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Sammanfattning 

Uppdragsgivare för detta examensarbete är Skanska Sverige AB Region Stora Projekt, som arbetar 

med stora bro- och anläggningsprojekt. Störst behov ligger i att få ökad kunskap om de Allmänna 

kostnaderna i projekten. Arbetet med anbudskalkyler innebär att förutse projektkostnader och 

Allmänna kostnader utgör en betydande del av projektets totalkostnad och är svårkalkylerade. 

Generellt uttryckt utgör denna post de byggkostnader som används gemensamt i projektet. Nyckeltal 

komprimerar information i syfte att göra den mer lättillgänglig för användaren.  

Syftet med denna rapport är att få fram nyckeltal tänkta att i första hand användas till att kvalitetssäkra 

kommande anbudsarbeten.  

Det material och data som rapporten baseras på är intern information om referensprojekten och 

slutrapporter.  

För två av resurserna kan nyckeltal presenteras, samma gäller för en tredje baserat på att 

referensprojekten har liknande utförande. Det är rimligt för en fjärde. De resterande är för 

objektsspecifika och det finns för lite underliggande data för att kunna dra någon slutsats. För dessa 

krävs det fler referensprojekt för att kunna få fram tillförlitlig data.   

Nyckelord: nyckeltal, bro- och betongtunnelentreprenader, kalkylarbete, allmänna kostnader 



 

 

Abstract 

The taskmaster for this thesis is Skanska Sverige AB Region Stora Projekt, who works with large 

bridge- and construction projects. Greatest need is to enhance the understanding of the General costs 

of the projects. Tender calculation means to predict project costs and General costs are a significant 

part of the project's total cost and is difficult to calculate. This post is, broadly expressed, the 

construction costs that are used jointly in the project. Ratios compress information in order to make it 

more accessible to the user.  

The purpose of this report is to present ratios primarily intended to be used to quality-assure future 

tender work.  

The material and data to which the report is based on is internal information about the reference 

projects and their final reports.  

For two of the resources ratios can be presented, the same applies to a third based on that the reference 

projects have similar design. It is reasonable for a fourth. The remainder is too object-specific and 

there is little underlying data to draw any conclusions. For these require more reference projects in 

order to obtain reliable data. 

Keywords: ratios, bridge- and concrete tunnel contracts, tender calculation, general costs 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sekretess 

Denna version av examensarbetet är belagd med sekretess. I rapporten utesluts viss information 

eftersom de byggs på affärshemligheter.  

Syftet med att presentera en sekretessbelagd rapport är att intresserade ska kunna göra samma arbete 

baserad på dennes indata.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Förord 

Skanska Sverige AB startade vårterminen 2008 ett nytt studentprogram, Skanska P3. Programmet är 

ägnat för byggnadsingenjörer och detta fick jag förmånen att delta i. Examensarbetet avslutar såväl 

högskoleingenjörsutbildningen som studentprogrammet.  

Med detta förord vill jag ta tillfället att tacka de personer som möjliggjort denna rapport. Ett särskilt 

tack riktas till min handledare Petter Stänkelström, på Region Stora Projekt, för den hjälp och 

vägledning som givits mig.  
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Anna Due-Boje 
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Inledning 

Kapitlet inleds med en redogörelse för ämnet och bakgrund. Vidare diskuteras problemformulering, 

mål och syfte. Kapitlet avslutas med förklaring av avgränsning. 

Bakgrund 

Skanska är ett ledande internationellt företag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling med 

start 1887 (Skanska 2009). Idag finns Skanska, med sina ca 60 000 anställda, i utvalda 

hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika (Skanska 2009). Inom Sverige fördelas Skanska 

över fyra affärsverksamheter, vilka är: Skanska Sverige AB, Skanska Bostadsutveckling Norden AB, 

Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB och Skanska Infrastrukturutveckling AB (Skanska 

2009). Dessa verksamheter är i sin tur indelade i olika regioner och Region Stora Projekt, som är 

uppdragsgivare för detta examensarbete, ingår i Skanska Sverige AB och arbetar med stora bro- och 

anläggningsprojekt.  

Idag finns det på Region Stora Projekt endast enskilda studier utförda angående nyckeltal och ingen 

sammanhängande bild med tillhörande analyser finns. Störst behov ligger i att få ökad kunskap om de 

allmänna kostnaderna i projekten. Dessa kostnader utgör en betydande del av projektens totalkostnad 

och är svåra att kalkylera.  

Allmänna kostnader 

Kalkylen för ett byggprojekt är uppdelad i två kategorier: Direkta- och allmänna kostnader (DK 

respektive AK). Allmänna kostnader innefattar bland annat tjänstemannalöner, bodetablering, större 

maskiner (t. ex. kranar, traktorer), elförbrukning. Dessa är kostnader som ej kan kopplas direkt till ett 

byggmoment eller en byggnadsdel. Generellt kan man säga att denna post inkluderar alla de 

byggkostnader som används gemensamt i hela projektet.  

Kodkontering 

Skanskas kodkonteringssystem är uppbyggd enligt BSAB 96, ett system utvecklat av Svensk 

Byggtjänst. Systemet är indelat per resurs, där resurs betyder objekt som används vid genomförande 

av aktivitet [BSAB96]. Systemet används genom att under vald huvudresurs väljs den aktuella 

resursen. Varje huvudresurs benämns av en siffra och resurser inom gruppen betecknas som fyrställiga 

koder.  

I Skanskas system är indelningen enligt följande:  
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ּ 1 Löner samt resor 

ּ 3 Transporter 

ּ 4 Maskinell utrustning 

ּ 5 Inbyggt material 

ּ 6 Hjälpmaterial 

ּ 7 Drift arbetsplats 

ּ 8 Underentreprenader 

ּ 9 Exploateringsåtaganden 

Vad är nyckeltal? 

Nationalencyklopedin definierar nyckeltal enligt följande: ”Tal som komprimerar information i syfte 

att göra den mer lättillgänglig för en användare. Komprimering kan uppnås genom att de mest 

betydelsefulla värdena från en stor informationsmängd (t.ex. orderingång, fakturering, antal anställda) 

väljs ut, eller med relationstal (t.ex. omsättning per anställd, produktion per arbetstimme). Index utgör 

också exempel på komprimerad information (t.ex. konsumentprisindex, KPI). Nyckeltal kan dels 

användas som ett slags "varningslampor" vid den interna utvärderingen inom ett företag, dels ge en 

bild av det egna företaget i relation till konkurrenter i samma bransch. Statistiska centralbyrån (SCB) 

sammanställer fortlöpande nyckeltal för olika branscher och företag av olika storlek. I större företags 

årsredovisningar sammanfattas redovisningsdata till ett fåtal nyckeltal (t.ex. likviditet, räntabilitet och 

soliditet).” (Nationalencyklopedin 2009). 

Användning av nyckeltal på Skanska 

Nationalencyklopedin definierar kalkyl enligt följande: ”I företagsekonomi vanligen ett företags 

upprättande av en produktkalkyl för en varas eller tjänsts inköps-, tillverknings- och/eller 

försäljningskostnader. Även enheter som hushåll, kommuner och staten gör kalkyler. Om kalkylen 

används vid prissättning, efter beaktande av efterfråge- och konkurrensläget, är det en priskalkyl.” 

(Nationalencyklopedin 2009). 

Arbetet med anbudskalkyler innebär att förutse kostnader och att beräkna. Direkta kostnader är 

kopplade till byggnadsdelar och arbetsmoment och är lättare att bedöma. Vissa kostnader är enklare att 

förutse än andra och detta gör kalkylarbetet riskfyllt och baseras på erfarenheter och chansningar. 

Nyckeltalen inom allmänna kostnader kommer att användas som referensvärden och 
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rimlighetskontroll vid stora anbudsgenomgångar. Idag finns ej sådana, om något i liten utsträckning, 

och rimlighetskontroll görs i mån av erfarenhet.  

Frågeformulering 

Finns det ett samband för att kunna ta fram referensvärden, eller är de allmänna kostnaderna för 

objektsspecifika? 

Krävs det fler referensprojekt för att bilda en uppfattning? 

Kan man göra jämförelser gällande kategorierna stora-/medelstora projekt, innerstad/landsort och 

bro/betongtunnel?  

Syfte 

Syftet med denna rapport är att få fram nyckeltal tänkta att i första hand användas till att kvalitetssäkra 

kommande anbudsarbete och kan även bli ett stöd för prognosarbete ute i projekten.  

Mål 

Det ligger ett behov i att få ökad kunskap om de allmänna kostnaderna i projekten, eftersom de utgör 

en betydande del av totalkostnaden samt är svåra att förutse.  

Målsättning för resultatet är att skapa en databas med det ekonomiska utfallet från de ingående 

projekten. Ta fram tabeller och kurvor som talar om vilka kostnader som respektive resurs förväntas få 

relaterat till totala kostnaden, samt hur stor sannolikheten är att det inträffar.  

