riktade intervjuer baseras på en önskan om att ge 

intervjupersonerna chansen att beskriva arbetet fritt samt ta upp omständigheter runt 

omkring. En fallstudie som denna är också beroende av löpande information för att 

fånga upp så många faktorer som möjligt som har en betydelse för resultatet. Att 

intervjufrågor valts att ställas löpande under arbetets gång istället för vid ett samlat 

intervjutillfälle finns det både för- och nackdelar med. Som nackdel kan nämnas att det 

inte är särskilt lätt att få en bra stuktur på informationen. Detta får dock vägas upp 

emot fördelen med att personerna löpande har chansen att förmedla information av 

intresse. 

2.3.1.3 Observationer och mätningar 

Mätningar ute på byggarbetsplatsen har som tidigare nämnts i rapporten utförts 

dagligen under perioden 2015-04-20 – 2015-05-08. Syftet med mätningarna har varit att 

mäta och följa upp tidsåtgång för de olika AMA-koderna som VA-arbetets framdrift 
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kopplas till. Skanska påbörjade arbetet med VA 2015-03-23. De sträckor där arbete med 

VA skett utanför examensarbetets mätperiod inkluderas inte i uppföljningen av 

framdriften. Se bilaga 2 för uppgift om vilka delar av område 1 som innefattats i 

mätstudien. 

Mätning av framdriften påbörjades 2015-04-20. Den position där arbete med rör, 

återfyllning respektive schakt pågick markerades med mätkäppar. Vid dagens slut 

mättes erhållen sträcka för respektive aktivitet upp med hjälp av ett Ironside 30 meter 

måttband och noterades i ett mätprotokoll, se bilaga 3. Platsen där arbetet avslutades 

för dagen markerades med en ny mätkäpp märkt med en etta för att markera erhållen 

sträcka under mätningens dag ett. I tillägg noterades vilka aktiviteter kopplade till 

AMA-koder som varit aktuella under dagen, hur många resurser som varit delaktiga, 

hur lång tid som arbetet bedrivits, väderförhållanden samt om det varit något speciellt 

som påverkat arbetet den dagen. Då rörläggning, återfyllning samt schakt har bedrivits 

på olika delsträckor har mätningar på tre olika platser genomförts dagligen. Vid slutet 

av dag två upprepades mätningarna med startpunkt där arbetet med respektive 

aktivitet avslutades dag ett och slutpunkt där arbetet avslutades under dag två. Övriga 

faktorer som nämnts ovan noterades på nytt. Så har sedan mätningarna genomförts 

dagligen de dagar arbete med VA har bedrivits. Resultatet av uppmätta sträckor fördes 

in i ett upprättat protokoll i Excel (se bilaga 4) för att på ett tydligt sätt redovisa 

respektive dags framdrift. Resurser samt aktuella AMA-koder fördes också in i 

protokollet. Mätning som skett ute på plats har utförts på de sträckor som inkluderar 

arbete längs huvudstråket. Erhållen sträcka vid arbete innefattade avstick för 

servisledningar till tomtgräns har mätts upp på planritning R-51.1-01 (se bilaga 2) med 

skalstock. För att ta reda på vilka mängder som schaktats respektive återfyllts dagligen 

har höjdritningar R-51.2-01 samt R-51.2-02 (se bilaga 2) till projektet studerats för att få 

fram medeldjup på schakten och teoretiska mängder räknas ut (se 2.4 Beräkningar).  

I tillägg till mätning har dagliga observationer på utförandet av VA-arbeten gjorts, där 

rollen som en fullständig observatör [8] har tagits. Observationer har tillsammans med 

intervjufrågor till yrkesarbetarna legat till grund för beskrivning av förutsättningar för, 

och utförande av VA-arbetet som presenteras under resultatkapitlet. 

2.4 Beräkningar 

För att kunna skapa en sammansatt byggdel med AMA-koder har sammanställning av 

utförda aktiviteter tillhörande respektive AMA-kod utförts. Mängdberäkning av 

genomsnittlig mängd schaktmassor och återfyllningsmassor per meter rörgrav har 

genomförts. Arbetet med beräkningar inleddes med att mängd schaktat material per 

dag beräknades. För att genomföra beräkningar av mängder har som tidigare nämnts 

schaktdjup tagits fram genom studier av höjdritningar. Höjdritningen anger profil för 

läggningsdjup ledningar till yta för färdig väg [9]. Höjd från färdig väg till 

läggningsdjup för ledningar har på ritningarna mätts upp med en skalstock. Vid 
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tidpunkten för mätning var schakt utförd till höjd för terrassbotten inom hela vägens 

bredd. Därmed har höjd för slitlager, bärlager och förstärkningslager räknas bort och 

höjden för ledningsbädden lagts till det uppmätta djupet för att erhålla aktuellt 

schaktdjup. Därpå har beräkningar av teoretiska mängder på utförd schakt med både 

släntlutning (1:1) och (2:1) utförts för att representera både teoretiska värden och mera 

verkliga värden. Varför beräkning av båda fallen anses intressant är för att kunna föra 

en diskussion kring hur skillnaden skulle kunna tänkas påverka ett framtida 

användande av framtagna enhetstider vid kalkylering. Mängderna per dag 

sammanställdes sedan till en total mängd och delades med totalt antal genomförda 

meter för att erhålla en genomsnittlig mängd material per meter. 

För volymberäkning på schakt samt resterande återfyllning har följande formler 

använts: 

 

    

  Beräkning av schaktens area: 

      
      

 
   [10] 

    Beräkning av schaktens volym: 

           [10] 

     

 

 

 

Figur 2. Tvärsnitt på schakt.                        

              

                         

                 

                      

                          

                                  
 

 
  

Vid beräkning av återfyllnadsmassor har det förutsatts att kringfyllning har utförts till 

en jämn höjd inom hela schakten då det bedömts att detta får en ringa effekt på 

resultatet. Vid uträkningar av mängder, se bilaga 5, har dataprogrammet PTC Mathcad 

Prime 3.0 använts. 
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Resursuppföljning har genomförts på rörläggning inklusive brunnar och återfyllning 

som en enhet och på schakt som en egen enhet. Enhetstiden för schakt är framräknad 

genom att den totalt uppmätta tiden för schakt är dividerad på det totala antalet 

kubikmeter utförd schakt. Detta resulterar i en tid på antal timmar per kubikmeter. 

Enhetstiden för rörläggning inklusive brunnar och återfyllning är beräknad genom att 

antalet timmar innefattande två stycken yrkesarbetare är dividerat med den totala 

sträckan utförd rörgrav inklusive återfyllning. Av intresse är också att redovisa antalet 

resurser som innefattas i enhetstiden.  

2.5 Giltighet 

Enligt Höst et al (2006) nämns kategorierna reliabilitet, validitet och representativitet 

vid bedömning av en studies giltighet. Reliabilitet behandlar hur tillförlitligheten på en 

studies datainsamling uppfyllts. En bra reliabilitet innebär att en noggrann 

datainsamling och analys har utförts. Validitet handlar om förbindelsen mellan det 

som skulle undersökas och det som faktiskt undersökts, alltså att det som avsetts mätas 

är det som verkligen har mätts. Representativitet handlar om hur generella studiens 

slutsatser är [8].  

2.5.1 Reliabilitet och Validitet 

För att åstadkomma en bra reliabilitet har, som tidigare nämnts i rapporten, speciellt 

utformade protokoll för datainsamling utformats och använts i studien. Detta för att 

kunna genomföra en noggrann datainsamling att grunda resultatet på. Protokollen 

finns med som bilaga till examensarbetet och i tillägg till detta finns ett detaljerat 

delkapitel (se 2.4 Beräkningar) som beskriver de beräkningsgångar som använts. Detta 

för att läsaren skall kunna skapa sig en bild om hur datainsamling och beräkningar 

utförts. För att säkerställa reliabiliteten och för att validera resultatet har rapporten 

granskats av en handledare på universitetet och resultatet granskats av två personer på 

Skanska Sverige AB i Skellefteå, produktionschefen för projektet Västra Eriksberg och 

projektchefen med insyn i kalkylarbete. Utöver detta har rapporten granskats av en 

studentkollega på utbildningen som utfört opponering på arbetet.   

2.5.2 Representativitet   

Detta examensarbete beskriver ett specifikt fall vilket betyder att slutsatserna härifrån 

inte är direkt generaliserbara i andra fall men vid projekt med likartade förutsättningar 

kan det presenterade resultatet i denna rapport komma till nytta.  
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3 Teori 

3.1 Byggstyrning 

Enligt Révai (2012) så innebär generell styrning av en verksamhet att mål för 

verksamheten sätts upp, planering för hur målen ska uppnås genomförs och att 

verksamheten genomförs enligt planerna. Det innebär också att verksamheten under 

genomförandet följs upp genom att data samlas in och registreras, att verksamheten 

kontrolleras genom att verklig data jämförs med förväntad data, att det utreds vad 

eventuella skillnader beror på samt att avvikelser korrigeras och att verksamheten 

styrs mot målen igen. Byggstyrning innebär byggentreprenörernas styrning av sin 

produktion och innefattar alla de åtgärder som en byggentreprenör vidtar för att 

genomföra sin produktion av byggobjektet så effektivt som möjligt [11]. I ett 

byggprojekt medför detta aktiviteter under hela byggprojektet, från uppstart av 

projektet genom program-, projekterings- och byggskede till färdig produkt och avslut. 

