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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete i samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. 
Arbetet har utförts av Oskar Enback Junkka i medverkan med Gällivare kommun. Arbetet skedde 
under vårterminen 2018 och har en omfattning på 7,5 högskolepoäng. 

Ett tack till min handledare tillika projektledaren för fiberutbyggnad på Gällivare kommun, Jonas 
Olsson. Han har varit till stor hjälp i valet av arbete och ett stöd under arbetets gång. 

Jag vill även tacka Greger Björk vid IT Norrbotten som varit en viktig kunskapskälla som jag kunnat 
vända mig till med frågor kring programvaran. 

Slutligen hjärtligt tack till Torun Varg som har korrekturläst min rapport.  

 

Oskar Enback Junkka 

Gällivare, juni 2018 
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Sammanfattning 
Gällivare kommun bygger ut bredband via fiber till 95% av kommunmedborgarna samt företag. 
Parallellt med arbetet har kommunen börjat använda dokumentations- och 
projekteringsprogrammet dpCom från Digpro. Programvaran har ett verktyg för kostnadskalkyl som 
kommunen strävar efter att nyttja i kommande projekteringar. Till detta behövs metoder och rutiner 
för att verktyget ska bidra till de effektiviseringar som det har potential att medföra.  

Arbetet med kostnadskatalogisering har skett i flera faser. Projektet inleddes med 
kunskapsbyggande och ett undersökande arbete. Utformningen av arbetet har därefter skett i tre 
steg. Innan katalogen kunde byggas upp fördelades kostnaderna på de objekt som ska inkluderas i 
kalkylerna. Med kostnaderna fördelade skapades sedan en katalog över objekten. Katalogen 
kopplades slutligen till programvaran och en sammanställning gjordes för alla kopplingarna. 

Vid projektets avslut kan inte den utformade modellen nyttjas till fullo. För att kunna få olika 
kostnader baserade på samtliga attribut som påverkar kostnaderna, behövs förändringar i 
programvaran. Det finns även brister i programmet som behöver åtgärdas för att verktygen fullt ut 
ska kunna underlätta arbetsmoment vid projekteringarna. På grund av den tidsomfattning som detta 
examensarbete begränsas av har stora avgränsningar gjorts, som medför behov av fortsatt 
utveckling av kataloger och kopplingar baserat på de metoder som föreslås. 

Det finns ett stort behov av ett standardiserat och enhetligt arbete utifrån bra underlag för att slippa 
dubbelarbete eller missvisande kalkyler. Om en enhetlighet saknas riskerar verktyget att stjälpa mer 
än det hjälper. 
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Ordlista 
 

Begrepp Förklaring 
  
Stråk Stråk är det objekt som anger var exempelvis en kabel är placerad. 

Förenklat kan det även beskrivas som det schakt i vilket rör och kablar 
ska ligga nergrävda. Stråk inkludera även placering på stolpar, i 
tunnlar med mera. 
 

Kanalisation Kanalisation är ett samlingsbegrepp för rör, dukter, brunnar, 
markskåp med mera, i vilka fiberkablar är dragna. 
 

Dukt Fiber fram till fastigheter ligger i tunna rör kallade dukter. Dukterna 
grävs ner och fibern placeras i dukterna genom blåsning från 
markskåp ut till fastigheterna. 
 

Objekt I dpCom används kartobjekt eller kort objekt. Dessa utgörs av 
punkter, linjer och polygoner som bl.a. representerar stråk, brunnar 
och utrustning kopplat till fiberkanalisation. 
 

Subtyp En kategorisering av objekten. Exempelvis kan ett objekt av typen 
stråk vara placerad i mark eller i luft. ”Stråk i mark” samt ”stråk i luft” 
är därmed 2 olika subtyper för objektet stråk. 
 

Attribut Attribut specificerar information om ett objekt hur det särskiljer sig 
från andra objekt.  
 

Över- och 
underordnade objekt 

Exempelvis ett rör som ligger i ett stråk är underordnat stråket. En 
brunn i vilken en kabelskarv ligger i är överordnad kabelskarven. 
 

Förändringsset I dpCom arbetar användare i förändringsset. Allt som sen tidigare 
finns publicerat i kartorna är synligt för alla användare. För att flera 
ska kunna arbeta samtidigt och med olika projekt parallellt behöver 
det vara möjligt att göra förändringar utan att det påverkar vad de 
andra användarna ser och kan interagera med. Med ett förändringsset 
visas ändringarna enbart för den som utför ändringar inom setet. 
Först när den användare som utfört ändringarna är klar med och 
publicerar dem, blir ändringarna synliga för övriga användare. 
 

Stadier En specifikation som berättar om objektet exempelvis är planerat att 
anläggas eller om det redan är klart. 
 

Mängder Mängder i detta fall handlar om antalet objekt räknat styckevis och 
antalet meter på objekt som baseras på metervaror och -priser. 
 

Inmätning Efter avslutat arbete mäts koordinaterna för all nedgrävd 
kanalisationen in. 
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1 Inledning 
Kommunikationssamhället befinner sig i ett skifte av infrastruktur. Kopparledningar ersätts med 
fiberoptik. Till år 2025 ska hela Sveriges befolkning ha tillgång till en internetanslutning på minst 100 
Mbit/s uppkopplingshastighet, och 98 procent ska ha minst 1000 Mbit/s (Regeringen, 2016). Det 
kräver en rask utbyggnad av bredbandsfiber. Ett arbete som kräver omfattande projektering. Varje 
område som ska byggas ut behöver kalkyler med materialåtgång och kostnader. Det arbete som idag 
till stor del görs manuellt, men där det nu finns verktyg som i större utsträckning kan automatisera 
processen. Med goda rutiner kan programvara som nu fasas in hos projektörer och förvaltare av 
fibernät göras smidigare och snabbare. I detta arbete ska metodik tas fram för att göra det möjligt 
att utföra denna automatiska kalkylering vid projektering av bredband i Gällivare kommun. 

1.1 Bakgrund 
Gällivare kommun är Sveriges tredje största kommun till ytan (Statistiska Centralbyrån, 2018a) och 
hade (år 2017) 17 825 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2018b).  

23 maj 2016 klubbade kommunfullmäktige i Gällivare kommun genom den nya bredbandsstrategin 
och en investering på 200 miljoner kronor i utbyggnad av det kommunala stadsnätet (Gällivare 
kommun, 2018). Det är ett projekt inom utvecklingsenheten vid kommunen med mål om 95% 
fiberutbyggnad i kommunen till 2021.  

Gällivare kommun använder sedan några år tillbaka programvaran dpCom från Digpro. Programmet 
kombinerar flera olika funktioner relaterade till planering, drift och underhåll av 
kommunikationsnät. Till exempel GIS-funktioner kombinerat med kopplingsschematik, kalkyler och 
tjänstehantering, för att nämna några. 

I dpCom finns funktionerna designer och organizer. Det är funktioner som bl.a. möjliggör 
sammanställningar av mängder och kalkylering, ett arbete som tidigare gjorts manuellt. 

Som grund för arbetet besitter projektet sammanlagt närmare motsvarande 2 månaders 
arbetserfarenheter i dpCom från tidigare anställning på Gällivare kommun. 

1.2 Avgränsning 
Den största delen av arbetet är inte att sammanställa kostnader utan att hitta en bra metodik och 
göra lämpliga avgränsningar. En stor del av arbetet har inneburit att avgöra vilka delar av 
kanalisationen som ska inkluderas i kostnadskatalogerna och vilka som ska ha sina kostnader 
placerade på ett annat objekt i katalogen. 