Nyckeltalen inom allmänna kostnader kommer att användas som referensvärden och 

rimlighetskontroll vid stora anbudsgenomgångar. 

Ett annat önskvärt resultat är att få fram skillnader på nyckeltal mellan: 

⋅ Stora projekt (≥100 miljoner) och medelstora projekt (≤100-miljoner) 

⋅ Innerstadsprojekt och landsortsprojekt 

⋅ Rena broprojekt och betongtunnelprojekt 

Avgränsning 

Detta arbete kommer endast att beröra analyser för kalkylposten Allmänna kostnader inom 

anbudskalkyler, och alltså ej Direkta kostnader. Ett 40–tal förvalda resurser kommer att beröras och 

dessa ligger i grupperna 1, 3, 4, 7 samt 9. Nyckeltalen och analysen kommer att grunda sig på utvalda 
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genomförda referensprojekt, vilka presenteras mer ingående i kapitel Litteraturstudier. Analysen 

kommer att beröra utvalda resurser.  
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Metod 

Följande kapitel behandlar vägen genom detta arbete. Start med val av metod, metodik och avslutas 

med materialbeskrivning. Gränsen mellan metod och metodik är ej självklar. Metod avser ett 

vetenskapligt sätt att närma sig ett ämne och hur det kommer att behandlas (Ejvegård 2007). 

Metodiken åsyftar på det sätt vilket materialinsamlingen kommer att ske för att kunna beskriva och 

jämföra data (Ejvegård 2007).  

Val av metod 

Mycket material och snygga tabeller säger ingenting i sig själva, utan de måste förstås, analyseras och 

tolkas för att bli till verklig nytta (Ejvegård 2007). Efter insamling av data krävs analyser för att ta 

fram vad de visar och denna analys kräver olika metoder (Höst m. fl. 2006). Metoderna kan delas in i 

två huvudgrupper och detta utifrån karaktären på insamlad data (Höst m. fl. 2006). Dessa två 

huvudkategorier är: Kvalitativ- och kvantitativ metod.  

Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar. Här är existensen av ord, begrepp och beskrivningar 

viktiga samt även frekvensen av dem i vissa fall. (Höst m. fl. 2006)  

Kvantitativ analys 

Kvantitativ analys menar analys av kvantitativ data, data som kan representeras i termer av 

siffervärden och antal. I detta använder man sig ofta av metoder från statistiken. Kvantitativa tekniker 

har två huvudsakliga användningssätt: Utforska data för att få förståelse och dels för att visa på 

samband. Grafiska tekniker som kan användas för att beskriva en datamängd är bland annat xy-

diagram. Diagrammet ger förståelse för hur två variabler samvarierar. (Höst m. fl. 2006)  

Kvantifiering 

Det är bra att kvantifiera data, alltså att det kan räknas eller anges i siffror. Data kallas då hårddata 

efter kvantifiering och kan behandlas statistiskt. Hårddata kan på ett överskådligt sätt presenteras i 

tabeller och diagram. (Ejvegård 2007) 

Jämförande 

Komparationsmetoden är svår av den enkla anledningen att det inte går att jämföra äpplen och päron. 

Självklart går det att jämföra äpplen och päron, men den jämförelsen har ej någon relevans med den 

frågeställning som motiverats. Man bör tänka på följande: (Ejvegård 2007) 

⋅ Utgå från enheter som går att jämföra 
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⋅ Jämför på samma grund 

⋅ Generalisera de fakta som ska jämföras 

⋅ Såväl likheter som olikheter måste beskrivas 

Metodik 

Denna rapport följer mönstret för Förklarande studier. Söker orsakssamband och förklaringar till hur 

något fungerar eller har utförts (Höst m. fl. 2006). Finns det ett samband för att kunna ta fram 

nyckeltal?  

Källkritik 

Detta är en vetenskaplig rapport som endast bygger på tillförlitliga källor. Använt materiel kommer att 

bedömas ur saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt (Ejvegård 2007). Krav på tillförlitligkälla 

ställ enligt följande (Ejvegård 2007): 

⋅ Äkthetskrav föreligger 

⋅ Oberoendekrav föreligger, och primärkällor är bättre än sekundärkällor rent generellt 

⋅ Färskhetskrav föreligger, sent publiceringsår 

⋅ Samtidighetskrav föreligger, tidigt publiceringsår som ligger nära de analyserade händelserna 

Arbetsprocess 

Arbetsprocessen presenteras schematiskt. 

 

 

 

VAL AV PROBLEMOMRÅDE 

METODVAL 

FÖRDJUPNING TEORI DATAINSAMLING 

BEARBETNING/ANALYS 

SLUTSATS 
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För att kunna säkerhetsställa att resultaten är giltiga och att rapporten är vetenskaplig godkänd 

kommer miljöledningssystemet ISO 14001 att eftersträvas. Det är ett miljöledningssystem som är till 

för att hjälpa företag och organisationer att bygga upp och bedriva ett strukturerat och systematiskt 

miljöarbete (SIS 2009). I denna rapport tas ingen hänsyn till 

miljöfrågor och ISO-systemet kommer att användas för att 

strukturera rapportskrivandet och metoden för analysen. 

Ledningssystemet illustreras i figuren nedan till höger.  

Materialbeskrivning 

Det material och data som denna rapport baseras på är intern 

information om referensprojekten och slutrapporter.  

Projektinfo 

Nedan ger övergripande information om referensprojekten som varit ingående i analysen. En mer 

ingående beskrivning ges i kapitel Litteraturstudier. Anledningen till att dessa specifika 

referensprojekt har valts är att de ligger relativt nära i tiden och att Regionen Stora Projekt har varit 

medverkande.  

⋅ Götatunneln J2   Betongtunnelentreprenad, innerstad 

⋅ Bro över Lässmyran   Broentreprenad, landsort 

⋅ Bro över Munksjön   Broentreprenad, innerstad 

⋅ Storgatan, Umeå   Broentreprenad, innerstad 

⋅ Ströms Kanal   Broentreprenad, landsort 

⋅ Södra Länken etapp 10 (SL10) Betongtunnelentreprenad, innerstad 

⋅ Täby Trafikplats, Norrortsleden  Broentreprenad, landsort 

⋅ Bro över Veckefjärden  Broentreprenad, landsort 

Litteratursökning 

För att rapporten ska bli rapporttekniskt korrekt utförd har böckerna Vetenskaplig metod (Ejvegård 

2007) och Att genomföra examensarbete (Höst m. fl. 2006) används för vägledning om utformningen. 

Dessa böcker var ett tips från Mälardalens Högskola att använda under skrivning av rapporten.  



 

12 

För inläsning om ämnet och för innehållet i bakgrundsbeskrivningen har Boken om nyckeltal (Catasús 

m. fl. 2008) läst och används. Denna bok hittades via sökande i högskolebiblioteket (Mälardalens 

Högskola).  

Övrig information i inledningskapitlet och i litteraturstudierna, under rubrikerna Byggprocessen och 

Kalkylarbetet, är skrivna efter författarens eget kunnande och genom sökande i Forum Sverige Stora 

Projekt (2009).  

Materialkritik 

De slutrapporter som används till datainsamling för nyckeltalsanalysen har en felkälla. När kontering 

sker ute i projekten finns det visst missförstånd för hur viktigt det är att systemet behandlas rätt, vilka 

resurser som hamnar under vilken kod. Vissa svårtolkade konteringar behandlas slarvigt.  

I de fall information har uteblivit i slutrapporterna har dessa konteringar lämnats blanka i rapporten. 

De resurser som saknar information utgör endast liten del och har därför ingen större påverkan för 

resultatet.  
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Litteraturstudier 

Följande kapitel redogör för hur byggprocessen fungerar samt kalkylarbetet. Vidare ges en mer 

fullständig beskrivning av nyckeltal. Kapitlet avslutas med information om referensprojekten.  

Byggprocessen 

Byggprocessen ser olika ut beroende på vilken typ av entreprenadform det är. De klassiska 

entreprenadformerna delas upp i två huvudgrupper, utförandeentreprenad och totalentreprenad. Vid 

utförandeentreprenad har entreprenören endast utförandeansvar, alltså att i enlighet med specificerade 

ritningar, krav och normer leverera den efterfrågade produkten inom avtalad tidsram, och beställaren 

ansvarar för all projektering. För en totalentreprenad ansvarar entreprenören för utförandet och för 

detaljprojekteringen. Entreprenören svarar för såväl projektering som byggande, inklusive alla 

installationer. Frihetsgraden kan variera starkt i en totalentreprenad.  

Idé 

En byggnation startar med ett behov och med det en idé. Den som formulerar idén är beställare, även 

kallad byggherre. Här finns två vägar att gå, antingen beskriva sin idé i eget regi eller anlita konsulter. 