Nordstrand (2008) menar att de viktigaste byggstyrningsaktiviteterna för en 

byggentreprenör är anbudskalkylering, planering, ekonomisk styrning av 

produktionen samt kvalitets- och miljöstyrning [1].  

3.2 Kalkylering 

Som tidigare nämnts så hör anbudskalkylering till en av de viktigaste byggstyrnings-

aktiviteterna. Anbudskalkylering innebär att man i förväg beräknar de förväntade 

kostnaderna för ett projekt och denna kalkylering ligger sedan till grund för det 

anbudspris som byggentreprenören lämnar [1]. En kalkylpost kan oftast beskrivas som 

en mängdpost som multipliceras med en à-kostnad eller ett à-pris för material och 

arbete [12]. Nordstrand (2008) skriver att det vid ett kalkylarbete är produktions-

aktiviteter som hör till projektets direkta byggkostnader och gemensamma kostnader 

som utgör själva kostnadsberäkningen. Till gemensamma kostnader hör kostnad för 

centraladministration, arbetsplatsadministration samt kostnader för etablering, drift av 

och avveckling av den tillfälliga fabriken. Till projektets direkta byggkostnader hör 

kostnader för till exempel (beroende på typ av projekt) markarbete, grundläggning, 

stombyggnad, stomkomplettering, inredning och installationsarbeten. Dessa kostnader 

beräknas på det upprättade förfrågningsunderlaget med tillhörande dokument. Vid 

utförandeentreprenader så grundas kalkylen ofta på uppgifter från projektets mängd-

förteckning som vid markentreprenader oftast tillhandahålls av beställaren. 

Prissättning av material grundar sig på erfarenheter om prisnivå i tidigare projekt samt 

inhämtande av aktuella prisuppgifter från materialleverantörer. Kalkyleringsarbetet 

som innefattat arbetstid grundas också på uppgifter i mängdförteckningen och från 

kalkylposter som innefattar arbetsinsatser multipliceras aktuell mängd med 
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erfarenhetsmässiga enhetstider [1]. Begreppet enhetstid behandlas vidare under kapitel 

3.4.1 Enhetstid.  

3.2.1 Kalkylhandböcker och kalkylprogram 

Idag använder alla företag någon form av datorstöd till hjälp vid arbete med 

kalkylering. Till detta ändamål finns både unika kalkylprogram och av företagen 

egenutvecklade program [12]. De datoriserade kalkylsystemen har förenklat 

kalkylarbetet avsevärt. Programmen bygger ofta på ett system med byggdelar där 

ingående material och arbete för vissa standardbyggdelar är sammanställt i en form av 

”recept”. Detta förenklar kalkylarbetet genom att det då räcker att mäta upp 

mängderna för de aktuella byggdelarna då recepten innehåller tids- och 

mängduppgifter för ingående delar i den sammansatta byggdelen [1]. På marknaden 

tillhandahålls ett antal kalkylhandböcker och kalkylprogram som hjälpmedel för 

kostnadsberäkning, där allmängiltiga tider och kostnader i form av grunddata finns 

publicerat [12] .  

Nybyggnadslistan 1999 som ges ut i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och 

fackförbundet Byggnads är ett exempel på en kalkylbok med tidsunderlag i form av 

generella enhetstider för vanligt förekommande arbetsmoment inom nybyggnationer. 

Tidsunderlaget är tänkt att kunna ligga till grund vid såväl kalkylering som 

framtagande av ackordsunderlag. Enhetstider som presenteras i nybyggnadslistan 

förutsätter att arbetet kan utföras under ”ackordsmässiga former” och innefattar även 

aktiviteter som till exempel rengöring av redskap, maskiner, transport inom 

arbetsplatsen, lossning och transport av material [13]. Wikells sektionsfakta och 

sektionsdata är ett exempel på kalkylprogram för aktörer inom byggbranschen som 

möjliggör överslagskalkylering med byggdelar eller detaljerade à-priskalkyler med 

data baserad på standardprislistor för respektive bransch. För att erbjuda så aktuella 

uppgifter som möjligt revideras programmet årligen [12]. Bidcon Bygg/Anläggning är 

ett annat kalkylprogram för företag inom byggindustrin. Programmet innehåller en 

databas med uppslagsböcker där man vid kalkylering av husbyggnadsprojekt bland 

annat kan välja mellan olika tidslistor vid kalkylering, Nybyggnadslista 99, 

ombyggnadslista 99 samt Bidcon-listan. Det går också att manuellt justera enhetstider. 

Programmet möjliggör för kunden att jobba med färdiga ”recept” på byggdelar vid 

framtagandet av en kalkyl [14].  

Gemensamt för kalkylhandböckerna och kalkylprogrammen är dock att det i varje 

specifikt projekt råder en osäkerhet på grunddatans relevans för det specifika projektet 

[12]. Det är här erfarenhetsdata kommer in i bilden. Erfarenhetsdata på priser, 

mängder och enhetstider finns ofta samlade i företags interna databaser [11].  
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3.3 Produktionsplanering 

Produktionsplanering görs för att skapa förutsättningar för ett bra produktionsresultat. 

Det är det effektivaste sättet för att få ett lyckat resultat på produktionen och som 

Révai (2012) skriver så är planering grunden för bra byggstyrning. Produktions-

planering innefattar allt som rör produktionen och handlar om tider, metoder, resurser 

och samband. Även vid planering är tillgång på produktionsdata självklart mycket 

viktigt. En av de viktigaste typerna av produktionsdata vid produktionsplanering är 

enhetstider för produktionens olika aktiviteter [11]. Inom väg- och anläggning samt vid 

markanläggningsprojekt talas det också mycket om kapaciteter [15]. Tidplanering är en 

typ av produktionsplanering och utgör ett, för projekten mycket viktigt 

styrinstrument. Det ska dock poängteras att tidplanering inte är den enda typen av 

planering. För att kunna bestämma tidsåtgång för olika aktiviteter men också för hela 

produktionen och för att planera för vilken arbetskraft som kommer att behövas måste 

relevanta enhetstider finnas. Tidsåtgång som krävs för ett visst arbete beräknas genom 

att den teoretiska mängden som uppmätts på ritningsunderlaget multipliceras med 

enhetstiden [11].  

3.4 Produktionsdata 

Hansson et al (2008) skriver i boken Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling att 

för att kunna genomföra en bra styrning av projekt krävs tillgång till erforderlig 

produktionsdata av bra kvalitet. Produktionsdata består av både tids- och 

mängduppgifter. Mängduppgifter anges ofta som teoretiska värden vilket innebär att 

de är uppmätta utifrån ritningsunderlag och andra projektspecifika aktuella 

handlingar. Mängder av föreskrivna arbeten, hjälpmedel, varor och material 

presenteras lämpligen i en för varje projekt detaljerad mängdförteckning. I 

mängdförteckningen ordnas den beskrivande texten efter kod och rubrik från 

tillhörande AMA vilket gör att projektets mängdförteckning och beskrivning på ett bra 

sätt kopplas samman med AMA-text. Produktionsdata i form av tidsuppgifter bygger 

ofta på erfarenhetsmässiga värden. När produktionsdata på tidsåtgång samlas in och 

redovisas måste alla omständigheter, som till exempel storlek på arbetslag, använd 

utrustning, material, metodval, eventuella störningar, som påverkar uppgifterna 

dokumenteras. Detta för att det ska vara möjligt att bedöma om tillgänglig 

produktionsdata är aktuell och tillämpbar för kostnadsberäkning och planering av 

projektet [12].  

3.4.1 Enhetstid 

Enhetstid är en form av produktionsdata och innebär den tid det i medeltal tar för en 

person att genomföra en enhet av ett visst arbete [11]. Denna bygger på 

erfarenhetsbaserade uppgifter från tidigare projekt. När kalkylering genomförs, förs 

den enhetstid som beräknas gå åt för en viss resurs att utföra en aktivitet in i kalkylen 

och ligger till grund för beräkning av tids- och resursåtgång i projektet. Vid 
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tidssättning är det av stor vikt att den enhetstid som finns tillgänglig bedöms utifrån 

relevans för det specifika projektet [12].  

Faktorer som ska beaktas vid bedömning över enhetstiders aktuellitet är till exempel:  

 Hur ska jobbet utföras och hur utfördes jobbet när underlaget togs fram? 

 Vilka hjälpmedel och vilken typ av maskiner ska brukas? 