I ett fiberprojekt finns en mängd kostnader knutet till olika arbetsmoment, material och metoder. 
Hur kostnader ska fördelas på ett vettigt sätt är avgörande för om kalkylerna ska stämma och vara 
användbara. 

Kostnader kopplade till tid såsom maskinkostnader har inte inkluderats i arbetet. Alla kostnader som 
finns med är baserade på à-priser. 

Objekt som kräver ytterligare handhavande från Digpro (utvecklaren av dpCom) innan de kan 
användas på ett lämpligt sätt i kostnadskatalogen, har också undantagits. De kan handla om att det 
behövs nya subtyper eller attribut för objekten. 

Slutligen har utrustning underordnat kanalisation exkluderats. Några undantag finns, där objektens 
kostnader har placerats på överordnade objekt. 
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Största orsaken till avgränsningarna beror på den begränsade tidsramen för projektet. Av de 200 
timmar som projektet omfattar har grovt uppskattat 60–65 timmar lagts på utförandefasen av 
arbetet. Uppskattningsvis skulle ytterligare 60–70 timmar effektiv arbetstid behövas på utformning 
av kostnadsfördelning och kostnadskataloger för att inkludera de objekt som idag exkluderats. 

1.2.1 Sekretess 
Studenten har under hela examensarbetet varit anställd inom bredbandsprojektet på Gällivare 
kommun. Det har medfört att studenten under arbetets gång har haft tillgång till intern 
dokumentation samt inloggningar till leverantörer. Det har gjort det möjligt att basera arbetet på 
verkliga uppgifter såsom à-priser. Dessa uppgifter ligger dock under sekretess och kommer enbart 
att redovisas internt för bredbandsprojektet på Gällivare kommun. Alla belopp har med bakgrund av 
detta plockats bort från bilagorna, i denna rapport. 

1.3 Syfte och Mål 
Kostnadskalkyler görs idag, med underlag hämtade från dpCom. Så vad är nyttan med att göra 
kalkylerna i dpCom, istället för att exportera det till ett annat program? 

Om en kostnadskatalog utformas väl och det finns en bra planering av objektens geografiska 
placering är det möjligt att med ett knapptryck göra det som idag kräver manuellt handhavande i 
Excel. Det blir även möjligt att med relativt enkla medel jämföra anbud vid upphandlingar och olika 
metoder att förlägga kanalisationen i marken. 

Med en god metodik och rutiner kring hur planeringen i dpCom ska utföras, kan tid sparas vid 
beredning av arbeten och ge kalkyler som väl avspeglar resultatet av varje utförd projektering.  

Arbetet är beställt av Jonas Olsson, projektledare (tillika handledare) för bredbandsprojektet vid 
Gällivare kommun. Resultatet av arbetet är dock inte enbart något som ska nyttjas av Gällivare 
kommun. Fungerar metoderna väl är tanken att andra kommuner inom samarbetet genom IT 
Norrbotten ska kunna nyttja metoderna. Något som kan spara en hel del tid och arbete för 
resurssvagare kommuner, när även de börjar fasa över till dpCom. 
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2 Metod 
Arbetet i detta projekt har byggt på en process indelat i 4 delar som visualiseras i Figur 1.  

 

Figur 1 Processen för arbetet. 

2.1 Förberedelser och kunskapsbyggande 
Inför arbetet krävdes vissa förberedelser. Greger Björk från IT Norrbotten (rådgivande konsult för 
arbetet och sakkunnig i dpCom) höll i en kursdag där de relevanta verktygen för arbetet 
demonstrerades, samt utökad behörighet gavs för att kunna nyttja dessa. 

I samband med den kursdag som hölls internt på Gällivare kommun, genomfördes även en 
genomgång tillsammans med Jonas Olsson projektledare för bredbandsprojektet och Greger Björk. 
Attribut i dpCom, som projektledare och beställare på förhand identifierat som felaktiga listades. 
Detta för att få dem korrigerade av programutvecklaren. Detta var en nödvändighet för att 
kostnadskatalogen, som skulle tas fram, skulle kunna kopplas till objekten i dpCom. Baserat utifrån 
tidigare arbetserfarenheter i programmet, visste om att de behövde ändras i programvaran. Attribut 
såsom förläggningsmetoder (Robust Fiber, 2017) beslutades att läggas till för objekttypen kallat 
stråk. Detta behövs för att kunna ge en korrekt bild av arbetskostnaderna. Ändringarna skickades 
sedan in utav Greger till programutvecklaren Digpro för åtgärd.  

 

 

Kunskaps-
byggande

•Internutbildning: dpCom
•Egen fördjupning i dpCom

Undersökande 
arbete

•Sammanställning av arbetsmoment och kostnader
•Sammanställning av material och kostnader
•Sammanställning av objekt och attribut tillika variabler

Utformning

•Kostnadsfördelning
•Kopplingar mellan katalog och attribut
•Kostnadskatalog

Resultat

•Rapport samt bilagor med anvisningar 
•Kostnadkatalog (i dpCom)
•Katalogkopplingar (i dpCom)
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2.2 Undersökande arbete 
För att kunna upprätta kostnadskataloger med resultat som avspeglar verkligheten, krävs en del 
indata, till exempel priser för arbete, material för olika typer av utföranden, materialtyper och 
mängder. Hur dessa priser fördelades var viktigt och en grund för att uppgiften skulle kunna 
genomföras. Det inledande arbetet låg i att inventera de olika materialtyperna som fanns, vilka 
kombinationer som skulle klumpas samman och vad som skulle vara en enskild enhet i beräkningen. 
Hur skulle t.ex. en brunn med olika typer av lock eller olika förläggningsmetoder i olika markslag 
kostnadsbestämmas? Vilka parametrar i programmet som skulle styra de olika kostnaderna var 
tvunget att bestämmas innan en kostnadskatalog kunde börja ta form. Variationer i material är även 
det en faktor att ta hänsyn till. Exempelvis brunnar kan komma i olika utföranden och det är av vikt 
att samtliga brunnar placeras ut med rätt attribut. Attribut som sedan måste återfinnas i 
kopplingarna mellan objekten i programmet och de olika kostnadsraderna i kostnadskatalogen. 
Tillkommer fler metoder eller artiklar måste därmed även kostnadskatalogerna utvidgas. 

Utifrån à-prislistor var det möjligt att tyda hur entreprenörerna fördelade kostnaderna. Från detta 
blev det möjligt att kategorisera olika attribut och hur arbetskostnader sen skulle klumpas ihop, för 
kostnadsposterna i kostnadskatalogen. 

2.3 Utformning 
När den undersökande fasen med informationsinsamlingen var färdig kunde arbetets produkt börja 
ta form. Utformningen består av 3 steg som visas i Figur 2.  
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Figur 2 Datakedjan visar de steg som tagits för att bearbeta insamlad datan för användning. Sist visas även uppföljningen 
som måste genomföras efter projektet avslutats, för att kalkylen även framöver ska fungera korrekt. 

2.3.1 Kostnadsfördelning och testmiljö 
Utifrån anvisningar om fiberförläggning samt à-prislistor ifrån upphandlade entreprenörer och 
leverantörer kunde kostnadsfördelningen som återfinns i bilaga A ta form. Samtliga kartobjekt som 
skulle inkluderas listades i tabellen, tillsammans med den mängdenhet som priset baserade sig på 
(exempelvis meter eller styck) samt kostnader för arbete, material och övrigt. För varje objekt 
listades sen alla kostnader som var kopplade till objekten. Ska en brunn grävas ner kanske det kostar 
att gräva en grop, koppla ihop den med rören, fylla igen gropen och återställning av markytan samt 
kostnaden för brunnen och locket. De fyra förstnämnda placeras då under arbetskostnader och de 

INDATA

•Mall för kostnadskatalog
•Anvisningar robust fiber
•Kosntader på material och arbete.
•Tillgängliga objekt med attribut i dpCom

ARBETE
STEG 1

•Förändringsset för kalkylering.
•Kostnadsfördelning

ARBETE
STEG 2

•Kostnadskatalog

ARBETE
STEG 3

•Kopplingar i dpCom
•Rekomendationer och förslag till rutiner

ANVÄNDNING

•Kalkyl av kostnader
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två efterföljande placeras som materialkostnader för brunnen. På det här sättet sammanställdes alla 
kostnader relaterade till vart och ett av objekten som inkluderats i arbetet. 