Byggprogram 

Byggprogrammet ska precisera och formulera krav för byggnationen. Detta resulterar i 

kontraktshandlingar för utsändning av anbudsförfrågningar till entreprenörer. Anbudet är det pris som 

erbjuds kunden för att utföra det projekt som beskrivs i förfrågningsunderlaget, inklusive eventuella 

kompletteringar under anbudstiden.  

Projektering 

Entreprenören väljer endast att lägga anbud på projekt som ligger i företagets affärslinje och samspelar 

med graden av företagets kompetens. När entreprenören har valt att anta anbudet börjar 

projekteringen. Att projektera är att utveckla lösningar på den idé som anbudsförfrågan avser. Bygget 

produceras teoretiskt. Dessa lösningar är allt som hör bygget till, bland annat planlösning, materialval, 

trafikomläggningar, osv. Dessa lösningar ska vara i enlighet med de krav som beställaren formulerat i 

kontraktshandlingarna och inlämnas i tid. Det görs en anbudskalkyl, vilken är en ekonomisk beräkning 

av alla ingående kostnader för att genomföra ett projekt baserat på förfrågningsunderlaget.  

Anbudsprövning 

När beställaren erhållit alla anbudsförslag ska ett väljas ut. Beställaren väljer själv vilka kriterier som 

ska ligga till grund för poängsättning. Kriterierna kan vara både mjuka och hårda, alltså 

miljöpåverkan, tidplan, tekniska lösningar, pris, osv. Avslutas med en förhandling.  
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Produktion 

Produktionen är framställningen av byggnationen och under detta stadium ska budget och tidplan 

hållas för att projektet ska gå med vinst.  

Förvaltning 

Efter produktionen är färdigställd tas objektet i bruk. Under objektets livslängd krävs en kontinuerlig 

förvaltning för att behålla dess skick. Förvaltningen avslutas med ett beslut om renovering eller 

rivning. I båda fallen hamnar man återigen på idéstadiet och cirkeln går runt.  

Kalkylarbetet 

Kalkylarbetet under en totalentreprenad sker under projekteringen och handlar om att förutspå en 

budget som hamnar så nära den verkliga som möjligt. Anbudskalkylen är en ekonomisk beräkning av 

alla ingående kostnader för att genomföra ett projekt, baserat på ett förfrågningsunderlag. 

Anbudsarbetet liknar produktionen eftersom man steg för steg teoretiskt bygger upp objektet och 

konterar kostnader. Olika lösningar kostar olika. Platsbyggt jämfört med Prefab (förbeställt), betong 

jämför med stål och trä, osv. Det gäller att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna efter de 

förutsättningar som råder. Under kalkylarbetet tas priser fram för olika tekniska lösningar, material 

och mängder. Materialpriser erhålls genom prisförfrågningar från underleverantörer och mängder tas 

fram genom de ritningar som samtidigt produceras av projektörerna.  

Ett projekt består av Direkta kostnader och Allmänna kostnader. Direkta kostnader avser kostnader 

som man direkt kan hänföra till en byggnadsdel eller ett byggmoment. Dessa kostnader är lättare att 

förutse än allmänna kostnader. Betong är ett exempel på en direkt kostnad, eftersom den är direkt 

kopplad till en pelare eller vägg, en byggnadsdel. Prissättning för betongen baseras på en mängd och 

är en konkret siffra. Allmänna kostnader avser alla övriga gemensamma kostnader för projektet. I 

Skanskas kodkontering ingår följande i allmänna kostnader:  

⋅ 1 Lön samt resor 

⋅ 3 Transporter 

⋅ 4 Maskinell utrustning 

⋅ 7 Drift arbetsplats 

⋅ 9 Exploateringsåtgärder 

Generellt kan man säga att de ovanstående är resurskoder för kostnader som man ej direkt kan koppla 

till en viss aktivitet. Hjullastare är ett exempel på en allmän kostnad. Hjullastaren hjälper till överallt 

på byggarbetsplatsen och är mångsidig. Ett annat exempel är frågorna: ”Hur mycket 
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telefonkommunikation kommer att behövas under produktionstiden?”, ”Hur mycket byggmaskiner 

krävs?”. Resurser som börjar med 1, 3 samt 4 kan även ingå i kalkylposter för direkta kostnader. I 

kapitel Avhandling presenteras kodresurserna mer utförligt.  

I kalkylarbetet är det viktigt att: 

ּ Tid och resurser läggs på de moment som är kritiska 

ּ Erfarenheter från tidigare projekt tillvaratas 

ּ Produktionspersonal involveras 

ּ Oklarheter och möjligheter dokumenteras 

ּ UE och leverantörer involveras om det är affärsmässigt rätt 

ּ De krav som ställts i handlingarna är tillräckligt tydliga 

Nyckeltal 

Nyckeltal kan beskrivas som ett sammanfattande numeriskt värde som syftar till att redogöra för olika 

förhållanden. Dessa förhållanden kan vara verkliga eller overkliga, sanna eller osanna. Det som talen 

representerar är allt möjligt, genomsnittsålder, omsättning, antal fel, antal anställda, osv. Nyckeltalen 

blir ett uttryck för hur vi uppfattar att verkligheten ser ut. Dessa tal är tal som vi intresserar oss för. 

Det som måste upprepas är dock att nyckeltal skiljer sig från verkligheten och kan inte fånga alla de 

komplexa relationer och den mångfacitet som en organisation består av. Nyckeltal är en förenkling av 

det förhållande som måttet beskriver och för att öka informationsrikedomen sätts talet i perspektiv. 

Detta görs genom att presentera talet som en kvot: (Catasús m. fl. 2008) 

Nyckeltal = intresse/jämförelsebas 

Jämförelsebasen är viktig eftersom den bygger på hypotesen om vad som rimligtvis kan ha ett 

samband. För att nyckeltal som avser kvantitativ information ska vara av intresse måste informationen 

ha en historia att berätta, något som kan fånga vårt intresse och på det sättet leda till fortsatt analys och 

handling. Nyckeltal agerar ofta som uppfångare eller varnare. Konstruktionen av nyckeltalet är en 

central fråga och det bör vara förutbestämt vad som är viktigt och intressant. Den viktigaste 

informationen i nyckeltalet bör vara i täljaren i en kvot. Exempelvis är nyckeltalet för kopplingen 

mellan vikt och längd, BMI, allmänt vedertaget. Catasús m. fl. 2008) 

BMI = vikt/(längd x längd) 

I detta nyckeltal är det vikten som är det intressanta och längden en jämförelsebas.  



 

16 

Regler för nyckeltal är som följer (Catasús m. fl. 2008): 

⋅ Skrivet som tal 

⋅ Beskriva något som vi är intresserade av 

Syftet med användandet av nyckeltal är att de ska lära oss mer om hur saker hänger ihop, att se 

samband mellan olika nyckeltal och att bli bättre på att styra mot framgång. Diagnos kan göras när vi 

relaterar ett antal nyckletal till varandra och då har nyckeltalen uppnått en lärande förmåga. Inget 

egentligt lärande sker utan att vi kan relatera nyckeltalen till varandra. Ett exempel är att om det är 

viktigt att kunder får ett bra bemötande – samband mellan ett mått på bemötande och ett mått på 

framgång (köpesumma). (Catasús m. fl. 2008) 

Ideal för nyckeltal är som följer (Catasús m. fl. 2008): 

⋅ Enkla att förstå 

⋅ Enkelt att förstå hur de kan förbättras 

⋅ Svåra att manipulera 

⋅ Lätt att ta fram data 

⋅ Relevanta för verksamheten 

⋅ Lätt att göra jämförelser i tid och rum 

⋅ Lätt att tolka om nyckeltalet blivit bättre eller sämre 

⋅ Ha en viss mätprecision 

För att nyckeltalen ska vara komparativa krävs att de uttrycks i samma enheter, eftersom man inte kan 

jämföra ”äpplen med päron”.  

Referensprojekten 

Nedan följer mer utförlig information om dem referensprojekten som ingått i denna rapport.  

Götatunneln J2 

Allmän information  

ּ Kund: Vägverket 
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ּ Entreprenör: Skanska Sverige AB Väg & Anl. Väst, Skanska Grundläggning samt Stora 

Projekt 

ּ Konstruktör: Skanska Teknik AB/ELU 

ּ Kontraktsform: Totalentreprenad 

ּ Total arbetsplatskostnad: 1 369 miljoner SEK 

ּ Utförandeperiod: maj 2001 – januari 2007 

Projektbeskrivning  

Allmänt: Entreprenaden utgjordes av en betongtunnel, betongtråg, stödmurar, broar, vägjobb, 

underhåll och stöd för befintliga byggnader.  