 Vilken lagsammansättning är aktuell? 

 Utgångsdatans ålder?    [12] 

Formeln för att beräkna enhetstid: Enhetstid = tid/mängdenhet   [11] 

Nedan presenteras för detta examensarbetes intressanta enhetstider hämtade från 

kalkylprogrammet Bidcon Bygg/Anläggning 6.91. Tiderna anges i timmar per enhet.  

 
Tabell 1. Enhetstider i Bidcon Bygg/Anläggning 6.91 [16]. 

3.5 Traditionellt utförande av VA-arbeten 

Ledningar som behövs för samhällets vattenförsörjning är färskvatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar. Dessa ligger i huvudledningar och fördelningsledningar i marken 

längs gator och andra ledningsstråk runt om i samhället. Från ledningarna i gatan 

kopplas så kallade servisledningar till husen som utgörs av mindre ledningar än 

ledningarna i huvudstråken. Hur arbeten med VA ska utföras finns reglerat i AMA 

Anläggning. Till exempel finns det angivet hur schakt ska utföras och hur VA-

ledningarna placeras i höjd- och sidled i förhållande till varandra när förläggning sker i 

gemensam ledningsgrav [17]. Hur utförandet ska ske med till exempel kvaliteten på 

återfyllnadsmaterial, kringfyllning närmast rör och hur arbeten med ledningsbäddar 

ska utföras preciseras i projektets bygghandlingar som, som tidigare nämnts i 

rapporten, bygger på texter och föreskrifter i AMA. Nedan följer en beskrivning av 

traditionellt utförande av VA-arbeten enligt AMA Anläggning 10 [18].  
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Figur 3. Utförande av ledningsgrav vid gemensam förläggning av ledningar i samma grav. Bild hämtad 

från AMA Anläggning [18].  

3.5.1 Schakt för ledning  

Arbetet med schaktning för ledning innebär att material schaktas bort för att skapa en 

ledningsgrav där VA-ledningar kan förläggas. Allt arbete i jord ska utföras med en 

betryggande säkerhet mot ras, skred och stabilitetsbrott. Släntlutning i ledningsgraven 

ska anpassas till rådande förhållanden så som jordens sammansättning och hållfasthet, 

grundvattenförhållanden, förekommande belastningar men enligt AMA Anläggning 

10 vara 2:1, om inget annat anges. Enligt den nyare upplagan AMA Anläggning 13 ska 

släntlutning utföras enligt 1:1. Sten och block i schaktslänt ska schaktas bort om risk 

finns att de faller ner i graven. Vid schaktning av ledningsgrav skall gravbotten vara 

avjämnad, utan gropar och fri från löst material med en diameter större än 60 

millimeter. Under blivande ledningsbädd ska schaktbotten vara fri från löst material 

större än 31,5 millimeter. Schaktade massor får inte läggas upp så att de orsakar skred i 

ledningsgraven.  

 

Figur 4. Principritning CBB.311:1 för schakt. Bild hämtad från AMA Anläggning 10 [18].  
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I AMA anläggning talar man antingen om jordschakt eller om bergschakt. Ingen vidare 

indelning i schaktbarhetsklasser görs [18]. I geotekniska undersökningar brukar dock 

schaktförhållanden i marken och schaktbarhetsklass enligt en skala 1-5 anges. Klass 1 

innebär litet motstånd mot losstagning och hög skopfyllningsgrad. Klass 5 innebär 

stort motstånd mot losstagning och liten skopfyllnad. Denna indelning bygger på 

rapporten Schaktbarhet, Klassificeringssystem -85 [19].  

3.5.2 Ledningsbädd  

Generellt för arbeten med fyllning gäller att fyllning ska utföras med material enligt 

Tabell CE/1 i AMA Anläggning 10 (se bilaga 6). Arbeten med ledningsbädd innebär att 

marken under den kommande ledningen förbereds. För rörledning gäller att material 

av typ 2 eller 3B enligt tabell CE/1 skall användas och materialet får inte innehålla 

ämnen som kan skada ledningen. Bädden ska utföras med en tjocklek av 0,15 meter 

och packas enligt tabell CE/4 (se bilaga 6) före rörläggning.  

3.5.3 Rörläggning inklusive brunnar 

Ledningar ska i tänkbaraste mån läggas i rak sträckning och med jämn lutning mellan 

angivna brytpunkter. Genom invändig filmning av rören efter avslutat arbete 

kontrolleras att rätt lutning föreligger samt att rörskarvningar är täta [15]. 

Läggningsytan för rören ska innan läggning vara utförd med tillräcklig stabilitet och 

hållfasthet samt vara justerad till rätt höjd och med rätt lutning. Ledningsände ska vid 

uppehåll i arbetet tillslutas så att slam och föroreningar inte tillförs ledningen. 

Ändpunkter på ledning och avgreningar ska för framtida anslutningsmöjligheter förses 

med tättslutande ändförslutning. Kapning av rör ska utföras så att röränden blir jämn 

och röränden ska avfasas. Sammanfogning av trycksatta PE-rör kan ske genom 

svetsarbete i form av stumsvets eller elektrosvets alternativt med koppling eller 

flänsfog. Fogning ska för både markavloppsrör av PVC och PP-rör utföras enligt 

tillverkarens anvisningar och utföras med gummiring som är anpassad och godkänd 

för rörtypen. Brunnar ska utföras med förtillverkade delar och fogning av brunn samt 

ledning till brunn skall utföras med tätningselement av gummi om inte annat anges.   

3.5.4 Återfyllning  

Återfyllning innefattar aktiviteterna kringfyllning och resterande återfyllning i 

rörgraven.  

Inom stödpackningszon ska fyllning utföras genast efter avslutad rörläggning och 

eventuell fogning.  
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Figur 5. Figur CEC/1 enligt AMA Anläggning 10 - Stödpackningszon [18].  

Fyllning ska understoppas ledningen med lämpligt redskap för att 

kringfyllningsmaterialet ska fylla hela utrymmet mellan ledning och underlag. Detta 

för att jämn fördelning av upplagstrycket ska erhållas. Kringfyllning ska utföras upp 

till 0,3 meter över översta rörledningens överkant samt inom ledningsgravens hela 

bredd. Packning av fyllning ska utföras enligt tabell CE/4 och enligt figur CEC/3 i 

AMA Anläggning 10. Vid kringfyllning av plaströr får största kornstorlek högst vara 

31,5 millimeter. 

Resterande fyllning ska i ledningsgrav dragna under väg, plan eller dylikt utföras med 

samma typ av material som i underbyggnaden på väg. Packning ska ske enligt tabell 

CE/4 och figur CEC/3 i AMA Anläggning 10.  

  

 

 

 

 

Figur 6. Figur CEC/3 enligt AMA Anläggning 10 - Packning i ledningsgrav för va-ledning [18]. 
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4 Resultat 

4.1 Förutsättningar 

4.1.1 Markförhållanden och topografiska förhållanden 

Området består i dag av storvuxen gran- och tallskog och är beläget intill befintliga 

bostadsområden och bilvägar. Området består till största delen av skogsmark med 0,1-

0,2 meter tjockt lager av skogstorv ovan naturliga sediment eller morän. Berg påträffas 

inte inom läggningsdjup för VA på aktuell sträcka på område 1. Grundvattennivån 

ligger på område 1 generellt mellan 0,7-1,4 meter under markytan uppmätt under 

perioden december 2013 – februari 2014. Dock varierar grundvattennivån med årstid.  

4.1.2 Geotekniska förhållanden 

Område 1 är indelat i mindre delområden vid beskrivning av de geotekniska 

förhållandena. Nedan följer en beskrivning av geotekniska förhållanden för respektive 

delområde som innefattas i examensarbetet. Siffror och bokstäver inom parantes i 

texten anger materialtyp (M) och tjälfarlighetsklass (T) enligt tabell CE/1 i AMA 

anläggning 10 (bilaga 6). 

4.1.2.1 Område 1A 

För examensarbetet aktuell sträcka av område 1A (se bilaga 2) kommer VA-ledning 

läggas i moränjord med ett läggningsdjup av cirka 2,8 meter. Markytan inom aktuell 

delsträcka varierar mellan nivå som lägst på +51,0 och som högst +54,0.  Ytlagret består 

av ett vegetationslager av mulljord, sandig torv, sandig vegetation och humusblandad 

sand med en total tjocklek av 0,1-0,7 meter. Underliggande ytlagret finns främst 

moränjord av materialtyp (M) 4A och tjälfarlighetsklass (T) 3. 

4.1.2.2 Område 1B 

VA-ledningen läggs i jord i svagt stigande terräng. Markytan varierar mellan +50,9 och 

+51,7.  Från markytan består ytlagret av 0,2-0,3 meter mulljord till sandig torv (M6, T1), 

0,3-0,4 meter siltig sand till sand med växtdelar (M3B, T2). Vid 0,6-0,7 meter under 

markytan övergår materialet till sandig siltmorän (M5A, T4) och grusig sandig siltig 

morän (M4A, T3). Delar av sträckan består av 0,1-0,5 meter sandig torv med varierande 

innehåll av mulljord, silt och grus ovan moränen. Provtagning visar på en hög till 

mycket hög lagringstäthet i jordmaterialet 0,6 meter under markytan.  