Utöver en kostnadsfördelning skapades ett förändringsset. Förändringssetet användes för att ha en 
testmiljö för att pröva att kostnaderna i nästa steg är placerade korrekt och kopplade till rätt objekt. 

2.3.2 Kostnadskatalog 
Med en färdig kostnadsfördelning var det sen möjligt att summera ihop alla kostnader för vart och 
ett av objekten till kostnadskatalogen i bilaga C. Katalogen är en tabell i 18 kolumner baserades på 
en mall (Björk, 2018) och anvisningar från Digpro. 

2.3.3 Katalogkopplingar och arbetsrutiner 
Att ta fram en kostnadskatalog är inte tillräckligt för att få fram en kalkyl baserat på det objekt som 
är ritat i dpCom. Objekten i katalogen (varje rad i tabellen) måste kopplas samman med ett objekt i 
dpCom. Då vissa objekt kommer i olika utförande eller påverkas av andra faktorer som förändrar 
kostnaderna, behövdes även kopplingar mellan katalog och dpCom sammanställas. I bilaga D listas 
alla objekt och samtliga varianter av dem, tillsammans med de attribut som styr deras kostnader. 

Med grunden klart måste även rutiner för arbetet upprättas. För att resultatet ska kunna användas 
på ett praktiskt sätt måste lämpliga arbetsmetoder föreslås, medan delar av arbetet bör 
rekommenderas att bordläggas i väntan på förändringar av programvara, att det inkommer indata 
som gör det möjligt att slutföra delar av arbetet. På grund av de avgränsningar som finns måste även 
en väg framåt stakas ut. Hur ska den fortsätta utvecklingen av kataloger och rutiner se ut? 
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3 Resultat och analys 
3.1 Kostnadsfördelning 
I kostnadsfördelningen finns tre kostnadstyper som har tagits i beaktande i detta projekt. Varje 
objekt i dpCom representerar kostnader för material (Storel, 2018), arbeten (Roland Gustavsson 
Grävmaskiner, 2017) och annat (Olsson, 2018) som är kopplat till upprättandet av det verkliga 
objektet vid utförandet av fiberförläggningen. Samtliga kostnader som har inkluderats i projektet är 
baserade på priser per mängd (exempelvis kronor per meter för rör och kronor per styck för 
brunnar). Alla tidsbaserade kostnader har utelämnats. 

Alla arbetskostnader ska multipliceras med entreprenörsarvodet. 

Kostnadsfördelningen i sin helhet återfinns i bilaga A.  

Kostnader för mindre objekt har i vissa fall placerats på ett överliggande objekt. 

3.2 Kostnadskatalog 
Kostnadskatalogen baserar sig på en mall som IT Norrbotten tillhandahållit som återfinns i bilaga C. 
Resultatet är en lista som utvidgats med katalogobjekt för att matcha samtliga variationer som 
uppkommit i kostnadsfördelningen. Katalogen i sin helhet återfinns i bilaga C. 

3.2.1 Jämförelser 
3.2.1.1 Förläggningsmetoder 
Det som i huvudsak skiljer de olika förläggningsmetoderna för kanalisation i mark åt är hur stråken 
förläggs, övriga objekt påverkas sig inte. 

Möjligheten att jämföra förläggningsmetoder var en viktig aspekt i detta projekt. Efter noggranna 
undersökningar visade sig tre alternativ som var mer eller mindre lämpade för att genomföra detta. 

Det första alternativet innebär att endast en kostnadskatalog behövs. Där krävs det att alla stråk har 
attribut som anger förläggningsmetod. Samtliga metoder matchas av en egen kostnad i katalogen. 
Ett stråk som utförs med en metod har en kostnad i katalogen och enbart genom att byta attribut för 
förläggningsmetoden kommer ett annat pris att visas i sammanställningen av kostnader. Problemet 
som uppdagades med denna metod, var begränsningen i att ändra attribut för flera objekt samtidigt. 
Kan inte ett enskilt attribut för flera samtidigt valda objekt ändras samtidigt så blir denna metod 
rejält tidskrävande. Det finns i dpCom möjlighet att ändra subtyper för flera objekt samtidigt, skulle 
samma funktion finnas för att ändra attribut skulle denna metod vara högst lämplig.  

Det andra alternativet är att ha en kostnadskatalog där stråkens koppling till katalogen inte styrs 
utav attribut för förläggningsmetod. Istället används en och samma katalog oavsett metod. 
Kostnaderna uppdateras istället manuellt i kostnadskatalogen. Problemet här är om behovet finns 
att använda samma katalog igen vid fler tillfällen eller att gå emellan de olika alternativen. 

Det tredje alternativet är att skapa en kostnadskatalog likt i det andra alternativet. När den är klar 
kopieras sedan katalogen inklusive dess kopplingar, så att det finns en katalog per metod. På så sätt 
kan det med enkelhet växlas mellan de olika metoderna. Problematiken med både detta alternativ 
och alternativ två är ifall att ett projekt skulle ha en blandning av metoder, skulle det bli svårt att 
kalkylera.  

Det första alternativet är det som är mest flexibelt för att jämföra ett projekt med flera olika 
metoder inom samma projekt. På grund av problematiken med att ändra attribut för flera objekt, 
bör detta alternativ bordläggas till dess att funktionen för att ändra attribut har förändrats. Att 
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arbeta med förläggningsmetoder som styrande attribut är utan denna funktion alltför tidskrävande 
för att vara praktiskt. 

Rekommendationen från detta blir att gå på det tredje alternativet. En kostnadskatalog byggs upp 
med kopplingar. Denna katalog dupliceras sedan för att nyttjas för de metoder som det kommit in 
anbud för. 

Katalog för både det första och tredje alternativet återfinns i bilaga C. 

3.2.1.2 Anbud 
Att jämföra anbud är näst efter möjligheten att få ut en kalkyl den viktigaste aspekten med 
projektet. Här finns samma alternativ som för förläggningsmetoder. Alternativ ett utgår dock i detta 
fall då anbud inte är styrt av attribut. Valet hamnar då mellan det andra och tredje. Även här är 
rekommendationen från projektet (med samma motivering) att välja alternativ tre. Skapa en kopia 
av den gemensamma kostnadskatalogen och ersätt kostnaderna med de kostnader som givna i det 
anbud som entreprenören eller leverantören har inkommit med.  

3.3 Kopplingar i dpCom 
Kostnadskatalogen skiljer sig från dess kopplingar. Kostnadskatalogen är en tabell med värden. 
Kolumner med värden som ska multipliceras med de mängder som de ritade objekten utgör. 
Kopplingarna specificerar vilka objekt och under vilka förutsättningar som mängderna ska beräknas 
med värdena i varje given katalogkolumn. För att visualisera resultatet av samtliga kopplingarna och 
hur det hela hänger ihop har en sammanställning skapats i bilaga D. 