Grundläggning: Pålning 

Tunnel: Armerad betong 

Tekniska data (kvantiteter)  

ּ Bergschakt 15 000 m3  

ּ Bergtunnel 40 m 

ּ Betong 60 000 m3  

ּ Betongtråg 110 m 

ּ Betongtunnel 350 m 

ּ Broar: permanent 1 st. och temporära 2 st. 

ּ Distributions- och ventilationsschakt 2 st. 

ּ Huvudväg 70 m 

ּ Jordschakt 215 000 m3  

ּ Spont 32 000 m2 

ּ Stöd för befintliga byggnader 2 st 

Bro över Lässmyran 

Allmän information  
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ּ Kund: Vägverket Region Sthlm, Stockholm Vatten (VA-ledning) 

ּ Entreprenör: Skanska Sverige AB Väg & Anl. Sthlm/Mälardalen, Stora Projekt 

ּ Konstruktör: Skanska Teknik Malmö (underbyggnad), Skanska Teknik Sthlm (överbyggnad) 

ּ Kontraktsform: Totalentreprenad 

ּ Total arbetsplatskostnad: 104 miljoner SEK 

ּ Utförandeperiod: mars 2006 - oktober 2008 

Projektbeskrivning  

Allmänt: Broarna är två st. parallella spännarmerade lådbalksbroar på 235 m (södra bron) respektive 

273 m (norra bron) med fem respektive sex spann. Längsta spännvidd är 47 m. Under norra bron 

hänger en VA-ledning. Broentreprenaden ingår som en del i utbyggnaden av Rv 7J till 

motorvägsstandard mellan Västerhaninge och Nynäshamn.  

Grundläggning: Alla landfästen är grundlagda på packad fyllning. Pelarna är grundlagda på 

betongpålar med bergssko, pelare sex på norra bron är delvis grundlagd på stålkärnepålar.  

Underbyggnad: Först gjuts pelarens bottenplatta och sedan pelaren i ett stycke.  

Överbyggnad: Delades även upp i två gjutsektioner med tråg och farbana.  

Tekniska data (kvantiteter) 

ּ Armering 600 ton 

ּ Betong 5 500 m3  

ּ Spännlina 6 200 m 

Bro över Munksjön 

Allmän information  

ּ Kund: Jönköpings Kommun – Utvecklingsenheten, ELU Konsult var Beställarens granskare 

av bygghandlingar 

ּ Entreprenör: Skanska Sverige AB, Regionen Stora Projekt och Väg & Anläggning Sydost 

ּ Konstruktör: Skanska Teknik Solna (underbyggnad), Cowi konsult AS (överbyggnad) 

ּ Kontraktsform: Totalentreprenad 
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ּ Total arbetsplatskostnad: 122 miljoner SEK 

ּ Utförandeperiod: jan 2005 – juli 2006 

Projektbeskrivning  

Allmänt: Vägbron är dimensionerad för fyra bilkörfält samt dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Är 

262 m lång och belägen i centrala Jönköping. Bron är en del i Jönköpings kommuns satsning kallad 

Stadsbyggnadsvisionen och visionen är att bron ger möjlighet till frigjorda ytor för attraktiv 

exploatering. 

Grundläggning: Bron är en samverkansbro med fem stöd i vatten och två landfästen. Trågen för 

landfästena är grundlagda på betongpålar och sjöstöden på stålrörspålar.  

Överbyggnad: Totalt sex spann om ca 43 m. Överbyggnaden är stålbalkar med ett prefabricerat 

betongdäck. Överbyggnaden har lanserats.  

Tekniska data (kvantiteter)  

ּ Armering 546 ton 

ּ Betong 4 349 m3  

ּ Stål (överbyggnad) 940 ton 

ּ Stålspont 2 200 m2  

Storgatan, Umeå 

Allmän information  

ּ Kund: Umeå Kommun Samhällsbyggnadskontoret Gator och Trafik 

ּ Entreprenör: Skanska Sverige AB Väg & Anläggning Norr  

ּ Projektör mark/VA: WSP Samhällsbyggnad Umeå/Ramböll  

ּ Brokonstruktion: Centerlöf & Holmberg, Malmö 

ּ Arkitekt: White Arkitekter AB 

ּ UE: Värme i bron: TKI Umeå 

� Belysning: Umeå Energi 

� Pålning: Skanska Grundläggning 
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� Målning pelare: Br. Hellgrens Måleri AB  

� Klinker pelare: BL Interiör A 

� Rivningar: Rivexperten, Umeå 

ּ Kontraktsform: Generalentreprenad med konstruktionsansvar för bron 

ּ Total arbetsplatskostnad: 69 miljoner SEK 

ּ Utförandeperiod: juli 2004 - september 2005 

Projektbeskrivning  

Allmänt: För att göra plats för Umeå Östra resecenter och för att anpassa området nedanför sjukhuset 

till Botniabanan genomförs bland annat följande åtgärder: 

⋅ Ny bro byggs mellan Storgatan och Östermalmsleden.  

⋅ Ombyggnad av VA-ledningar (1920-talet) i Storgatan. 

⋅ Nya rondeller, korsningen Storgatan – Östermalmsgatan & Östermalmsleden (broanslutning) 

⋅ ”Lasarettsbacken” samt gamla bron tas bort. 

Grundläggning: Packad fyllning 

Överbyggnad: Spännarmerad betong 

Tekniska data (kvantiteter)  

ּ Armering 290 ton 

ּ Betong 3 250 m3 

ּ Granitkantsten 1 500 m 

ּ Jordschakt 45 000 m3 

ּ Smågatsten 400 m2 

ּ Uppvärmd broyta 1 700 m2  

ּ Värmeledningar i bron 7 000 m 
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Ströms Kanal 

Allmän information  

ּ Kund: Banverket 

ּ Entreprenör: Skanska Sverige Region Väg & Anl. Sthlm/Mälardalen 

ּ Konstruktör: Skanska Teknik 

ּ Kontraktsform: Totalentreprenad 

ּ Total arbetsplatskostnad: 31 miljoner SEK 

ּ Utförandeperiod: april 2006 – juni 2007 

Projektbeskrivning  

Allmänt: Byte av överbyggnad på järnvägsbro i Södertälje inklusive nytt mellanstöd i Ströms kanal 

samt ombyggnad av landfäste. Brobyte utfördes påsken 2007, ca 83 tim, inklusive demontage av 

befintlig stålbro på ca 250 ton. 

Grundläggning: Stålkärnepålar 

Underbyggnad: Nytt mellanstöd, 3 st 10 m höga pelare, grundläggs på 20 stålkärnepålar samt 

ändupplag på befintliga landfästen som förstärktes. 

Överbyggnad: Består av ett betongtråg, 40 m långt och 15 m bred, slakarmerad. Avsett för tre 

järnvägsspår på spårballast. 

Arbetsbeskrivning: Nytt betongtråg utförs bredvid befintlig stålbro på en provisorisk ställning. 

Ställningen är utformad att Ströms kanal har behållet flöde samt bibehållen trafik. Samtidigt 

produceras nytt mellanstöd under befintlig stålbro och nya ändupplag prefabriceras. Vid brobytet rivs 

befintlig stålbro och landfästena byggs om. Därefter lanseras ny betongbro, vikt 1700 ton, i broläget 

samt spårballast lyfts upp i betongtråget. 

Tekniska data (kvantiteter)  

ּ Armering 70 ton 

ּ Betong 650 m3 

ּ Stålkärnepålar 20 st x ca 13 m 

ּ Stålspont 300 m2 
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Södra Länken etapp 10 (SL10) 

Allmän information  

ּ Kund: Vägverket 

ּ Entreprenör: Skanska Sverige AB Väg & Anl. Sthlm 

ּ Konstruktör: Skanska Teknik/SWECO 

ּ Kontraktsform: Totalentreprenad 

ּ Total arbetsplatskostnad: 827 miljoner SEK 

ּ Utförandeperiod: jan 1998 – dec 2001 

Projektbeskrivning  

Allmänt: Utgör den västligaste delen av Södra Länken och är en trafikled på totalt 460 m. 

Entreprenaden utgjordes av betongtråg och betongtunnlar. Det ingick även att utföra utrymmen för 

installation av ventilationsutrustning, däri fläktrumsunderbyggnad, fundament för ventilationstorn, 

installationsutrymmen. Avslutades med diverse återställningsarbeten.   

Grundläggning: Berggrundläggnar/stålkärnepålar 

Överbyggnad: Armerad betong 

Tekniska data (kvantiteter) 

ּ Armering 4 000 ton 

ּ Bergschakt 45 000 m3  

ּ Bergtunnel 40 m  

ּ Betong 40 000 m3  

ּ Betongtråg 140 m 

ּ Betongtunnel: jord 160 m, berg 120 m 

ּ Jordschakt 350 000 m3  

ּ Pålning 10 000 m 

ּ Spont 12 000 m2  
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ּ Återfyllnad 45 000 m3  

Täby Trafikplats, Norrortsleden 

Allmän information  

ּ Kund: Vägverket 

ּ Entreprenör: Skanska Sverige AB Väg & Anl. Sthlm/Mälardalen 

ּ Konstruktör: Reinertsen 

ּ Kontraktsform: Totalentreprenad 

ּ Total arbetsplatskostnad: 204 miljoner SEK 

ּ Utförandeperiod: dec 2004 – okt 2006 

Projektbeskrivning  

Allmänt: Projektet bestod av tre broar, två spännarmerade och en slakarmerad, som korsade motorväg. 