4.1.2.3 Område 1C 

VA-ledningen läggs i denna delsträcka i jord i stigande terräng. Ytlagret består av 0,2 

meter grusig sandig mulljord överlagrande cirka 0,4 meter grusig sand (M2, T1). Från 

cirka 0,6 meter under befintlig markyta består marken av sandig siltmorän (M5, T4) 

och övergår djupare ner till siltig sandmorän (M2, T1).  
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Uppgifter om markförhållanden och geotekniska förhållanden är hämtade från 

mängdförteckningen gällande projektet [20].  

4.1.3 Schaktbarhet 

Enligt produktionschefen på projektet har moränen på stora delar av område 1 utgjorts 

av en väldigt ovanlig och hård typ av morän. Det rör sig om en hårt packad 

bottenmorän med schaktbarhetsklass 4 och 5 på den 5-gradiga schaktbarhetsskalan (se 

kapitel 3.5.1 Schakt för ledning). Under sin tid i branschen har han inte stött på den 

typen av morän tidigare. Den hårda bottenmoränen har funnits inom schaktdjup på 

stora delar av område 1 och schakt har utförts i cirka 1,8 meters djup i det materialet. 

Inte heller maskinföraren som utfört schakten i området har varit med om en sådan 

hård morän tidigare och menar att den är ovanlig i den här regionen.  

4.1.4 Resurser 

Nedan beskrivs det resurser som använts vid arbete med VA. 

4.1.4.1 Arbetslag 

Arbetet med VA har utförts av två stycken yrkesarbetare, två stycken grävmaskiner 

samt hjullastare och dumper vid behov. Tidsåtgång för respektive resurs finns 

sammanställt i tabell 4. 

4.1.4.2 Maskiner  

Grävmaskin (GM1): CAT 319D L   

Vikt: 23 ton.  

Skopkapacitet: 0,95 m3.  

Maskinstyrning: Ja. 

Grävmaskin (GM2): Volvo EC380D L   

Vikt: 38 ton.  

Skopkapacitet: 0,8-1,0 m3 samt 2,1 m3.   

Maskinstyrning: Nej. 

Dumper (DMP): KOMATSU HM 300  

Kapacitet: 12,9 m3 – 16,6 m3. 

Hjullastare (HJL): Volvo LG60G  

4.1.5 Övriga förutsättningar och eventuella störningar 

Väderförhållanden under mätperioden har varit stabila. Till största delen har det varit 

uppehåll och växlande molnighet. Temperaturen har varierat mellan 6-15 grader. 

Några dagar har det varit lätt nederbörd. Ingen tjäle har funnits i marken under tiden 

för mätningar dock en del ytvatten. På grund av relativt mycket ytvatten har 

arbetsytorna tidvis varit leriga och orsakat fördröjning av arbetet. Slampumpar har 

använts kontinuerligt under arbetets gång för att hålla torrt nere i schaktbotten och på 

övriga arbetsytor. På grund av störningar i slampumpens funktion samt överraskande 
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nederbörd nattetid har arbetet förhindrats ett par timmar under två morgonar när 

pumpning av vatten i schaktgropen behövt utföras innan arbetet med VA kunnat 

påbörjas. En morgon hade schakten som utförts dagen innan delvis rasat igen pågrund 

av vattenflöde vilket orsakade fördröjning med ett par timmar. Tiden för störning är 

inräknat i den totala sammanställningen. 

4.2 Utförande av VA-arbete 

Utförande av VA-arbete ska uppfylla föreskrifterna i AMA Anläggning 10 samt 

projektets bygghandlingar och sker enligt beskrivning i delkapitel 4.2.1 Schaktning och 

4.2.2 Rörläggning inklusive återfyllning . Uppgifterna är sammanställda efter intervju 

[21], personlig kommunikation [22, 23, 24], och observationer på byggarbetsplatsen.  

4.2.1 Schaktning 

Schakt har på område 1 till största delen utförts med en grävmaskin av typ Volvo 

EC380D L med en vikt på 38 ton. På grund av väldigt hårda markförhållanden har all 

schaktning till en början behövt utföras med en tjälkrok, ända ner i schaktbotten. 

Därefter har två olika typer av skopor använts, en som rymmer cirka 0,8-1,0 m3 och en 

som rymmer 2,1 m3.  Till största delen har schakten utförts med den mindre av de två 

skoporna. Mätkäppar har satts upp för att visa maskinisten i vilken riktning schakten 

skulle utföras då grävmaskinen inte har varit utrustad med maskinstyrning. 

Den del av sträckan där mjukare material fanns i marken har schakt utförts av en CAT 

319D L grävmaskin med en vikt på 23 ton. Skopa som rymmer 0,95 m3 har till största 

delen använts. Denna grävmaskin har varit utrustad med maskinstyrning. 

Släntlutning i ledningsgraven har i utgångspunkt utförts med en lutning på 1:1. Stora 

delar av sträckan har släntlutningen kunnat ställas brantare och ändå uppfylla en säker 

schakt enligt Arbetsmiljöverkets handbok ”Schakta säkert” [25], tack vare det hårda 

materialet i marken. Kanter har jämnats av för att säkerställa att massor eller lösa 

stenar inte ska rasa ner i schakten.  

En del av de schaktade massorna har kunnat återanvändas för återfyllning (det vill 

säga fall A-massor) och därmed lagts upp i anslutning till schakten. Fall B-massor och 

när stora mängder fall A-massor schaktats upp har massorna fraktats bort till upplag 

på arbetsområdet med dumper av modell KOMATSU HM 300. 

Aktuella AMA-koder för detta moment: CBB.3111 

4.2.2 Rörläggning inklusive återfyllning 

Arbeten med rörläggning inklusive återfyllning uppdelas i flera faser. 

Fas 1 – Ledningsbädd: Ledningsbädden består av ett 0,15 meter tjockt lager av 

fyllningsmaterial i storleksklassen 0-8 millimeter, fall B-massor. Vid behov har en 

förstärkt ledningsbädd med material i storleksklass 0-70 millimeter i botten utförts. 
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Materialet har packats med en Swepac FR 85 vibratorplatta med en vikt på 88 kg. 

Noggrann inmätning, med hjälp av en Topcon RL – 100 2S två falls laser och 

lasermottagare, och justering av bädden görs i flera omgångar för att erhålla rätt 

lutning. 

Aktuella AMA-koder för fas 1: CEC.2111 

Fas 2 – Rörläggning: Huvudstråket utgörs av spillvattenledning (S) Ø 200 millimeter 

PP-rör och trycksatt vattenledning (V) Ø 50 millimeter PE-rör. Servisledningar till 

tomtgräns utgörs av (S) Ø 110 PP-rör och (V) Ø 32 PE-rör. Rensbrunn för (S) vid 

tomtgräns utgörs av Ø 200 mm PP-rör. Rörläggning har utförts manuellt av till största 

delen två stycken yrkesarbetare nere i schaktgropen. Till sin hjälp har yrkesarbetarna 

haft en grävmaskin som assisterat med att förse dem med det material som behövts. 

Utförandet sker enligt figur CBB.311:1 i AMA Anläggning 10, se figur 4. Först läggs 

spillvattenledningen som utgörs av 6 meter långa rör. Anslutningar utförs med olika 

rördelar och vid skarvning används smörjfett. Därefter utförs kringfyllning (se fas 3) 

kring spillvattenledningen innan arbete med vattenledningen påbörjats. 

Vattenledningen levereras i buntade rullar som rullas ut och anslutningar svetsas med 

elektrosvets. Spillvattenledning och vattenledning dras till tomtgräns och pluggas. 

Tillsynsbrunnar utgörs av Ø 600 millimeter plastbrunnar. 

Aktuella AMA-koder för fas 2: PBB.5121, PBB.5215, PDB.22, PDB.32, PEB.31 

Fas 3 – Kringfyllning: Kringfyllning med material av storleksordning 0-8 millimeter, 

fall B-massor, kring rören har utförts utan dröjsmål efter rörläggning. Materialet tillförs 

schaktgropen med hjälp av grävmaskin. Med hjälp av spade underpackas 

kringfyllningsmaterial rören i utrymmet mellan rör och ledningsbädd för att förhindra 

att det uppstår hålrum. Därefter fylls resterande kringfyllningsmaterial med hjälp av 

grävmaskin och i vissa fall hjullastare. Kringfyllningsmaterialet packad därpå med 

vibratorplatta av modell Swepac FR 85. Efter kringfyllning och packning runt 

spillvattenledningen fyller man upp med material till den nivå som vattenledningen 

ska läggas på och packar materialet på nytt för att skapa ett bra underlag till 

vattenledningen.  