När katalogen var färdig började arbetet med att koppla samman varje objekt från katalogen med de 
kategorier, objekt, subtyper, stadier och attribut som matchar det objekt som specificeras i 
kostnadsfördelningen och -katalogen. I administrationsverktyget för katalogkopplingar (se Figur 3) 
visas hur det ser ut när kopplingarna läggs till mellan dpCom och kostnadskatalogen. 



 

9 

 

Figur 3 Val av stadier i administrationsverktyget för katalogkopplingar. Objektet som kopplas är av kategorin "rör/stråk", 
objektstyp "stråk, mark (osäkert läge)", stadium är valt till "planerad", de styrande attributen är "mark, ovan" samt ”typ av 
stråk” vilka har värdena ”gräs” respektive ”schakt” som kopplas till katalogobjektet kallat ”schakt gräsyta” i 
kostnadskatalogen ”GAL-TEST 01”. 

Vad Figur 3 säger är att ett schakt i gräsmatta som antingen är planerad att upprättas eller ett 
befintligt stråk som ska flyttas eller göras om hämtar sina kostnader från kolumner i raden för schakt 
gräsyta i den kostnadskatalog som kallas GAL-Test 01. 

3.3.1 Stadier 
Alla objekt som finns och läggs till i ett förändringsset har en status, eller stadium som det kallas i 
programmet. Stadier talar om ifall ett objekt är planerat, driftsatt eller under förändring. Det finns 
betydligt fler stadier än det men det är framförallt de tre som är av intresse, i detta projekt. När det 
rör sig om att anlägga ett nytt fibernät så är det stadiet ”planerad” som ska användas. Det är viktigt 
att bara inkludera de stadier som är relevanta. Om samtliga stadier är inkluderade i kopplingarna och 
objekt som lagts till i förändringssetet ansluts till redan publicerade objekt i dpCom, kommer även 
befintliga objekt att inkluderas i kalkylerna av kostnader och mängder. Om då ett nytt stråk ansluter 
till en befintlig nod, men kopplingen inte utesluter noden från kalkylen kan det bli väldigt fel. 
Kostnader som innefattar upprättandet av ett helt nytt nodhus kan då kalkyleras. Befintliga objekt 
till vilka nya objekt ansluts, bör därmed sättas i ett eget stadie med en egen kostnad knuten till sig i 
katalogen. För att återkoppla till kostnadsfördelningen, kan ett objekt ”under förändring” ha 
kostnader för inkoppling och återställning, medan ett ”planerat” objekt även har arbetskostnader för 
att förlägga ett helt nytt objekt samt de materialkostnader som ingår i ett nytt objekt inklusive dess 
underordnade objekt. Det kan fort bli missvisande. 

Förslaget är att alla objekt som ska vara med i kalkylerna är baserade på antingen ”planerad” eller 
”under förändring”. Endast om ett objekt medför samma kostnad vid nyetablering som vid 
inkoppling i befintlig utrustning, bör undantag göras. Då kan istället bägge stadier kopplas till samma 
objekt i katalogen. I projektet är det specifikt ”planerad” som har använts genomlöpande i arbetet. 
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3.4 Användning och fortsatt utveckling 
I den kostnadskatalog med de kopplingar som gjorts och med de metoder som har upprättats, finns 
möjlighet att göra de kalkyler som behövs för att ta fram material och arbetskostnader. Det gäller för 
hela arbetet kring förläggning i mark. I denna utformning saknas dock en stor del av den aktiva 
utrustningen och fibrer som dessa kommunicerar genom. För att få en fullständig bild av projektet 
behöver fortsatt kompletteras med kostnader för exempelvis blåsning och svetsning av fiber, samt 
material och arbete med aktiv utrustning.  

3.4.1 Kontinuerlig uppdatering 
Den kostnadskatalog och metod som tagits fram är att betrakta som ett första steg på ett arbete 
som ska fortsätta. Det är ett arbete som kontinuerligt behöver utvecklas och kompletteras allt 
eftersom nya objekt eller varianter av utförande tillkommer. Kostnadskatalogerna måste även hållas 
à jour när material och arbeten omförhandlas. Olika projekt medför olika entreprenörer och därmed 
olika à- samt timpriser. Därmed måste kostnaderna i katalogen uppdateras för att stämma överens 
med det berörda projektet. Det kan inte med säkerhet fastställas att entreprenörerna fördelar 
kostnaderna på likartade sätt och därmed kan även kostnadsfördelningen vara i behov av revision. 

3.5 Övriga behov av åtgärder 
3.5.1 Nya subtyper 
Stråk som förläggs parallellt med befintliga ledningar medför stora kostnadspåslag, se bilaga B. För 
att kunna kalkylera denna kostnad behöver det finnas en subtyp eller attribut som gör det möjligt att 
särskilja på stråken. Utan denna separation mellan parallella och icke-parallella stråk blir 
kostnaderna kraftigt missvisande. Ett parallellt stråk kan i vissa fall ha mångdubbelt högre 
meterkostnad jämfört med ett stråk där hänsyn inte behöver tas till intilliggande ledningar. 

För att se om ett stråk löper parallellt med befintliga ledningsnät, på ett avstånd som är litet nog att 
medföra den ökade kostnaden, kan en kartmall skapas. I kartmallen justeras linjebredden för stråket 
till en bredd i meter, motsvarande det dubbla av avståndet som genererar den ökade kostnaden. De 
sträckor som nu syns överlappa befintliga ledningsnät, flyttas i första hand för att få ett större 
avstånd till befintlig kanalisation. De sträckor av stråken som inte kan flyttas delas upp med 
händelsepunkter. Sträckan mellan händelsepunkterna som inte kan flyttas ges därefter en ny subtyp 
av stråk som medför kostnadspåslag i kalkylen. 

Mest praktiskt vore att Digpro lägger till nya subtyper för stråk som kan nyttjas där stråk löper 
parallellt. I andra hand kan ytterligare attribut vara ett alternativ för att lösa problemet. 

För ytterligare automatisering av arbetet skulle funktioner som olika GIS-analysverktyg kunna vara 
till nytta. Möjligheten till rumsliga analyser (exempelvis buffert och urval) skulle kunna nyttjas för att 
snabbt identifiera stråk som ligger inom det avstånd, från befintliga ledningar, som orsakar 
kostnadspåslag.  
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4 Diskussion 
4.1 Enighet och rutin 
För att kostnadskalkylerna i dpCom ska fungera så måste det finnas en enighet bland alla inblandade 
hur de olika objekten används i dpCom vid projektering på Gällivare kommun. Det är viktigt att det 
finns en standard att jobba efter för att de inbyggda verktygen verkligen ska göra en nytta. Risken 
med ett undermåligt grundarbete är att kostnaderna blir missvisande. Ett projekt som ser ut att bli 
dyrare än det egentligen är riskerar att skjutas på framtiden och prioriteras ner. Ser projektet istället 
ut att bli billigare än utfallet, riskerar ett genomfört projekt att försvåra möjligheten för kommande 
projekt att genomföras. Även om ett överskott är önskvärt är en projektering så nära verkligheten 
som möjligt alltid det mest önskvärda. 

4.2 Fortsatt utvidgning 
I den föreslagna utformningen av kostnadskatalogen saknas en hel del kostnader för att ge en 
fullständig bild av projektens kostnader. Den föreslagna utformningen innebär att alla noder som 
datatrafiken ska passera, ut till varje enskild slutkund är exkluderade. De knutpunkter som finns med 
är brunnar, markskåp och stolpar. Det innebär i grund och botten att liggande förslag kan användas 
för att beräkna kostnaden att förlägga kanalisation från områdesnod ut till slutkund. Även 
kanalisation mellan noder kan beräknas men utan en utvidgning av kostnadskatalogen måste bl.a. 
noder, fiber och aktiv utrustning räknas manuellt. 