Grundläggning: Pålning/packad fyllning  

Överbyggnad: Betong 

Tekniska data (kvantiteter)  

ּ Armering 512 ton 

ּ Betong 7 000 m3  

ּ Pålar 60 st. (btg) á 2 000 m 

Bro över Veckefjärden 

Allmän information  

ּ Kund: Botniabanan AB 

ּ Entreprenör: Skanska Sverige AB (Stora Projekt, Väg & Anl. Sthlm, Väg & Anl. Norr) 

ּ Konstruktör: Skanska Teknik (underbyggnad), Ramböll (överbyggnad) 

ּ Kontraktsform: Totalentreprenad 

ּ Total arbetsplatskostnad: 136 miljoner SEK 
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ּ Utförandeperiod: maj 2003 – oktober 2005 

Projektbeskrivning  

Allmänt: Bro över Veckefjärden är ingående i Botniabanan och belägen strax söder om Örnsköldsvik.  

Grundläggning: Bron är grundlagd på 10 st. stöd, varav 7 st. i vatten. 6 st. av stöden är grundlagda 

med stålrörspålar och 3 st. med betongpålar. Landfästet mot öst med fastlager är grundlagt på packad 

fyllning. Ovan pålarna är bottenplattor gjutna innanför spont och därefter pelare. 

Överbyggnad: Längsta spännvidd är 60 m. Som överbyggnad har dubbla I-balkar lanserats från land 

(båda sidor) och därefter har en betongfarbana gjutits med formvagn i 20 m-etapper. 

Tekniska data (kvantiteter)  

ּ Armering 583 ton  

ּ Betong 4 321 m3  

ּ Pålar 7 320 lm 

ּ Stål 1 430 ton 
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Avhandling 

Detta kapitel redogör för resultat och slutsats, samt idéer till fortsatt arbete. I kapitlet förklaras 

arbetsgång och uppställningar. Resultat i siffror redovisas i Bilaga 1, 2 och 3.  

Indextal 

För att ta hänsyn till inflationen multipliceras en indexfaktor [K] till de nedlagda resurskostnaderna. 

Dessa faktorer presenteras i Bilaga 2. Denna faktor räknas ut genom följande formel, som tagits från 

Entreprenadindex E84 Tillämpningsföreskrifter – 5 Beräkning av kostnadsregleringsbelopp – 5.3 

(Byggindex): 

 

K = Indexfaktor 

iu = indextal för utförandemånad (jan 2009) 

ib = indextal för basmånad 

De ovanstående indextalen (iu och ib) är hämtade ur Byggindex för respektive år och månad. Byggindex 

är en konjunkturöversikt som presenteras månadsvis. Producenter för denna sammanställning är 

Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges Byggindustrier (BI).  

I Byggindex avläses indextal ur tabell 1.1 Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning, 

under avsnittet 200 Vägentreprenader och kod 251 Broarbeten, betong för respektive år och månad. 

Dessa indextal används sedan i ovanstående formel för att beräkna indexfaktorn. Denna faktor, K, 

multipliceras med nedlagd resurskostnad total och nedlagd projektkostnad total för att alla 

projektkostnader ska kunna jämföras på lika grund.  

Resultat 

Målsättningen för denna rapport var ett få fram resultat för en databas med det ekonomiska utfallet per 

referensprojekt, analys av det ekonomiska utfallet samt en jämförelse mellan nyckeltal per projekttyp.  

Databas 

I följande avsnitt presenteras tillvägagångssättet av uppställningen av de valda kodkonteringarna för 

att presentera det ekonomiska utfallet som en databas. Uppställning i tabeller redovisas i Bilaga 1.  

K = 1 + (iu – ib)/ib 
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Genom att använda datorprogrammet Excel har tabeller framställts som visar det ekonomiska utfallet 

från de utvalda referensprojekten. Från slutrapporter har de verkliga utfallen hämtats. Kostnaderna 

avser endast resurser som är av intresse och ingående i allmänna kostnader. Dessa är ett 40-tal 

resurser.  

Den uppställning som använts är från tidigare undersökning. De resurser som ingått är 1, 3, 4, 7 och 9 

och endast valda fyrställiga resurser under dessa. För att informationen ska vara lättmottaglig har 

layout diskuterats med handledare. Layouten utgörs av en tabell med det ekonomiska utfallet, sorterat 

per resurs, samt bild och faktaruta. Bild och faktaruta ger kortfattad orientering om projektet. 

Faktarutan inkluderar rubrikerna Allmän information, Projektbeskrivning och Tekniska data 

(kvantiteter). I databasen redovisas följande information: 

ּ Entreprenadtid 

ּ Total arbetsplatskostnad, [kr] 

ּ Timmar totalt (YA), [tim] 

ּ Kontraktsform 

ּ Fördelning AK och DK, [%] 

ּ Fördelning Totalt AK/gubbtim, [kr/tim] 

ּ Nedlagd resurskostnad totalt per enskild resurs, [kr] 

ּ Nedlagd resurskostnad total/Timmar totalt (YA), [kr/tim] 

ּ Nedlagd resurskostnad total/Total arbetsplatskostnad, [%] 

ּ Total arbetsplatskostnad/Tjänstemän [mån], [kr/tjm-mån] 

Dessa tabeller presenteras i Bilaga 1. Endast mallen, utan ingående information, redovisas i Bilaga 

1:9.  

Analys - ekonomiskt utfall 

I följande avsnitt presenteras tillvägagångssättet av analysen av de valda kodkonteringarna. 

Uppställning i tabeller och diagram för det ekonomiska utfallet per resurs redovisas i Bilaga 3:3. Ett 

exempelprojekt redovisas nedan. Avslutningsvis redovisas analysen.  

För att innehållet skulle vara av intresse togs utformningen fram genom diskussion mellan författare 

och handledare. Data i analysen är tagen från databasen (ovan) och presenteras i diagramform för att 
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kunna visa på samband mellan kodresurser och referensprojekt. För att redogöra för resultatet har 

datorprogrammet Excel använts.  

Information av intresse är: 

ּ Hur resurserna fördelar sig totalt 

ּ Hur medeltal och median förhåller sig för respektive resurs 

ּ Enstaka fördelning per resurs mellan referensprojekten  

ּ Hur intervallen ser ut för respektive resurs 

ּ Fördelning av AK och DK 

Medianen är ett variabelvärde av mittobservationen när dessa är ordnade i storleksordning (Körner & 

Wahlgren 2005). Om antalet observationer utgör ett jämnt antal är medianen medelvärdet av de två 

mittvärdena (Körner & Wahlgren 2005). 

I Utfall (Bilaga 3) redovisas 1101 Tjm Direkt lön normtid; 3693 Servicetransporter; 453, 464, 475 

Maskiner totalt; 469 Kranar totalt; 769, 771, 773 Drift totalt; 9954 Konstruktör och AK jämförelse 

totalt. För att få en överskådlig bild redovisas resurserna i stapeldiagram per referensprojekt (Bilaga 

3:1). En jämförelse mellan medeltal och median visar på skillnader per resurs (Bilaga 3:2). Genom att 

redovisa varje resurs enskilt ges det en tydligare bild på spridning mellan referensprojekten, och inom 

vilka intervall de fördelas (Bilaga 3:3). Fördelning av AK och DK redovisas per projekt (Bilaga 1:4).  

Resultaten redovisas i Utfall (Bilaga 3). Dessa presenteras i enheten kr/tim då den uppställningen av 

nyckeltal är bra att förhålla sig till i kalkylarbetet. Undantag gäller för resurserna 9954 Konstruktör 

och 1101 Tjm Direkt lön normtid som redovisas i procenttal respektive i enheten kr/tjm-år. Detta för 

att anpassa nyckeltalen rätt, [intresse/jämförelsebas]. Relaterade timmar är antalet YA-timmar, totalt 

arbetade yrkesarbetar-timmar för hela referensprojektet. Procentsiffran är nedlagd resurskostnad 

total/total arbetsplatskostnad, [%]. En bra jämförelsebas för resursen 1101 Tjm Direkt lön normtid är 

total arbetsplatskostnad/Tjänstemän [mån] och multiplicera värdet med talet 11 för att få en 

årskostnad, [kr/tjm-år].  

Kodresurser 

Nedan följer mer utförlig information om vilka resurser som ligger som undergrupper.  