Aktuella AMA-koder för fas 3: CEC.3111 

Fas 4 – Resterande fyllning: Resterande fyllning upp till terrassnivå utgörs till största 

mån av befintligt uppschaktat material, det vill säga fall A-massor. Det resterande 

materialet återfylls i omgångar med grävmaskin och packats emellan av en 

yrkesarbetare med en vibratorplatta av modell Wacker Neuson DPU 6555 med en vikt 

på 478 kilogram.  

Aktuella AMA-koder för fas 4: CEC.4111  
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4.3 Byggdel och enhetstider 

Utförda åtgärder och mängder redovisas veckovis i tabellform, se bilaga 4. Nedan, i 

tabell 2 och 3, följer en sammanställning på tidsåtgång för respektive resurs samt det 

totala antalet utförda enheter av respektive aktivitet. Den tid som angivits för 

hjullastaren har inte mätts upp exakt utan baseras på en uppskattad tid [9] på att 

hjullastaren har använt 60 procent av sin arbetstid på arbete med VA. Sammanställning 

av samtliga utförda AMA-koder resulterar sedan i en byggdel som presenteras 

närmare under kapitel 4.3.3 Samlad byggdel. I tabellen för schakt, i kapitel 4.3.1 Schakt, 

samt i referenstabellerna från Bidcon Bygg/Anläggning 6.91 som återfinns i kapitel 

4.3.4 Referensresultat från Bidcon Bygg/Anläggning 6.91, presenteras i tillägg till 

begreppet enhetstid även kapacitet, det vill säga antal utförda enheter per timme. Detta 

eftersom, som tidigare nämnts i rapporten, det är ett begrepp som är vanligt 

förekommande inom markanläggningsprojekt. 

 

Resurser Antal timmar 

YA 172 

GM1 86 

GM - schakt 57 

HJL 51,6 

DMP 21,5 

Tabell 2. Sammanställning av tidsåtgång för respektive resurs. 

 

Aktivitet Totalt antal enheter 

Schakt totalt 260 m 

Schakt huvudstråk 184 m 

Schakt servisledningar 10 st – 76 m 

Rör inklusive återfyllning och 
brunnar totalt 

315 m 

Huvudstråk: V- PE Ø50, S- 
PP Ø200 

208 m 

Servis: V-PE Ø32, S-PP 
Ø110 

11 st – 80 m 

Servis: V-PE Ø32 4 st – 27 m 

Tillsynsbrunnar 9 st 

Rensbrunn vid tomtgräns 11 st 

Spolpost för V-ledning 1 st 

Tabell 3. Sammanställning av aktiviteter och antal utförda enheter. 
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4.3.1 Schakt 

AMA-kod CBB.3111 Jordschakt för va-ledning har valts att delvis presenterats som ett 

eget resultat då speciella faktorer runt schakten råder på detta projekt. Tidsmätningar 

på schaktkapaciteten har utförts enskilt och lämpar sig därmed också att presenterar 

enskilt. Tabell 4 för schakt redovisar både verkliga mängder, vilket innebär en schakt 

utförd med släntlutning 2:1, och teoretiska mängder enligt schakt utförd med 

släntlutning 1:1. För uträkning mängder se bilaga 5.  

Tabell 4. Redovisning över framdriftskapacitet för schakt med släntlutning (2:1) – verkliga mängder, 

respektive släntlutning (1:1) – teoretiska mängder. 

Resurser Antal timmar Åtgång 

GM  57 1 

DMP 21,5 0,38 

Tabell 5. Resurser inkluderade i framdriftskapacitet för schakt. 

Siffrorna i tabell 4 visar att schakt på, för examensarbetet aktuella sträckor, på område 

1 på projektet Västra Eriksberg har utförts med en verklig enhetstid på 0,044 timmar 

per m3 vilket innebär en kapacitet på 22,8 m3 per timme och en framdrift på 4,6 meter 

per timme. Dessa siffror är ett genomsnittligt resultat på framdriftskapaciteten 

innefattande den totala schaktsträckan som inkluderar schakt av 10 stycken avstick för 

servisledningar till tomtgräns på cirka 7,6 meter styck.  

  

  AMA-kod Benämning   Enhet  Mängd Antal 
meter 

Mängd/
meter 

  Enhetstid  
tim/m3 

Kapacitet 
m3/tim 

Framdrift 
 meter/tim 

  CBB.3111   Jordschakt för va- 
  ledning, fall A och  
  fall B (2:1) 

m3 1300 260 5 0,044 22,8 4,6 

  CBB.3111   Jordschakt för va- 
  ledning, fall A och  
  fall B (1:1) 

m3 2010 260 7,731 0,028 35,7 4,6 
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4.3.2 Rörläggning inklusive brunnar och återfyllning 

Resultatet för rörläggning inklusive brunnar och återfyllning presenteras i tabell 6. 

Enhetstiden är framtagen genom att tiden för genomfört arbete under mätperioden 

dividerats med det totala antalet genomförda meter ledningsgrav. Det är tiden för 

grävmaskinen som fungerar som referenstid, det vill säga, antal timmar för 

grävmaskinen har dividerats med det totala antalet genomförda meter. I varje arbetad 

timme ingår därmed två stycken yrkesarbetare och 0,6 hjullastare vilket presenteras i 

tabell 7. 

Tabell 6 . Redovisning över framdriftskapacitet för utförande av rörläggning inklusive brunnar och 

återfyllning.  

Resurser Antal timmar Åtgång 

GM1 86 1 

YA 172 2 

HJL 51,6 0,6 

Tabell 7. Resurser inkluderade i enhetstid för rörläggning inklusive brunnar och återfyllning. 

Siffrorna i tabell 6 visar att arbete med rörläggning inklusive brunnar och återfyllning 

på aktuella delar på område 1 har utförts med en total enhetstid på 0,273 timmar per 

meter ledningsgrav vilket innebär en framdrift på 3,7 meter per timme. Dessa siffror är 

ett genomsnittligt resultat på framdriftskapaciteten inbegripande den totala sträckan 

som innefattat arbete med rörläggning och inkluderar 14 stycken avstick med 

servisledningar till tomtgräns på cirka 7,6 meter vardera. Detta innebär att en 

servisledning har funnit cirka var 15:e meter.  

  AMA-kod Benämning   Enhet  Mängd Antal 
meter 

Mängd/
meter 
lednings-
grav 

  Enhetstid  
 tim/meter  
 lednings- 
 grav 

Framdrift 
  meter 

lednings-
grav/tim 

  CEC.2111   Ledningsbädd för va-  
  ledning, fall A 

m2 315 315 1   

  CEC.3111   Kringfyllning för va- 
  ledning, fall A  

m3 326 315 1,035   

  CEC.4111   Resterande fyllning för  
  va-ledning, fall A och  
  fall B 

m3 923 315 2,930   

  PBB.5121   
  PBB.5215 

  V- PE Ø50, S- PP Ø200 
  (Huvudstråk) 

m 208  0,660   

  PBB.5121  
  PBB.5215 

  V-PE Ø32, S-PP Ø110 
  (Servis) 

m 80  0,254   

  PBB.5121   V-PE Ø32 (Servis) m 27  0,086   

  PDB.22   Tillsynsbrunn i plast,   
  Ø600 

st 9  0,029   

  PDB.32   Rensbrunn i plast, Ø200  
  (Servis) 

st 11  0,035   

  PEB.31   Spolpost för va-ledning st 1  0,003 0,273 3,7 
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4.3.3 Samlad byggdel 

Den samlade byggdelen som innefattar alla åtgärder kopplat till arbetet med VA på de 

delar av område 1 som innefattas i studien i detta examensarbete presenteras i tabell 8. 

Byggdelen är tidssatt med enhetstiden antal timmar per meter, och framdriften, som 

representerar ett mått på den kapacitet som råder, med antal meter per timme. Då 

schakt är utförd på en kortare sträcka än vad rörläggning åstadkommits under tiden 

för mätning har medelvärdet av antal m3 per meter schakt multiplicerats med antalet 

meter utförd rörgrav för att fungera som ett representativt värde på mängden schakt . I 

tabell 9 redovisas antalet resurser som innefattas i enhetstiden. Även här är det tiden 

för GM1 som utgör referenstid. Åtgången anger förhållandet av respektive resurs 

timmar i förhållande till grävmaskinens arbetstimmar. 

Tabell 8. Skapad byggdel med aktuella aktiviteter och enhetstid, släntlutning (2:1). 

Resurser Antal timmar Åtgång 

GM 86 1 

YA 172 2 

HJL 51,6 0,6 

GM - schakt 57 0,66 

DMP 21,5 0,25 

Tabell 9. Resurser inkluderade i samlad byggdel. 