Som en naturlig fortsättning på arbetet bör återstående à-priser fördelas.  

4.2.1 Återstående 
Det återstår en del innan dpCom ensamt kan användas för kalkylering. 

• Kablar 
• Skarvar 
• ODF:er 
• Aktiv utrustning 

Det kan även övervägas ifall vissa av dessa förenklat ska fördelas på överordnade objekt för att 
minska arbetsinsatsen och tiden som krävs för att ta fram ett bra underlag. Nedan är exempel på 
objekt vars kostnader kan ligga på överordnade objekt. 

• Sökutrustning (söktråd, markeringsband, sökstolpar/-kontakter) i stråk eller brunnar 
• Fiber i dukter 
• Utrustning i noder 

 

Timpriser är ytterligare en aspekt att tänka vidare kring. Hur ska de på ett vettigt sätt beräknas? 
Eftersom kostnaderna är bundna till objekt kan det vara svårt att summera flera olika moments olika 
tidsåtgång och timpriser på en rad i kostnadskatalogen. Endera så beräknas det fortsatt separat 
utanför dpCom eller så behöver någon form av schablon utformas. I vilket fall framstår en 
problematik där kostnaderna riskerar att helt sakna förankring till verkligheten. Tillsvidare är 
bedömningen att timpriser bör vara exkluderat, fram till dess att lämpliga metoder kan uppvisas. 

4.3 Risker 
Kostnadskalkyl i dpCom framstår som ett väldigt användbart verktyg, men det finns risker. Om inte 
alla som ska arbeta med programmet inom varje given kommun kan verktyget, så kan det stjälpa 
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mer än hjälpa. Används inte rätt subtyp på objekt eller det slarvas med att välja de attribut som styr 
kostnaderna riskerar verktyget att visa fel. Utifrån detta kunde slutsatsen dras, att kostnadskataloger 
och rutiner bör vara väl implementerade innan verktyget börjar användas i skarpt läge. Införandet av 
ytterligare rutiner kring arbetet i dpCom kan vara värt att reflektera kring. 

4.4 Kunskapsspridning 
De metoder som valts är värda att sprida. Gällivare kommun har en av de bredbandsorganisationer 
inom länet som har arbetat mest med dpCom. När fler kommuner ansluter sig är det viktigt att 
kunskaper om bra metoder sprids till dessa. På så sätt kan de nya organisationerna från start komma 
in i goda rutiner. Dessa rutiner är inte bara bra att använda i projektering, utan grundlig och 
rutinmässigt utförd dokumentation är något som är till fördel i framtiden. Blir det en skada som 
behöver åtgärdas eller delar av tidigare förlagt nät behöver uppgraderas eller byggas om är det en 
kraftigt reducerad arbetsinsats som erfordras i dpCom. Finns all väsentlig information om objekten 
inlagt i dpCom, dokumentationen uppdateras efter varje utfört arbete i nätet, är det mer eller 
mindre bara att ändra stadie på de valda objekten. Om driftsatta objekt sätts till planerad eller under 
förändring, så kan de valda objekten tas med i en kalkyl.  

4.5 Göra rätt från start 
Efter att ha jobbat med dpCom i närmare 4 månader sammanlagd arbetstid vid projektets avslut, 
finns det slutsatser att dra som inte är specifikt för projektet. Tidigare har en hel del av arbetet i 
dpCom gjorts grovhugget med stundvis bristande kartunderlag för befintliga ledningsnät i området. 
Arbetet har inte varit rutinmässigt och enhetligt mellan de olika projekteringarna. Efter detta 
projekts avslutade blev det än mer påtagligt hur mycket som finns att vinna på en noggrann 
projektering från start. Bra kartunderlag i botten, innebär att arbetet behöver göras en gång och sen 
är det enbart mindre justeringar som kan uppkomma under arbetet. Men med en god projektering 
är de flesta ändringar därtill inom marginalen och sådant som inte kräver förändringar i 
kartmaterialet. Istället räcker det med att ersätta ritade objekts koordinater med den exakta 
positionen från inmätningen av all kanalisation, efter förläggningen av det nya nätet när varje 
projektering är avslutad. 

5 Slutsatser 
I arbetet har det blivit påtagligt hur viktigt ett gott förarbete är, för att få nyttan från de nya 
verktygen i dpCom. Det behövs gemensamma standarder och rutiner för hur alla inblandade ska 
jobba i dpCom. 

Innan den utformade kostnadskatalogen kan göra mer nytta än det kräver arbetsinsats, måste fler 
objekt katalogiseras, felaktiga attribut måste åtgärdas och det finns behov av att åtgärda en del 
bristfälliga funktioner. 

Kostnads kalkylering i dpCom kan spara mycket tid för de som projekterar i programmet, men det 
finns risker. Tas inte de brister som har lyfts på allvar, riskerar verktygen att ta mer tid än det sparar 
samtidigt som kalkylerna blir opålitliga. Samma gäller om katalogens prislistor inte hålls à jour och 
revideras för nya entreprenader och materialupphandlingar. 
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1 Fördelning av kostnader 
Varje objekt i dpCom representerar kostnader för material, arbeten och annat som är kopplat till 
upprättandet av det verkliga objektet vid utförandet av fiberförläggningen. Dessa kostnader fastställs här 
hur de ska fördelas. I det sista avsnittet i dokumentet, kallat sammanställning återfinns tabellen där alla 
objekt inkluderade i kostnadskalkylerna är listade. 

1.1 Kopplingar till attribut i dpCom 
Kostnadsfördelningen i detta dokument specificerar hur kostnaderna fördelas beroende på objekt. De olika 
objekten kan i sin tur ha olika attribut som ger objektet ett specifikt värde från kostnadskatalogen i dpCom. 
Kopplingarna mellan specifika objekt, dess attribut och den faktiska kostnaden tas inte upp i denna bilaga.  

Kostnaderna för respektive material och arbetsmoment hämtas från prislistor med À-priser som 
entreprenörerna och leverantörerna tillhandahåller i samband med upphandlingar. Övriga kostnader är 
kostnader bundna till pris per meter eller styck men som ej kan klassas som material eller arbete. 

Kostnadspunkter som saknas från kolumner i kostnadskatalogen har tagits bort pga avgränsningar i 
arbetet. Det berör bl.a. maskinkostnad som baserar sig på kronor per timme. 

2 Kostnaderna 
2.1 Arbetskostnader 
2.1.1 Entreprenörsarvode 
Alla arbetskostnader ska beräknas med påslag av entreprenörsarvode. 

Exempel: 

• Arbetskostnader: 
• Schakt och återfyllning 
• Läggning av skyddsrör 

 
Schakt och återfyllning i körbana: 

𝑋𝑋1 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
Läggning av skyddsrör: 

𝑋𝑋2 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 
Entreprenörsarvode: 

𝑌𝑌% (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 × (100 + 𝑌𝑌)/100)  
 
Total arbetskostnad: 

(𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2) × (100 + 𝑌𝑌)/100 = 𝑍𝑍 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚 

 

Om ett objekt i dpCom skulle kräva handhavande av olika entreprenörer (kallade A och B) i olika skeden, 
och kostnaderna för den ena inte kan placeras på ett objekt över- eller underordnat objektet i fråga, då är 
det viktigt att räkna kostnaderna för var entreprenör för sig. Dvs arbetet A utfört beräknas med arvodet från 
A och arbetet B utfört med arvodet från B, innan de summeras till ett totalbelopp. Skulle arvodena skilja och 
alla kostnader klumpas samman kommer kalkylen bli missvisande. 