⋅ 1 Lön samt resor 

Denna resurs behandlar utgifter för löner (tjänstemän, sjuklön, yrkesarbetare, ackord, 

kostnadsersättningar). För resor gäller järnväg, flyg, bil, hyrbil och taxi. Denna post hanterar 
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även mat och logi. Ersättning för uppdragstagare och diverse övriga utlägg läggs under denna 

post. Även företagshälsovård, utbildning och övriga personalomkostnader hamnar under 

denna kategori.   

⋅ 3 Transporter 

Med transporter menas byggservice, lastbilstransporter (grus, övrigt material) och 

servicetransporter. Även transport för etablering och avveckling, bodtransport, dumpers och 

övriga kostnader för transport fordon. Kostnader för reparation, underhåll, nya däck, 

fordonsskatt och fordonsförsäkring hamnar under denna kategori.  

⋅ 4 Maskinell utrustning 

All maskinell utrustning som fodras till gemensamma tjänster (byggservice, maskiner för 

lossning, tillverknings- och sorteringsmaskiner, utrustning för kraft, värme och ventilation, 

bearbetningsmaskiner, maskiner för reparation och underhåll, övriga reservdelar egna 

maskiner) hör hit. Även all övrig maskinell utrustning: borrutrustning, ställningsvagn, 

betongutrustning och betongpump, grävmaskiner, hjul- och bandlastare, schakttraktor, 

väghyvel, packningsmaskiner, kompressor, byggtorkar och avfuktare, kylutrustning, kranar 

och hissar och byggmaskiner.  

⋅ 7 Drift arbetsplats 

Hit hamnar tjänster, hjälpmedel och material som är gemensamma för projektet och möjliggör 

arbetsmoment. Dessa tjänster är borrning, sågning, tillfälliga trafikanordningar inklusive 

ljussignal och vägskyltar, arbetsplatsberedning, provisoriska anordningar, etablering och 

avveckling, tillfällig installation, arbetsplatskopiering, IT, provning och egenkontroll, 

markhyra provisorier, entreprenadförsäkring och skadeersättning. De hjälpmedel som menas 

är deponi restprodukter och avgifter deponi, arbetsplatsbilar inklusive 

servning/reparation/underhåll, klimatskydd, tillfällig El-VA utrustning och förbrukning, 

restproduktshantering och reningsanläggning, handverktyg, personlig utrustning, 

radioutrustning, mätinstrument, litteratur, telefon och mobiltelefon, kontorsmaskiner, möbler 

inventarier, bodar med utrustning, evakueringsmoduler och hyra/arrende. Material som hör till 

denna post är förbättringsmaterial, svetsmaterial, borrstål, vintermaterial, drivmedel, gasol, 

batterier, smörjmedel, utsättningsmaterial, kontorsmaterial, porto och städmaterial.  

⋅ 9 Exploateringsåtgärder 

Här ligger kontering för konsulter och mäklare, sponsring, annonser, nybyggnadskarta, 

geoteknisk undersökning, projektering, utredningar, konstruktör och ritningskopiering.  
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Exempelprojekt 

Nedan följer ett exempel av uppställningen för det ekonomiska utfallet. Nedanstående data är påhittad.  

Skanska Sverige AB    2009-04-27 

Region Stora Projekt 

Sammanställningsresurser [kr/tim]    

     

  Resurs 

Projekt 453, 464, 475 Maskiner totalt 469 Kranar totalt 769, 771, 773 Drift totalt AK jämförelse totalt 

Ströms Kanal 1 kr/tim 10 kr/tim 20 kr/tim 50 kr/tim 

Täby Trafikplats, Norrortsleden 2 kr/tim 11 kr/tim 21 kr/tim 51 kr/tim 

Bro över Munksjön 3 kr/tim 12 kr/tim 22 kr/tim 52 kr/tim 

Storgatan Umeå 4 kr/tim 13 kr/tim 23 kr/tim 53 kr/tim 

Bro över Lässmyran 5 kr/tim 14 kr/tim 24 kr/tim 54 kr/tim 

Götatunneln J2 6 kr/tim 15 kr/tim 25 kr/tim 55 kr/tim 

Södra Länken etapp 10 7 kr/tim 16 kr/tim 26 kr/tim 56 kr/tim 

Bro över Veckefjärden 8 kr/tim 17 kr/tim 27 kr/tim 57 kr/tim 
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Medeltal och median   

   

Resurs Medeltal [kr/tim] Median [kr/tim] 

453, 464, 475 Maskiner totalt 5 5 

469 Kranar totalt 14 14 

769, 771, 773 Drift totalt 24 24 

AK jämförelse totalt 54 54 

 

Fördelning per resurs  

  

  Resurs 

Projekt 453, 464, 475 Maskiner totalt 

Götatunneln J2 1 kr/tim 

Södra Länken etapp 10 2 kr/tim 

Storgatan Umeå 3 kr/tim 

Bro över Lässmyran 4 kr/tim 

Ströms Kanal 5 kr/tim 

Täby Trafikplats, Norrortsleden 6 kr/tim 

Bro över Veckefjärden 7 kr/tim 

Bro över Munksjön 8 kr/tim 

 

Fördelning AK och DK [%]      

          

Projekt AK [%] DK [%] Totalt AK DK [%] Total arbetsplatskostnad [MSEK] 

Ströms Kanal 50 % 50 % 100 % 10 

Storgatan Umeå 50 % 50 % 100 % 20 

Bro över Lässmyran 50 % 50 % 100 % 30 

Bro över Munksjön 50 % 50 % 100 % 40 

Bro över Veckefjärden 50 % 50 % 100 % 50 

Täby Trafikplats, Norrortsleden 50 % 50 % 100 % 60 

Södra Länken etapp 10 50 % 50 % 100 % 70 

Götatunneln J2 50 % 50 % 100 % 80 
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Analys 

I en vidare analys av fördelningen mellan referensprojekten för respektive resurs är intervallet av 

intresse. Ett villkor för analysen är som följer: 

Referensprojekt som innehar ett tal ± 20 % av mediantalet utesluts. 

Detta för att uppnå en mer saklig bild över fördelningen, utan eventuella felkällor och extremvärden. 

Körner och Wahlgren förklarar fördelarna med mediantal som genomsnittsmått som följer (Körner & 

Wahlgren 2005): 

ּ Medianen är lättolkad 

ּ Ordningsskalan (storlek) blir tillräcklig 

ּ Medianen påverkas inte av eventuella extremvärden 

Med tillräckligt underliggande data kan ett nyckeltal presenteras och detta utgörs av mediantalet.   

Referensprojekten redovisas i ordning efter stigande total arbetsplatskostnad. Detta gäller för de 

referensprojekt som faller inom ± 20 % av mediantalet, övriga referensprojekt (grå) redovisas i 

tabellen och ej i diagrammet. Kvantitativa variabler sorteras lämpligen i storleksordning (Körner & 

Wahlgren 2005). Av de ingående referensprojekten i denna rapport utgörs två av 

betongtunnelentreprenader, resterande (sex) är broentreprenader. Betongtunnelentreprenaderna har 

högst total arbetsplatskostnad och hamnar högst i storleksordningen och därav sker även en indelning 

efter entreprenadtyp, bro/betongtunnel. All data presenteras i spridningsdiagram med en trendlinje 

som beskriver genomsnittssambandet.  

Denna rapport avgränsar kategorin stora projekt till projekt med en kontraktssumma på över 100 

miljoner SEK och medelstora projekt med en kontraktssumma på under 100 miljoner SEK. 
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1101 Tjm Direkt lön normtid 

Ingående i denna resurs är följande kodresurser: 

1101 Tjm Direkt lön normtid [kr/tjm-år] 

  Resurs Total arbetsplatskostnad 

Projekt 1101 Tjm Direkt lön normtid [kr/tjm-år] [MSEK] 

Median  
[kr/tjm-år] 

Ströms Kanal  31 

Bro över Veckefjärden  69 

Götatunneln J2  104 

Bro över Lässmyran  122 

Bro över Munksjön  827 

Täby Trafikplats, Norrortsleden  1 369 

Storgatan Umeå  204 

Södra Länken etapp 10  136 

 

 

 

1101 Tjm Direkt lön normtid [kr/tjm-år] är en av de två resurser som har flest referensprojekt inom ± 

20 % av mediantalet. Ovan visar en stigande trendlinje med ökad total arbetsplatskostnad. För de 

referensprojekt som är inom villkoret är fyra av fem stora projekt. De båda 

betongtunnelentreprenaderna hamnar inom villkoret. De referensprojekt som bortfaller är Ströms 

Kanal, Storgatan Umeå och Södra Länken etapp 10. Denna resurs har en spridning på 2 363 261 

kr/tjm-år mellan högsta och lägsta. Det är en procentuell skillnad på 20 %. För denna resurs finns det 

tillräckligt underliggande data för att presentera ett nyckeltal på 11,1 miljoner kr/tjm-år.  
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3693 Servicetransporter 

Ingående i denna resurs är följande kodresurser: 

3693 Servicetransporter [kr/tim] 

  Resurs Total arbetsplatskostnad 

Projekt 3693 Servicetransporter [MSEK] 

Median  
[kr/tim] 

Södra Länken etapp 10  827 

Götatunneln J2  1 369 

Bro över Veckefjärden  136 

Bro över Munksjön  122 

Täby Trafikplats, Norrortsleden  204 

Ströms Kanal  31 

Bro över Lässmyran  104 

Storgatan Umeå   69 

 

 

 

Denna resurs har en relativt stor spridning av timkostnad och endast två referensprojekt faller inom ± 

20 % av mediantalet; 6 kr/tim. För dessa två referensprojekt avtar trendlinjen med ökad 

projektkostnad. Servicetransporter är direkt beroende av avstånd mellan förråd och närmaste 

mottagningsplats. Ovanstående tabell visar på att timkostnaden ökar med avståndet till Skanska 

Maskin, mottagningsplats. För de två referensprojekt som är inom villkoret är de båda stora projekt. 