Siffrorna i tabell 8 visar att arbete med VA på aktuella delar på område 1 har utförts 

med en total enhetstid på 0,273 timmar per meter vilket innebär en framdrift på 3,7 

                                                     
1 Anledning till att mängden schakt per meter är mer än totala summan av återfyllning per meter har att göra med att 

medeldjupet på de sträckor där schakt utförts är djupare än där rörläggning inklusive återfyllning utförts. 

  AMA-kod Benämning   Enhet  Mängd Antal 
meter 

Mängd/
meter 
lednings-
grav 

  Enhetstid  
 tim/meter  
 lednings-  
 grav 

Framdrift 
  meter   
  lednings-  
  grav/tim 

  CBB.3111   Jordschakt för va-ledning,   
  fall A och fall B (2:1) 

m3 1575 315 5
1
   

  CEC.2111   Ledningsbädd för va-  
  ledning, fall A 

m2 315 315 1   

  CEC.3111   Kringfyllning för va- 
  ledning, fall A  

m3 326 315 1,035   

  CEC.4111   Resterande fyllning för  
  va-ledning, fall A och  
  fall B 

m3 923 315 2,930   

  PBB.5121   
  PBB.5215 

  V- PE Ø50, S- PP Ø200 
  (Huvudstråk) 

m 208  0,660   

  PBB.5121  
  PBB.5215 

  V-PE Ø32, S-PP Ø110 
  (Servis) 

m 80  0,254   

  PBB.5121   V-PE Ø32 (Servis) m 27  0,086   

  PDB.22   Tillsynsbrunn i plast,   
  Ø600 

st 9  0,029   

  PDB.32   Rensbrunn i plast, Ø200  
  (Servis) 

st 11  0,035   

  PEB.31   Spolpost för va-ledning st 1  0,003 0,273 3,7 
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meter per timme. Dessa siffror är ett genomsnittligt resultat på framdriftskapaciteten 

inbegripande den totala sträckan som innefattat, utöver arbete längs huvudstråket, 

arbete med 14 stycken servisledningar till tomtgräns på cirka 7,6 vardera samt schakt 

av 10 stycken av dessa servisledningar. Arbetet innefattar totalt 143 timmar 

grävmaskin, 172 timmar yrkesarbetare, 51,6 timmar hjullastare och 21,5 timmar 

dumper.  

4.3.4 Referensresultat från Bidcon Bygg/Anläggning 6.91  

I kalkylprogrammet Bidcon Bygg/Anläggning kan som tidigare nämnts färdiginställda 

byggdelstyper användas. Nedan följer en sammanställning, av utförda aktiviteter på 

projektet Västra Eriksberg under tiden för mätning, i programmet Bidcon 

Bygg/Anläggning 6.1. Aktuella byggdelar för de olika typerna av ledningsgravar som 

är intressanta för detta examensarbete samt jämförbara exempel på brunnar som 

utförts på område 1 har sammanställts. Schaktdjupet är satt till 2115 millimeter som 

motsvarar det medelschaktdjup som råder på aktuell sträcka på område 1 och 

släntlutning är angiven till 2:1. De mängder som förts in i programmet är antal meter 

av respektive byggdel som är utförd samt antal av respektive brunnstyp. Bidcon 

Bygg/Anläggnings 6.91 uträknade mängder, tidsåtgång och kapaciteter innefattande i 

respektive byggdel används vid jämförelse. 

 

Figur 7. Schakt med släntlutning 2:1, schaktdjup 2115 millimeter [16].  
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Tabell 10. Byggdelar samt brunnar som representerar utförda aktiviteter på projektet Västra Eriksberg 

under tiden för mätning [16].  

Tabell 11 - 13 visar mängder, tider och kapaciteter för respektive aktivitet i de tre valda 

byggdelstyperna. 

 

 
Tabell 11. Byggdel 2 VA-ledningar [S- PP200 V- PE50] Schaktdjup: 2115 millimeter, lutning 2:1 [16].  

 

 

 
Tabell 12. Byggdel 2 VA-ledningar [S- PP110 V- PE32] Schaktdjup: 2115 millimeter, lutning 2:1 [16].  

 

 

 
Tabell 13. Byggdel 1 VA-ledning [ V- PE32] Schaktdjup: 2115 millimeter, lutning 2:1 [16].  
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Tabell 14 visar sammanställning av mängder för de tre valda byggdelstyperna. 

   

Tabell 14. Enhetstid i antal timmar per meter ledningsgrav med mängder och tider från Bidcon [16].  

 

Resurser Antal timmar 

GM 124,1 

YA 210 

HJL 21,1 

DMP 104,6 

Tabell 15. Resurser som innefattas i sammanställningen i Bidcon Bygg/Anläggning 6.91.  

För att erhålla ett resultat jämförbart med det presenterade resultatet av fallstudien 

delas enhetstiden med två (två yrkesarbetare per timme) vilket ger en enhetstid på 

0,334 timmar per meter som innebär en framdrift på 3,0 meter per timme. 
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5 Diskussion och analys 

5.1 Diskussion och analys av resultatet 

Resultatet från denna studie visar att enhetstiderna på arbete med VA skiljer sig något 

från enhetstider uträknat enligt de generella tiderna som tillhandahålls i Bidcon 

Bygg/Anläggning 6.91. Den framdrift som råder på delar av område 1 på projektet 

Västra Eriksberg är 3,7 meter per timme till skillnad från 3,0 meter per timme enligt 

Bidcon. Skillnad i antal timmar per resurs finns också. På projektet har använts 172 

timmar yrkesarbetare till skillnad från jämförelsetalet i Bidcon som säger 210 timmar. 

Det innebär att 38 timmar färre yrkesarbetare har använts än vad referenstalet i Bidcon 

säger. På projektet har 143 timmar grävmaskin använts vilket är 19 timmar fler än 

Bidcons kalkyl på 124 timmar. Använd tid för hjullastare är 52 timmar till skillnad från 

Bidcon som föreslår 21 timmar. Tiden som använts för hjullastaren på projektet ska 

dock beaktas som en eventuell felkälla då tiden inte är uppmätt utan uppskattad.  Den 

största skillnaden i tid är den som anges för dumper. Enligt Bidcons kalkylförslag 

krävs en åtgång på 105 timmar dumper vilket är betydligt mer än det verkliga utfallet 

på 22 timmar. Denna skillnad får anses bero på att man på projektet kunnat lägga upp 

en stor del av de schaktade fall A-massorna för mellanlagring intill schakten istället för 

att transportera bort dem till ett tillfälligt upplag. Att det skiljer en del mellan 

resultaten styrker teorin angående vikten av aktuell produktionsdata utifrån projektets 

förutsättningar när projekt ska kalkyleras och planeras.  

Analyseras tiderna innefattande schaktkapacitet så kan den enhetstid som finns 

presenterat i tabell 1 i kapitel 3.4.1 Enhetstid, fungera som referens. Där anges en 

kapacitet på schakt till 0,040 timmar per m3 vilket innebär en kapacitet på 25 m3 per 

timme. Att jämföra med den genomsnittliga kapacitet som råder på projektet Västra 

Eriksberg som ligger på 22,7 m3 per timme. Skillnaden är inte väsentlig och får anses 

bero på den hårda schaktbarhetsklass som råder på området. Syftet med studien har 

dock inte varit att jämföra resultatet mot generellt satta enhetstider men för att skapa 

sig en bild om vad resultatet av denna studie betyder är det intressant att göra en 

jämförelse. En annan anledning till att göra en jämförelse är att det stärker teorikapitlet 

i rapporten där vikten av aktuell produktionsdata utifrån förutsättningar som råder 

påvisas. 

Inom ramarna för detta examensarbete analyseras faktorer som påverkat kapaciteten 

på framdriften inte i någon större utsträckning. Då produktionsdata över lag och 

framförallt produktionsdata i form av enhetstider är starkt beroende av 

omständigheter runt omkring finns det ändå ett intresse att nämna några av de 

punkter som kommit fram under intervjuer och samtal med personer involverade i 

arbetet. Som tidigare nämnt i rapporten så är det också av vikt att alla omständigheter 
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som påverkar uppgifterna kring produktionsdata samlas in och redovisas. Av den 

anledningen har de tänkbara faktorer som haft betydelse för resultatet redovisats, 

under delkapitlet 4.1 Förutsättningar, i resultatkapitlet. Vid ett eventuellt användande 

av resultatet från detta arbete vid framtida produktionsplanering och kalkylering är 

det därför av vikt att alla omständigheter runt omkring tas i beaktande, inte enbart den 

presenterade enhetstiden.   

Utgångshypotesen och anledningen till att detta examensarbete blev verklighet var det 

faktum att det på grund av rådande yttre förhållanden, så som en känslig miljö och att 

lite ingrepp får göras i omkringliggande mark, fanns ett frågetecken kring 

framdriftskapaciteten kopplat till arbete med VA. Utifrån studiens resultat verkar det 

inte som att framdriftskapaciteten på VA-arbetena har påverkats på grund av faktorer 

som dessa. Detta kan ha att göra med att ledningsgravarna för VA, på den för 

examensarbetet aktuella sträckan, förläggs inom den yta som sedermera ska komma att 

bli kvartersgator och att det därmed finns tillräckligt med yta att röra sig på. Vid de 

intervjuer som genomförts har inte heller någon nämnt begränsade ytor som en 

tänkbar faktor som skulle påverka framdriftskapaciteten.  