2.1.2 Material som räknas in under arbetskostnader 
I den framtagna kostnadsfördelningen är vissa kostnader för material inkluderade i arbetskostnaderna. 
Exempelvis kan hantering av material såsom vägbeläggning i A-prislista från entreprenör vara 
sammanslaget med själva materialkostnaden. Då ska kostnaden placeras under arbete och inte som 
material. Detta motiveras med att arbetet i stor utsträckning är många gånger dyrare än materialet. 

2.2 Materialkostnader 
Kostnaderna för material hämtas från listor med à-priser. 
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Det material som saknar eget objekt i dpCom placeras under det överordnade objekt som är minsta 
gemensamma nämnare. Det kan röra sig om mindre delar i större objekt eller objekt som i nuvarande 
utformning klumpats ihop med överordnat objekt som en avgränsning i kostnadskatalogen. 

Exempel: 

1. En brunn är ett eget objekt (en typ av nod), medan brunnslock är knutet till attribut. Kostnaden för 
ett lock placeras därmed under objektet brunn. 

2. Kundkonverter finns som objekt men pga avgränsning har den placerats under det överordnade 
objektet avlämningspunkt (en typ av nod). 

2.3 Övrigt 
2.3.1 Samförläggning och hyra 
Samförläggningar i andras stråk och hyra av annans stråk, kanalisation och utrustning räknas varken som 
arbete eller material utan ska placeras som en övrig kostnad. 

3 Sammanställning 
Här visas vart alla kostnader ska summeras i kostnadskatalogen. 

3.1 Stråk 
Tabell A1 Kostnadsfördelning för stråk. 
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Stråk i mark, Asfalt 

Förläggningsmetod: 

• Grävsug 
• Kedjegrävning 
• Microtrenching 
• Plöjning 
• Schakt 
• Spårfräsning 
 

m • Förläggning  
• Återfyllning  
• Inmätning  
• Kringfyllning inkl 

ledningsbädd 
• Sättning av skyddsrör 

  
• Rivning, bortlastning och 

justering av asfalt. 
• Asfaltering 

  

Stråk i mark, Grus  

Förläggningsmetod: 

• Grävsug 
• Kedjegrävning 
• Microtrenching 
• Plöjning 
• Schakt 
• Spårfräsning 
 

m • Förläggning 
• Återfyllning  
• Inmätning  
• Kringfyllning inkl 

ledningsbädd 
• Sättning av skyddsrör 

  
• Återställning av grusyta 

  

Stråk i mark, Gräs  

Förläggningsmetod: 

• Grävsug 
• Kedjegrävning 
• Microtrenching 
• Plöjning 
• Schakt 
• Spårfräsning 
 

m • Förläggning 
• Återfyllning  
• Inmätning  
• Kringfyllning inkl 

ledningsbädd 
• Sättning av skyddsrör 

  
• Återställning av gräsyta 
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Stråk i mark, Naturyta  

Förläggningsmetod: 

• Grävsug 
• Kedjegrävning 
• Microtrenching 
• Plöjning 
• Schakt 
• Spårfräsning 
 

m • Förläggning 
• Återfyllning  
• Inmätning  
• Kringfyllning inkl 

ledningsbädd 
• Sättning av skyddsrör 

 

  

Stråk i mark, Tomtyta  

Förläggningsmetod: 

• Grävsug 
• Kedjegrävning 
• Microtrenching 
• Plöjning 
• Schakt 
• Spårfräsning 

 

m • Förläggning 
• Återfyllning  
• Inmätning  
• Kringfyllning inkl 

ledningsbädd 
• Sättning av skyddsrör 

  
• Återställning av gräsyta 

  

Stråk i mark, Trottoar  

Förläggningsmetod: 

• Grävsug 
• Kedjegrävning 
• Microtrenching 
• Plöjning 
• Schakt 
• Spårfräsning 

 

m • Förläggning 
• Återfyllning  
• Inmätning  
• Kringfyllning inkl 

ledningsbädd 
• Sättning av skyddsrör 

  
• Rivning, bortlastning och 

justering av asfalt. 
• Asfaltering 

  

Stråk i mark, 
 
Samförlagd 

m   Inga kostnader kopplade till 
stråket. Kostnaderna är 
placerade på underordnade 
objekt. 

 

3.2 Brunnar 
Tabell 2 Kostnadsfördelning för brunnar. 
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Brunn, Asfalt st • Sättning av brunn 
• Återställning av schakt eller 

grop 
 

• Asfaltering 

• Brunn 
• Lock 
• Sökboll 
• Skarvbox 

 

Brunn, Grus st • Sättning av brunn 
• Återställning av schakt eller 

grop 

• Brunn 
• Lock 
• Sökboll 
• Skarvbox 

 

Brunn, Gräs st • Sättning av brunn 
• Återställning av schakt eller 

grop 

• Brunn 
• Lock 
• Sökboll 
• Skarvbox 
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Brunn, Naturyta st • Sättning av brunn 
• Återställning av schakt eller 

grop 

• Brunn 
• Lock 
• Sökboll 
• Skarvbox 

 

Brunn, Tomtyta st • Sättning av brunn 
• Återställning av schakt eller 

grop 

• Brunn 
• Lock 
• Sökboll 
• Skarvbox 

 

Brunn, Trottoar st • Sättning av brunn 
• Återställning av schakt eller 

grop 
 

• Asfaltering 

• Brunn 
• Lock 
• Sökboll 
• Skarvbox 

 

 

3.3 Noder 
Tabell 3 Kostnadsfördelning för noder. 
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Markskåp st • Sättning av markskåp 
• Återställning av schakt eller 

grop 

• Markskåp 
• BUDI-M box 
• Splitter 
• Skarvkasetter 

 

Anslutningspunkt st  • Fasadbox 
• Kundkonverter 
• Duktskarv 

 

 

3.4 Kanalisation 
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Rör m • Läggning av kanalisation • Rör  

Dukter m • Läggning av kanalisation • Dukter  
Multidukt m • Läggning av kanalisation • Multidukter  
Rör: 
Samförläggning 

   • Samförläggning 

Dukter: 
Samförläggning 

   • Samförläggning 

Multidukt: 
Samförläggning 

   • Samförläggning 
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1 Prislistor 
Här är listor på arbete och material på vilka arbetet är baserade. Prislistornas utformning är av vikt för att 
ge en bild av vilka arbeten och material som är inkluderade i arbetet. 

1.1 Sekretess 
À-priser för arbete och upphandlade priser på material är uppgifter som omfattas av sekretess och ej kan 
publiceras. Pga detta har beloppen i prislistorna plockats bort ur denna offentliga version av 
examensarbetet. Detta för att skydda de uppgifter som enbart är ämnade för bredbandsprojektet, de 
företag som lämnat anbud och granskande myndigheter. 

Genom sin anställning inom bredbandsprojektet har studenten kunnat genomföra detta examensarbete i 
enlighet med rådande sekretess. 

Uppgifter som rör pris har pga sekretess även exkluderat extern granskning vid korrektur av det utförda 
examensarbetet.  

1.2 Kostnader för material 
Upphandlade materialpriser  

Tabell 1 Materialpriser (uppdaterade 2018-06-07) från bredbandsprojektets leverantör Storel. 