Dessa referensprojekt är Munksjön och Täby Trafikplats, Norrortsleden. Intervallspridningen för alla 

referensprojekt, inräknat de utanför villkoret för ± 20 % av mediantalet, är 10 kr/tim mellan högsta och 

lägsta, vilket är en procentuell skillnad på 77 %. Det finns ej underlag för att presentera ett nyckeltal.  
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453, 464, 475 Maskiner totalt 

Ingående i denna resurs är följande kodresurser: 

4530 Kompressor 

4640 Mask. för vinter, uttorkning 

4641 Byggtorkar, avfuktare 

4643 El. aerotemperar 

4750 Byggmaskiner 

4751 Maskiner för lossning 

4753 Tillverknings- och sorteringsmaskiner 

4755 Kraft, värme och ventilation 

4756 Utr. för länshållning 

4758 Bearbetningsmaskiner 

  

Resurs Total arbetsplatskostnad 

Projekt 453, 464, 475 Maskiner totalt [MSEK] 

Median  
[kr/tim] 

Ströms Kanal  31 

Storgatan Umeå  69 

Bro över Lässmyran  104 

Bro över Munksjön  122 

Bro över Veckefjärden  136 

Täby Trafikplats, Norrortsleden  204 

Södra Länken etapp 10  827 

Götatunneln J2  1 369 

 

 

 

För resursen 453, 464, 475 Maskiner totalt gäller en stor spridning av talen, vilket medför att inget av 

referensprojekten ligger inom ± 20 % av mediantalet. Ovan är sorterade efter stigande total 

arbetsplatskostnad. För de fyra referensprojekt som är placerade över trendlinjen utgör alla kategorin 

stora projekt. Denna resurs har ett intervall på 40 kr/tim mellan högsta och lägsta. Det är en 
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procentuell skillnad på 85 %. I denna resurs är spridningen för stor för att kunna dra slutsats om ett 

nyckeltal. 

469 Kranar totalt 

Ingående i denna resurs är följande kodresurser: 

4691 Tornkranar, fast 

4693 Mobilkranar 

  Resurs Total arbetsplatskostnad 

Projekt 469 Kranar totalt [MSEK] 

Median 
[kr/tim] 

Södra Länken etapp 10  827 

Storgatan Umeå  69 

Täby Trafikplats, Norrortsleden  204 

Bro över Lässmyran  104 

Bro över Veckefjärden  136 

Götatunneln J2  1 369 

Ströms Kanal  31 

Bro över Munksjön  122 

 

 

 

För 469 Kranar totalt gäller en relativt stor spridning av timkostnad och endast tre referensprojekt 

faller inom ± 20 % av mediantalet; 58 kr/tim. För dessa tre referensprojekt stiger trendlinjen med ökad 

total arbetsplatskostnad. För de referensprojekt som är inom villkoret är alla stora projekt. Dessa 

referensprojekt är Bro över Lässmyran, Veckefjärden och Götatunneln J2. Denna resurs har en 

spridning på 11 kr/tim mellan högsta och lägsta. Det är en procentuell skillnad på 17 %. I detta fall är 

det rimligt att anta ett nyckeltal på 60 kr/tim, då de berörda referensprojekten har ett liknande 

utförande. 
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769, 771, 773 Drift totalt 

Ingående i denna resurs är följande kodresurser: 

7691 Tillfällig el- och VA-utrustning 

7692 Tillfällig el- och VA-förbrukning  

7693 Restprodukthantering 

7694 Utsättningsmaterial 

7699 Mätinstrument (för utsättare) 

7695 Handverktyg 

7696 Personlig utrustning 

7698 Radioutrustning 

7711 Arbetsplatskopiering 

7712 Kontorsmaterial 

7716 Telefon 

7719 Mobiltelefon 

7731 IT Hårdvara 

7732 IT mjukvara program 

  Resurs Total arbetsplatskostnad 

Projekt 769, 771, 773 Drift totalt [MSEK] 

Median  
[kr/tim] 

Bro över Lässmyran  104 

Ströms Kanal  31 

Storgatan Umeå  69 

Bro över Munksjön  122 

Södra Länken etapp 10  827 

Götatunneln J2  1 369 

Bro över Veckefjärden  136 

Täby Trafikplats, Norrortsleden  204 
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Detta är den andra av två resurser som har flest referensprojekt inom ± 20 % av mediantalet. Ovan 

visar en avtagande trendlinje med ökad total arbetsplatskostnad. För de referensprojekt som är inom 

villkoret är tre av fem stora projekt. De båda betongtunnelentreprenaderna hamnar inom villkoret. De 

referensprojekt som bortfaller är Bro över Lässmyran, Veckefjärden och Täby Trafikplats, 

Norrortsleden. Denna resurs har en spridning på 25 kr/tim mellan högsta och lägsta. Det är en 

procentuell skillnad på 27 %. För denna resurs finns det tillräckligt underliggande data för att 

presentera ett nyckeltal på 80 kr/tim.  

9954 Konstruktör 

Ingående i denna resurs är följande kodresurser: 

9954 Konstruktör [%] 

För denna resurs presenteras resultatet separat för broentreprenader och betongtunnelentreprenader, 

eftersom dessa entreprenader skiljer sig i projekteringskostnader.  

  Resurs Total arbetsplatskostnad 

Broentreprenader 9954 Konstruktör [MSEK] 

Median  
[%] 

Täby Trafikplats, Norrortsleden  204 

Storgatan Umeå  69 

Bro över Veckefjärden  136 

Ströms Kanal  31 

Bro över Lässmyran  104 

Bro över Munksjön  122 

     

     

 

 

 

Broentreprenader jämfört med väg- och anläggningsentreprenader (betongtunnel) har en högre 

konstruktionskostnad. Detta för att entreprenaden helt igenom är en totalentreprenad.  

För broentreprenaderna avtar trendlinjen med ökad total arbetsplatskostnad. De projekt inom villkoret 

är Bro över Lässmyran och Ströms Kanal. Spridningen är 2 % mellan högsta och lägsta.  
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  Resurs Total arbetsplatskostnad 

Betongtunnelentreprenader 9954 Konstruktör [MSEK] 

Median  
[%] 

Södra Länken etapp 10  827 

Götatunneln J2  1 369 

     

      

      

      

      

      

 

 

 

En väg- och anläggningsentreprenad är oftast uppdelad i två entreprenader, total- och 

utförandeentreprenad. En utförandeentreprenad kräver ingen projektering och konstruktionskostnaden 

är inte lika stor som för en broentreprenad.  

För betongtunnelentreprenaderna stiger trendlinjen med ökad total arbetsplatskostnad.  
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AK jämförelse totalt 

Ingående i denna resurs är följande kodresurser: 

1170 Utbildning TJM 

1251 Sjuklön y.arb. 

1259 Företagshälsovård YA 

1270 Utbildning YA 

3693 Servicetransporter 

4170 Armeringsmaskiner 

4180 Betongutrustning 

453, 464, 475 Maskiner totalt 

469 Kranar totalt 

769, 771, 773 Drift totalt 

7762 Entreprenadförsäkring 

7763 Säkerheter 

9954 Konstruktör 

  Resurs Total arbetsplatskostnad 

Projekt AK jämförelse totalt [MSEK] 

Median  
[kr/tim] 

Storgatan Umeå  69 

Bro över Lässmyran  104 

Södra Länken etapp 10  827 

Ströms Kanal  31 

Bro över Veckefjärden  136 

Täby Trafikplats, Norrortsleden  204 

Götatunneln J2  1 369 

Bro över Munksjön  122 

 

 

 

För resursen AK jämförelse totalt gäller en relativt liten spridning av talen. Ovan visar en avtagande 

trendlinje med ökad total arbetsplatskostnad. För de referensprojekt som är inom villkoret är tre av 
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fyra stora projekt. Denna resurs har en spridning på 88 kr/tim mellan högsta och lägsta. Det är en 

procentuell skillnad på 21 %. För denna resurs är det rimligt att presentera ett nyckeltal på 360 kr/tim.  