En faktor som däremot nämnts, av alla tillfrågade, som något som haft inverkan på 

framdriftskapaciteten är framförallt det hårda materialet i marken. I det skede som 

mätningar utfördes verkar dock inte den hårda schaktbarhetsklassen påverkat 

framdriften på schakt i någon större utsträckning. Detta av den anledning att en 

entreprenör med större maskin som kunde schakta med en kapacitet jämförbar med 

referenssiffrorna anlitats. Dock är en större grävmaskin mer resurskrävande i form av 

kostnader vilket inte behandlas inom ramarna för detta examensarbete. En annan av de 

faktorer som flera personer nämnt som en faktor som haft betydelse för 

framdriftskapaciteten är det faktum att delar av schakten utförts utan maskinstyrning. 

För att med säkerhet veta huruvida detta påverkat framdriften är svårt att svara på så 

här i efterhand men utifrån uppgifter som framkommit under intervju lutar det åt att 

det skulle vara fallet. Att utföra en relativt smal och djup schakt utan gps-styrning och 

enbart med riktmärken i form av utsatta riktkäppar gör att det är lätt att hamna ur kurs 

och därmed måsta korrigera schakten. 

Resultatet avseende framdrift har för schakt valts att redovisas med tabeller för både 

ett teoretiskt utförande med en släntlutning på (1:1) och ett mera verkligt utförande 

med en genomförd släntlutning på (2:1). Detta för att få en bild över hur siffrorna för 

det teoretiska utförandet förhåller sig i jämförelse till verkliga mängder och siffror. Att 

framdriften avseende antal timmar per meter för båda förfarandena är densamma är 

inte konstigt. Det med tanke på att tiden i grunden baseras på den totala tiden 

dividerat med antalet genomförda meter schakt. Dessa faktorer är faktiska för 

mätperioden och förändras inte med släntlutningen. Det som däremot förändras är 

mängden ingående material. Detta är en intressant faktor att föra en diskussion kring 
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och något som eventuellt skulle kunnas tas med till projekt som utförs under liknande 

förutsättningar som detta med avseende på schaktbarhetsklasser och hårdhet i marken. 

Enligt AMA Anläggning 13 skall schakt utföras med en släntlutning på 1:1 om inget 

annat anges. Råder väldigt hårda markförhållanden med hög schaktbarhetsklass är 

sannolikheten hög att släntlutningar kan ställas brantare och att schakt ändå kan 

utföras säkert. Tittar man på siffrorna som denna studie presenterat så är schakt enligt 

verkliga mängder utförd med en kapacitet på 22,8 m3 per timme vilket motsvarar en 

teoretisk kapacitet på 35,7 m3 per timme. Båda fallen innebär en framdrift på 4,6 meter 

per timme eftersom mängderna mellan fallen skiljer sig åt. Skall kalkylering 

genomföras och anbud lämnas på ett projekt, där markförhållandena är lika hårda som 

här skulle det potentiellt kunna räknas med en schaktkapacitet på 35,7 m3 per timme 

med släntlutning 1:1 men vid ett eventuellt utförande vara möjligt att ställa 

släntlutningarna brantare. Tanken med det är att det vid ett utförande skulle behöva 

schaktas en mindre mängd vilket skulle göra att tid sparas i det avseendet. Kalkylen 

och anbudet borde då hamna på en lägre summa och chansen att ett anbud vinns bli 

högre, dock med en lägre vinstmarginal på schaktposten. Risken med detta är dock att 

schakt kanske inte kan genomföras med brantare släntlutning och schaktutförandet 

riskerar då att bli dyrare än kalkylen i slutändan. Detta är dock bara en hypotes och för 

att veta om det skulle kunna vara en metod vid kalkylering behövs vidare studier inom 

ämnet. Det ska dock poängteras att en situation inte får uppstå där säkerheten och 

arbetsmiljön äventyras för att kalkylen bygger på att släntlutning kan utföras brantare 

än vad som anges i AMA Anläggning. Att genomföra en säker schakt måste alltid 

sättas högst.  

5.2 Diskussion av genomförandet 

Möjligheten att uppfylla studiens syfte utifrån vald metod för genomförande har 

fungerat bra. Fallstudiemetodiken med datainsamling genom både intervjuer, 

observationer och inläsning av handlingar har möjliggjort att studiens frågeställning 

kunnat besvaras.  Tanken var dock från början att utföra mätningar under en längre 

tidsperiod för att få ett bättre resultat avseende uppföljning av framdriftskapacitet på 

hela område 1.  Produktionen fokuserades till andra aktiviteter under den sista veckan 

som var planlagd för mätning och det föll sig då naturligt att avbryta mätningarna en 

vecka tidigare än planlagt. Examensarbetet fick därmed avgränsas till att gälla 

uppföljning av delar av området. 

Några för- och nackdelar med valet av intervjuteknik och insamlandet av information 

via samtal har redan nämnts i rapporten. En sak som också kan nämnas är att det hade 

varit en fördel om intervjuer hade genomförts mer strukturerat och spelats in för att 

inte information ska gås förlorad. En stor mängd information har erhållit från 

yrkesarbetare och risken är stor att något glömts bort och/eller misstolkats varför det 

hade varit en fördel att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som egentligen sades. Det 
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har dock varit bra att genomföra samtal regelbundet för att fånga upp så många olika 

omständigheter som rör resultatet som möjligt. 

Eventuella felkällor i samband med mätning finns då endast mätning av arbete utfört 

längs huvudstråket har skett på plats. Sticken för servisledningar till tomtgräns är mätt 

på ritning vilket gör att verkligheten kan skilja sig något från resultatet. Inte heller en 

exakt mätteknik har använt vid mätningar. I dagens samhälle finns mer exakta 

mätutrustningar än måttband och mätkäppar, men utifrån de den frågeställning som 

arbetet kretsar kring bedömdes det vara en fullt användbar metod.  

En fråga som är värd att lyfta är huruvida kapaciteten på arbetet på något sätt 

påverkades av att arbetarna visste om att uppföljning av kapaciteten pågick. Det hade 

dock inte varit möjligt att genomföra detta examensarbete utan deras vetskap då stora 

delar av fallstudien baseras på uppgifter inhämtade från intervjuer och 

kommunikation med dem. 

Eftersom jag inte varit på plats hela dagarna och observerat arbetet kan det hända att 

faktorer som stört arbetet och eventuella väntetider eller andra faktorer som påverkat 

arbetet inte har framkommit. Vissa dagar kan det hända att någon av yrkesarbetarna 

eller grävmaskin spenderat tid på uppgifter som inte kopplas till arbetet med VA. 

Projektet Västra Eriksberg innefattar som tidigare nämnts inte bara VA utan andra 

moment inom produktionen har bedrivits parallellt. Därav kan en felkälla i att några 

timmar har spenderats på andra aktiviteter men ändå registrerats som tid för arbete 

med VA finnas. Även om dagliga samtal med yrkesarbetare och maskinister förts om 

hur arbetet gått, hur många resurser som varit inblandade och eventuella störningar 

kan det hända några faktorer av intresset fallit bort.  Av den anledningen hade det 

kanske varit bra att innan studien påbörjades informera dem tydligt om vad 

uppföljningen avsett och att eventuellt be dem skriva ner tid som de lagt på övriga 

arbetsuppgifter. Dock fanns en önskan om att inte hindra arbetarna i deras arbete för 

att undvika ett ytterligare störningsmoment. Detta för att erhålla ett stå representativt 

värde på framdriften som möjligt. 

En mera djupgående analys och uppföljning av tidsåtgång för respektive moment hade 

kunnat leda till ett mera detaljerat resultat och bättre underlag för att bedöma vilka 

aktiviteter som kräver mer eller mindre tidsåtgång på just detta projekt än vad det gör 

i andra typer av projekt. Men utifrån det resultat som presenterats i denna rapport 

anses syfte och frågeställning besvarats. För att få ett mer säkerställt resultat och för att 

hitta alla faktorer som påverkat kapaciteten skulle en fördjupande studie behövts 

genomföras vilket inte inrymts i detta examensarbete på 15 högskolepoäng. 
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5.3 Slutsatser 

Den enhetstid för arbetet med VA inkluderande schakt, rörläggning, brunnar och 

återfyllning, på de delar av område 1 som omfattas i studien, är i genomsnitt 0,273 

timmar per meter ledningsgrav. Det innebär en framdrift på i genomsnitt 3,7 meter 

ledningsgrav per timme. En arbetstimme innefattar två yrkesarbetare, 1,66 grävmaskin, 

0,6 hjullastare och 0,25 dumper.  