Materialtyp Specifikation Enhet Mängd  Pris   pris/enhet  
Brunn 1730 med plastlock A15 st     
Brunn 1730 med Gjutjärnslock B125 st     
Brunn Rund 1200 st     
Brunn Rund 1000 st     
Brunn FF medium plus ring st     
Brunn Sektion FF9060 D400 150 mm st     
Brunn Gjutjärnslock FF9060 B125 st     
Brunn Betäckning+järnlock 697mm st     
Markskåp ABB ND 610-T st     
Markskåp Monatgeskiva 610 st     
Markskåp ABB ND 360-T st     
Markskåp Montageskiva 360 st     
Fasadbox ORM5 2xSVD/LCQ st     
Fasadbox ORM24 st     
Fasadbox Skarvkasset km1 12/24F st     
Fasadbox KM1 lock st     
Dukt 5/3,5 mm m 500   
Dukt Koppling 5 mm st     
Dukt Övergång 5/3,8 till 7/3,8 st     
Dukt Ändstopp 5 mm st     
Dukt 7/3,5 mm m 700   
Dukt 7/3,5 mm m 2000   
Dukt 4x7/3,5 mm m 1000   
Dukt 7x7/3,5 mm m 1000   
Dukt 12x7/3,5 mm m 1000   
Dukt Koppling 7 mm st     
Dukt Ändstopp 7 mm st     
Dukt Låsbygel 7 mm st 100   
Dukt 14/10 mm m 1500   
Dukt 2x14/10 mm m 1000   
Dukt 4x14/10 mm m 1000   
Dukt Koppling 14 mm st     
Dukt Ändstopp 14 mm st     
Dukt Låsbygel 14 mm st 100   
Dukt 16/12 mm m 1500   
Dukt 2x16/12 mm m 1000   
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Materialtyp Specifikation Enhet Mängd  Pris   pris/enhet  
Dukt 4x16/12 mm m 1000   
Dukt Koppling 16 mm st     
Dukt Ändstopp 16 mm st     
Dukt Låsbygel 16 mm st 100   
Optorör Upnor UEG-T 16/12 m 1000   
Optorör Pipelife 40/33 m 2000   
Optorör UDV110 Grön m 6   
Optorör UDV-R 110 Grön m 50   

 

 

1.3 Kostnader för entreprenad 
I entreprenaderna ingår à-priser för arbetsmomenten. Timpriser för exempelvis maskiner och personal är i 
denna version exkluderad då timpriser ej använts i kostnadskatalogen. Priserna är hämtade från anbud för 
utförd entreprenad sommaren 2017.  

Tabell 1 À-priser för entreprenad utförda av RGG år 2017 

Kod Typ Enhet Kostnad (exkl 
arvode) 

Kostnad (inkl 
arvode) 

1 Schakt & återfyllning i Körbana Fall A    
 Teoretiskt schaktdjup  <0,5m, Bottenbredd ( 0,4m.) kr/m   
2 Schakt & återfyllning Gångbana Fall A    
 Teoretiskt schaktdjup  <0,5m, Bottenbredd ( 0,4m.) kr/m   
3 Schakt & återfyllning i mjukmark Fall A    
 Teoretiskt schaktdjup  <0,5m, Bottenbredd ( 0,4m.) kr/m   
4 Schakt & återfyllning i grusyta Fall A    
 Teoretiskt schaktdjup  <0,5m, Bottenbredd ( 0,4m.) kr/m   
5 Kjedjegrävning i Mjukmark Fall A    
 Teoretiskt schaktdjup <0,5m, Bottenbredd ( 0,1m.) kr/m   
6 Plöjning & 2 slangar - max 40 mm totaldiameter på 

kanalisation Fall A 
   

 Teoretiskt djup 0,35 m kr/m   
7 Sättning av 2-locks plastbrunn inklusive 

återställning i samband med schakt eller grop 
Exkl. asfalt 

   

 Sättning av dragbrunn kr/st   
8 Sättning av markskåp inklusive återställning i 

samband med schakt eller grop Exkl. asfalt 
   

 Sättning av markskåp typ Fia 23/ Fia 36 eller likvärdigt kr/st   
9 Inmätning:    
 Kordinatinmätning inkl bearbetning av fil kr/m   
10 Materialhantering schakt (ingår ej i koder 1-6)    
10,1 Rivning av asfalt med skärare och bortlastning inkl 

justering för asfaltering 
kr/m2   

10,2 Kringfyllning inkl ledningsbädd kr/m   
10,3 Utbyte av massor fall b Kr/m3   
10,4 Stödkanter kr/m   
10,5 Återställning av grusyta kr/m2   
10,6 Återställning av gräsyta kr/m2   
10,7 Tillägg förjupad schakt >20 cm kr/m   
10,8 Tillägg för staket - höjd 1 meter kr/m   
10,9 Följning av bef ledning kr/m   
10,10 Korsning av bef ledning Kr/st   
 Beläggning, Asfaltsgrus    
10,11 AG 16, 50 mm kr/m²   
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Kod Typ Enhet Kostnad (exkl 
arvode) 

Kostnad (inkl 
arvode) 

10,12 AG 16, 90 mm kr/m²   
 Beläggning, Asfaltsbetong    
10,13 ABT , 30 mm i gång och cykelbana kr/m²   
10,14 ABT , 40 mm kr/m²   
11 Läggning av skyddsrör    
11,1 1-3 st skyddsrör kr/m   
11,2 Tillägg ytterligare rör kr/m   
11,3 Tillägg läggning av ytterligare subslang/duct utöver 

vad som ingår i schaktpriset 
kr/m   

 Påslag    
13 Entreprenörsarvode %   

 

1.3.1 Samförläggning 
Vid samförläggning utförs arbetet av en annan aktör och fiberkanalisation förläggs till en fast meterkostnad. 

Tabell 2 Kostnad för samförläggning i kabelschakt och på kraftledningsstolpar upprättade av Vattenfall. 

Typ enhet Pris  
Förläggning av 1 kanalisation eller kabel kr/m  
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1 Kostnadskatalog 
1.1 Sekretess 
À-priser för arbete och upphandlade priser på material är uppgifter som omfattas av sekretess och ej kan 
publiceras. Pga detta har de sammanställda beloppen plockats bort ur denna offentliga version av 
examensarbetet. Detta för att skydda de uppgifter som enbart är ämnade för bredbandsprojektet, de 
företag som lämnat anbud och granskande myndigheter. 

Genom sin anställning inom bredbandsprojektet har studenten kunnat genomföra detta examensarbete i 
enlighet med rådande sekretess. 

Uppgifter som rör pris har pga sekretess även exkluderat extern granskning vid korrektur av det utförda 
examensarbetet.  

1.2 Kostnadskatalogens uppbyggnad 
Kostnadskatalogen är uppbyggd i en tabell med 18 kolumner. Vad värdet eller innehållet i varje kolumn 
representeras återges i Figur 1. 

 
Figur 1 Beskrivning av kostnadskatalogens uppbyggnad. 

1.3 Mall för kostnadskatalog 
Som utgångspunkt för arbetet har en CSV-fil men en kommaavgränsad tabell använts. Ett utdrag av de 
kolumner som redigerats i arbetet visas i Tabell 1. 