Slutsats  

Denna slutsats inkluderar avslutande diskussion och sammanfattning. Denna slutsats baseras på 

rapportens inledande frågeställningar.  

Tanken med denna rapport var att redovisa hur det ser ut för respektive resurs och referensprojekt 

gällande allmänna kostnader. Inledande i detta arbete fanns en stor ovisshet om samband mellan 

referensprojekten skulle kunna påvisas. För Skanska Sverige AB Region Stora Projekt är det önskvärt 

att få större kunskap om de allmänna kostnaderna i projekten. Detta för att minska felbedömningen i 

kalkylarbetet, då dessa kostnader är svåra att förutse och utgör en stor del av totalkostnaden.   

Samband 

I detta avsnitt diskuteras rapportens första delfråga: Finns det ett samband för att kunna ta fram 

referensvärden, eller är de allmänna kostnaderna för objektsspecifika? 

För analysen i denna rapport valdes sju resurser. Dessa var 1101 Tjm Direkt lön normtid; 3693 

Servicetransporter; 453, 464, 475 Maskiner totalt; 469 Kranar totalt; 769, 771, 773 Drift totalt; 9954 

Konstruktör och AK jämförelse totalt. Resurserna 453, 464, 475 Maskiner totalt; 469 Kranar totalt, 

769, 771, 773 Drift totalt och AK jämförelse totalt är sammanställningsresurser och har underliggande 

fyrställiga kodresurser.  

För analysen av detta arbete ställdes ett villkor upp. Detta var att de referensprojekt som skulle ingå i 

analysen skulle hamna inom ± 20 % av mediantalet och detta för att utesluta eventuella felkällor och 

extremvärden.  

Resurserna 1101 Tjm Direkt lön normtid och 7769, 771, 773 Drift totalt hade flest referensprojekt 

inom villkoret, fem av åtta referensprojekt, vilket visar på en trend för de båda resurserna. De båda 

betongtunnelentreprenaderna hamnade inom villkoret. För dessa två gäller slutsatsen att nyckeltal kan 

presenteras.  

3693 Servicetransporter och 453, 464, 475 Maskiner totalt är resurser där endast två respektive inget 

av referensprojekten låg inom villkoret. Dessa resurser är för objektsspecifika för att kunna dra 

slutsatser om ett nyckeltal.  

Resursen 469 Kranar totalt visade att de referensprojekt med liknande utförande, Bro över Lässmyran, 

Veckefjärden och Götatunneln J2, hamnade med liknande timkostnad. De visade på en stigning av 
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timkostnad med ökad total arbetsplatskostnad. För denna resurs gäller slutsatsen att det är rimligt att 

anta ett nyckeltal för projekt med liknande utförande som referensprojekten.  

Bro- och väg- och anläggningsentreprenader har skilda entreprenadformer delvis. I en väg- och 

anläggningsentreprenad ingår det oftast en utförandedel, alltså ingen projektering. Därför delades 

dessa två kategorier upp vid redovisning av resursen 9954 Konstruktör. Dock var det för lite 

underliggande data för att presentera ett nyckeltal för vardera, trots att de skilde relativt lite.  

Den totala sammanställningsresursen AK jämförelse totalt visade en relativt liten spridning av talen. 

Trenden visade på en avtagande timkostnad med stigande total arbetsplatskostnad. För denna resurs är 

slutsatsen att det är rimligt att presentera ett nyckeltal.  

Referensprojekten 

I följande avsnitt diskuteras rapportens andra delfråga: Krävs det fler referensprojekt för att bilda en 

uppfattning? 

Ett inledande mål för rapporten var att få fram vilka kostnader som respektive resurs förväntas få 

relaterat till totala kostnaden och hur stor sannolikheten är att det inträffar. För att kunna bedöma 

sannolikheten för vissa utfall krävs mer statistiska värden och fler referensprojekt som underlag för att 

få en rättvis bild.  

Det visades varierande kvalitet från slutrapporter och varierande utfall för resurserna för att kunna dra 

slutsatser om nyckeltal. För två av resurserna kan nyckeltal presenteras, samma gäller för en tredje 

baserat på att referensprojekten har liknande utförande. Det är rimligt för en fjärde. De resterande är 

för objektsspecifika och det finns för lite underliggande data för att kunna dra någon slutsats. För 

dessa krävs det fler referensprojekt för att kunna få fram tillförlitlig data. För de andra resurserna är 

det alltid bättre ju mer underliggande data som finns, men detta var tillräckligt.  

Anledningen till att spridningen visade sig stor grundar sig delvis i hur konteringen utförs ute i 

projekten. Denna rapport blir en relativt orättvis uppföljning som resultat av felkontering. Med en 

noggrannare kontering skulle datan vara mer pålitlig.  

Jämförelser 

I detta avsnitt diskuteras rapportens tredje delfråga: Kan man göra jämförelser gällande kategorierna 

stora-/medelstora projekt, innerstad/landsort och bro/betongtunnel? 

En jämförelse gjordes för hur talen skiljde för stora-/medelstora projekt. För de åtta referensprojekten 

utgjorde sex stora projekt och två medelstora projekt. Resurserna visade inget tydligt samband. 

För rapportens referensprojekt utgjorde fyra innerstadsprojekt och fyra landsortsprojekt. För resursen 

771, 773 Drift totalt utgjorde fyra av fem referensprojekt innerstadsprojekt. Vilket kan visa på en 
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jämnare fördelning av timkostnad för innerstadsprojekt gällande driftskostnader. För resurserna 1101 

Tjm Direkt lön normtid och 469 Kranar totalt utgjorde tre av fem respektive två av tre 

landsortsprojekt. Detta är dock för lite underliggande material för att kunna påvisa ett samband. 

Detsamma gällde de övriga resurserna.  

Det visas inget tydligt samband mellan skillnader för bro/betongtunnel förutom för resursen 9954 

Konstruktör, då projektkategori var direkt avgörande för utfallet av konstruktörskostnad. Eftersom 

endast två referensprojekt var betongtunnelprojekt var det ett för litet underlag.  

För att kunna göra en noggrannare jämförelse gällande innerstad/landsort och bro/betongtunnel krävs 

ett större underlag. 

Förslag till fortsatt arbete 

Ett förslag på vidare uppföljning av detta slag är att börja med ett bredare materialunderlag. Inkludera 

flera referensprojekt i studien. Även från andra regioner, om det är av intresse och möjligt, eftersom på 

Region Stora Projekt finns det ej fler projekt att tillgå som är näst intill i tiden. Fler referensprojekt 

skulle ge mer en statistisk redovisning på trender för resurserna. Med detta skulle det även vara 

möjligt att studera sannolikheter för utfall.  

För att kunna dra generella slutsatser av en liknande uppföljning krävs ett bra underlagsmaterial. En 

förutsättning för uppföljningar av denna art är att konteringen ute i projekten sker korrekt. Detta för att 

få ett pålitligt material.  
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Bilaga 1 Referensprojekt 

Nedan redovisas det ekonomiska utfallet per referensprojekt från slutrapporter.  

Bilaga 1:1 – 1:8 är sekretessbelagda och redovisas ej i denna rapport.  

Bilaga 1:1 Götatunneln J2 

Bilaga 1:2 Bro över Lässmyran 

Bilaga 1:3 Bro över Munksjön 

Bilaga 1:4 Storgatan Umeå 

Bilaga 1:5 Ströms Kanal 

Bilaga 1:6 Södra Länken etapp 10 

Bilaga 1:7 Täby Trafikplats, Norrortsleden 

Bilaga 1:8 Bro över Veckefjärden 

Bilaga 1:9 Tom mall 



 

III 

 

 

 

 

Bilaga 2 Kostnadsregleringsbelopp [K] 

Nedan redovisas beräkning för kostnadsregleringsbeloppet.  
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Bilaga 3 Utfall 

Nedan presenteras hur resurserna fördelar sig totalt (Bilaga 3:1), hur medeltal och median förhåller sig 

för respektive resurs (Bilaga 3:2) och enstaka fördelning per resurs mellan referensprojekten (Bilaga 

3:3). 

Bilaga 3:1 – 3:4 är sekretessbelagda och redovisas ej i denna rapport.  

Bilaga 3:1 Resurser 1,3,4,7,9 [kr/tim] 

Bilaga 3:2 Medeltal och median 

Bilaga 3:3 Fördelning per resurs 

Bilaga 3:4 Fördelning AK och DK [%] 

 

 