Kapaciteten för arbetet med schakt är i genomsnitt 0,044 timmar per m3 vilket innebär 

en framdrift på 4,6 meter per arbetstimme. En arbetstimme för schakt innefattar en 

styck grävmaskin och 0,38 dumper.   

För att få ett mera rättvis resultat som visar på framdriftskapaciteten på hela område 1 

hade mätningar behövt utföras under en längre period.  

5.4 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag på fortsatta studier inom området, som till exempel skulle kunna behandlas 

i ett examensarbete, är att på ett mera noggrant sätt studera varje arbetsmoment 

kopplat till AMA-koder var för sig för att skapa tidsunderlag på respektive ingående 

aktivitet. På så sätt skulle man få en tydligare bild på vilka specifika aktiviteter som är 

mer eller mindre tidskrävande i en miljö som denna. Detta hade kunnat kombineras 

med en mera ingående studie av faktorer som påverkat framdriften och i tillägg skapa 

en åtgärdsplan med förbättringsåtgärder för att kunna bedriva projekt effektivare i 

framtiden. Att kombinera de två frågeställningarna i ett arbete torde ge ett bra 

underlag för att effektivisera produktionen. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Bilaga 2 - Ritningar 

Bilaga 3 - Mätprotokoll 

Bilaga 4 - Veckovis sammanställning framdrift 

Bilaga 5 - Mängdberäkningar 

Bilaga 6 - Tabell CE/1 och CE/4 i AMA Anläggning 10 



Mall intervjufrågor 

Maskinist som utfört schakt 

 Vilken typ av maskin har du? 

 Vad har den för vikt? 

 Vilken storlek på skopor har använts? 

 Hur skulle du beskriva markförhållandena, hur hård är marken att schakta i? 

 Hur har schakten utförts? 

 Vad finns det för faktorer som haft inverkan på kapaciteten/framdriften? 

Maskinist som utfört schakt, återfyllning samt assisterat YA 

 Vilken typ av maskin har du? 

 Vad har den för vikt? 

 Vilken storlek på skopor har använts? 

 Faktorer som haft inverkan på framdriften?  

Yrkesarbetare 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Beskriv arbetsmomenten? 

 Faktorer som haft inverkan på framdriften?  

Produktionschef 

 Beskriv projektet 

 När påbörjades arbetet med VA? 
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V. 17 Aktivitet Tid Sträcka Resurs Åtgärder/Övrigt 

Dag 1 
(20/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 2 
(21/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 3 
(22/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 4 
(23/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 5 
(24/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

 

V. 18 Aktivitet Tid Sträcka Resurs Åtgärder 

Dag 1 
(27/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 2 
(28/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 3 
(29/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
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Dag 4 
(30/4) 

Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 5 (1/5) Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

 

V. 19 Aktivitet Tid Sträcka Resurs Åtgärder 

Dag 1 (4/5) Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 2 (5/5) Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 3 (6/5) Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 4 (7/5) Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
 

Dag 5 (8/5) Rör     
 

 Återfyllning     
 

 Schakt     
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V.17 Aktivitet Sträcka Enhet Antal stick Sträcka stick Enhet Total sträcka Enhet Medeldjup schakt Mängd 1:1 Mängd 2:1 Enhet Resurser Tid Total tid AMA-koder

Dag 1 Rör (s3-s20) 20 m 2 12 m 32 m 2 YA 8,25 16,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.22, PDB.32

20-apr GM 1 8,25 8,25

Återfyll (s3-s20) 26 m 1 8 m 34 m 81,7 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt (s3-s4) 8 m 0 m 8 m 3,8 142,5 86,3 m3 GM2 2 2 CBB.3111

HL 2 2

Schakt (s3-s15) 12 m 2 15 m 27 m 2,1 176,5 116,7 m3 GM2 6,25 6,25 CBB.3111

Dag 2 Rör (s3-s20) 17 m 1 10 m 27 m 2 YA 8,25 16,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.22, PEB.31

21-apr GM1 8,25 8,25

Återfyll (s3-s20) 25 m 2 12 m 37 m 83,8 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt (s3-s4) 26 m 0 m 26 m 3,5 409,5 250,3 m3 GM2 8,25 8,25 CBB.3111

HL 8,25 8,25

Dag 3 Rör 0 m 2 8 m 8 m 2 YA 5 10 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32

22-apr GM1 5 5

Återfyll 18 m 2 10 m 28 m 92,1 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt (s3-s4) 11 m 0 m 11 m 3,3 156,1 96,2 m3 GM2 2 2 CBB.3111

HL 2 2

Schakt (s3-s15) 21 m 1 8 m 29 m 2 174,7 116,4 m3 GM2 6,25 6,25

Dag 4 Rör 32 m 1 9 m 41 m 2 YA 8,25 16,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215

23-apr GM1 8,25 8,25

Återfyll 6 m 1 9 m 15 m 49,4 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt 0 m 0 m 0 m 0 0 m3 0 GM2 0 0 CBB.3111

HL 0 0

Dag 5 Rör 30 m 1 7 m 37 m 1 YA 7 7 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32

24-apr GM1 7 7

Återfyll 0 m 0 m 0 m 0 m3 GM1 0 0

Schakt 20 m 2 13 m 33 m 1,9 182,6 122,7 m3 GM2 5,75 5,75 CBB.3111 

HL 0 0
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V.18 Aktivitet Sträcka Enhet Antal stick Sträcka stick Enhet Total sträcka Enhet Medeldjup schakt Mängd 1:1 Mängd 2:1 Enhet Resurser Tid Total tid AMA-koder

Dag 6 Rör 17 m 1 8 m 25 m 2 YA 8,25 16,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32, PDB.22

27-apr GM1 8,25 8,25

Återfyll 23 m 2 15 m 38 m 113,4 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt 27 m 1 9 m 36 m 1,8 182,3 123,6 m3 GM2 8,25 8,25 CBB.3111

HL 0 0

Dag 7 Rör 11 m 2 13 m 24 m 2 YA 8,25 16,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32, PDB.22

28-apr GM1 8,25 8,25

Återfyll 27 m 1 5 m 32 m 86 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt 0 m 0 m 0 m 0 0 m3 GM2 0 0

HL 0 0

Dag 8 Rör 23 m 1 9 m 32 m 2 YA 8,25 16,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32, PDB.22

29-apr GM1 8,25 8,25

Återfyll 16 m 1 8 m 24 m 57,7 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt 14 m 1 9 m 23 m 2,1 150,3 99,4 m3 GM2 5,25 5,25 CBB.3111

HL 5,25 5,25

Dag 9 Rör m m YA 0

30-apr GM1 0

Återfyll m m GM1 0

Schakt m m GM2 0

HL 0

Dag 10 Rör m m YA 0

01-maj GM1 0

Återfyll m m GM1 0

Schakt m m GM2 0

HL 0
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V.19 Aktivitet Sträcka Enhet Antal stick Sträcka stick Enhet Total sträck Enhet Medeldjup schakt Mängd 1:1 Mängd 2:1 Enhet Resurser Tid Total tid AMA-koder

Dag 11 Rör 3 m 0 0 m 3 m 1 YA 1,5 1,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.22

04-maj GM1 0 0

Återfyll 0 m 0 0 m 0 m 0 m3 GM1 0 0

Schakt 13 m 0 0 m 13 m 2,1 81,6 54,2 m3 GM1 3,5 3,5 CBB.3111

HL 0

Dag 12 Rör 6 m 0 0 m 6 m 1 YA 9,5 9,5 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215

05-maj GM1 0 0

Återfyll 0 m 0 0 m 0 m 0 m3 GM1 0 0

Schakt 32 m 3 22 m 54 m 2,1 352,9 233,3 m3 GM1 9,5 9,5 CBB.3111

HL 4 4

Dag 13 Rör 24 m 2 18 m 42 m 2 YA 9,5 19 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32, PDB.22

06-maj GM1 9,5 9,5

Återfyll 16 m 1 9 m 25 m 82,2 m3 GM1 0 0 CEC.4111

Schakt 0 m 0 0 m 0 m 0 0 m3 GM2 0 0

HL 0 0

Dag 14 Rör 25 m 1 9 m 34 m 2 YA 9,5 19 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32, PDB.22

07-maj GM1 0

Återfyll 24 m 1 9 33 m 108,5 m3 GM1 9,5 9,5 CEC.4111

Schakt 0 m 0 0 0 m 0 0 m3 GM2 0

HL 0

Dag 15 Rör 0 m 1 4 m 4 m 2 YA 3,5 7 CEC.2111, CEC.3111, PBB.5121, PBB.5215, PDB.32

08-maj GM1 0

Återfyll 29 m 3 22 m 51 m 167,8 m3 GM1 5,5 5,5 CEC.4111

Schakt 0 m 0 0 m 0 m 0 0 m3 GM2 0 CBB.3111

HL 0
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