Tabell 1 Här visas kostnadskatalogen som IT Norrbotten tillhandahållit som mall. Enbart de kolumner som är påverkade av arbetet 
är synliga, medan kolumner som förblir oförändrade har dolts. Kolumnerna är även numrerade och namngivna, för ökad läsbarhet. 
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600100 Anslutningar 
     

600101 Anslutningspunkt st 0 0 0 0 
600102 Fiberuttag 2 kontakter st 0 0 0 0 
600103 ODF 12 st 0 0 0 0 
600104 ODF 24 st 0 0 0 0 
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600105 ODF 48 st 0 0 0 0 
600106 ODF 72 st 0 0 0 0 
600107 ODF 96 st 0 0 0 0 
600108 ODF 144 st 0 0 0 0 
600109 ODF 192 st 0 0 0 0 
600200 Stråk 

     

600201 Schakt gräsyta m 0 0 0 0 
600202 Schakt grusyta m 0 0 0 0 
600203 Schakt asfalt m 0 0 0 0 
600204 Schakt trottoar m 0 0 0 0 
600205 Schakt naturyta m 0 0 0 0 
600206 Plöjning m 0 0 0 0 
600207 Tryckning m 0 0 0 0 
600208 Styrd borrning m 0 0 0 0 
600209 Schakt mark osäkert läge m 0 0 0 0 
600210 Luftledning m 0 0 0 0 
600300 Kablar 

     

600301 2-fiber kabel m 0 0 0 0 
600302 4-fiber kabel m 0 0 0 0 
600303 8-fiberkabel m 0 0 0 0 
600304 12-fiberkabel m 0 0 0 0 
600305 24-fiberkabel m 0 0 0 0 
600306 36-fiberkabel m 0 0 0 0 
600307 48-fiberkabel m 0 0 0 0 
600308 72-fiberkabel m 0 0 0 0 
600309 96-fiberkabel m 0 0 0 0 
600310 144-fiberkabel m 0 0 0 0 
600311 192-fiberkabel m 0 0 0 0 
600312 288-fiberkabel m 0 0 0 0 
600313 384-fiberkabel m 0 0 0 0 
600314 12-fiber Luftopto m 0 0 0 0 
600315 24-fiber Luftopto m 0 0 0 0 
600316 48-fiber Luftopto m 0 0 0 0 
600317 96-fiber Luftopto m 0 0 0 0 
600400 Fibersvets Patchning 

     

600401 Fiberskarv st 0 0 0 0 
600402 Fiberskarvbox st 0 0 0 0 
600403 Patchkabel st 0 0 0 0 
600404 Odefinierat st 0 0 0 0 
600500 Rör/Ducter/Brunnar 

     

600501 Single duct 7/3,5 m 0 0 0 0 
600502 Multiduct 4-7/3,5 m 0 0 0 0 
600503 Multiduct 7-7/3,5 m 0 0 0 0 
600504 Multiduct 12-7/3,5 m 0 0 0 0 
600505 Multiduct 24-7/3,5 m 0 0 0 0 
600506 Single duct 14/10 m 0 0 0 0 
600507 Multiduct 4-14/10 m 0 0 0 0 
600508 Multiduct 7-14/10 m 0 0 0 0 
600509 Multiduct 12-14/10 m 0 0 0 0 
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600510 HDPE 32/26 m 0 0 0 0 
600511 HDPE 40/32 m 0 0 0 0 
600512 Rör 50 m 0 0 0 0 
600513 Rör 70 m 0 0 0 0 
600514 Rör 110 m 0 0 0 0 
600515 Duktskarv 7/3,5 st 0 0 0 0 
600516 Duktskarv 14/10 st 0 0 0 0 
600550 Brunninstallation st 0 0 0 0 
600551 Rund Plastbrunn st 0 0 0 0 
600552 2-locksbrunn st 0 0 0 0 
600553 3-locksbrunn st 0 0 0 0 
600600 Aktiv Utrustning 

     

600601 CPE st 0 0 0 0 
600602 Access switch st 0 0 0 0 
600603 Splitter 1x3 st 0 0 0 0 
600604 Splitter 1x32 st 0 0 0 0 
600605 EDFA 4/17 st 0 0 0 0 
600606 Odefinierat st 0 0 0 0 
600700 Noder 

     

600701 Huvudnod st 0 0 0 0 
600702 Fördelningsnod st 0 0 0 0 
600703 Områdesnod st 0 0 0 0 
600704 Stolpskarv st 0 0 0 0 
600705 Markskåp st 0 0 0 0 
600706 Odefinierat st 0 0 0 0 
600900 Avsiktligt omappat 

     

600901 Unmapped per item m 0 0 0 0 
600902 Unmapped meter m 0 0 0 0 

 

1.4 Färdig kostnadskatalog 
Den katalog som arbetats fram visas i Tabell 2. Tabellen visar tillagda kostnadsrader samt ifyllda värden för 
varje objekts kostnad för given mängdenhet (meter eller styck). Kostnaden är sammanställda med 
kostnader enligt kostnadsfördelningen i bilaga A samt kostnader hämtade från prislistorna i bilaga B. 

Tabell 2 Här visas kostnadskatalogen. Enbart de kolumner som är påverkade av arbetet är synliga, medan tomma kolumner har 
dolts. Kolumnerna är även numrerade och namngivna, för ökad läsbarhet. I denna offentliga version av arbetet har 
sekretessbelagda uppgifter plockats bort. Sammanställda belopp baserade på priser från prislistorna har därför plockats bort. 
Berörda celler i tabellen har istället färglagts.  
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600100 Anslutningar 
     

600101 Anslutningspunkt st     
600102 Fiberuttag 2 kontakter st     
600103 ODF 12 st     
600104 ODF 24 st     
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600105 ODF 48 st     
600106 ODF 72 st     
600107 ODF 96 st     
600108 ODF 144 st     
600109 ODF 192 st     
600200 Stråk 

 
    

600201 Stråk i mark, Schakt, gräs m     
600202 Stråk i mark, Schakt, grus m     
600203 Stråk i mark, Schakt, asfalt m     
600204 Stråk i mark, Schakt, trottoar m     
600205 Stråk i mark, Schakt, naturyta m     
600206 Plöjning m     
600207 Tryckning m     
600208 Styrd borrning m     
600209 Schakt mark osäkert läge m     
600210 Luftledning m     
600211 Stråk i mark, kedjegrävning, gräs m     
600212 Stråk i mark, kedjegrävning, naturyta m     
600299 Stråk i mark, samförlagd m     
600300 Kablar 

 
    

600301 2-fiber kabel m     
600302 4-fiber kabel m     
600303 8-fiberkabel m     
600304 12-fiberkabel m     
600305 24-fiberkabel m     
600306 36-fiberkabel m     
600307 48-fiberkabel m     
600308 72-fiberkabel m     
600309 96-fiberkabel m     
600310 144-fiberkabel m     
600311 192-fiberkabel m     
600312 288-fiberkabel m     
600313 384-fiberkabel m     
600314 12-fiber Luftopto m     
600315 24-fiber Luftopto m     
600316 48-fiber Luftopto m     
600317 96-fiber Luftopto m     
600400 Fibersvets Patchning 

 
    

600401 Fiberskarv st     
600402 Fiberskarvbox st     
600403 Patchkabel st     
600404 Odefinierat st     
600500 Rör/Ducter/Brunnar 

 
    

600501 Single duct 7/3,5 m     
600502 Multiduct 4-7/3,5 m     
600503 Multiduct 7-7/3,5 m     
600504 Multiduct 12-7/3,5 m     
600505 Multiduct 24-7/3,5 m     
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600506 Single duct 14/10 m     
600507 Multiduct 2-14/10 m     
600508 Multiduct 4-14/10 m     
600509 Multiduct 7-14/10 m     
600510 HDPE 32/26 m     
600511 HDPE 40/32 m     
600512 Rör 50 m     
600513 Rör 70 m     
600514 Rör 110 m     
600515 Duktskarv 7/3,5 st     
600516 Duktskarv 14/10 st     
600517 Single duct 14/10 m     
600518 Multiduct 2-14/10 m     
600519 Multiduct 4-14/10 m     
600550 Brunninstallation st     
600551 Rund Plastbrunn st     
600552 2-locksbrunn st     
600553 3-locksbrunn st     
600560 Brunn 1000, asfalt st     
600561 Brunn 1200, asfalt st     
600562 Brunn FF9060, asfalt st     
600563 Brunn 1730, asfalt st     
600564 Brunn 1000, grus, järnlock st     
600565 Brunn 1200, grus, järnlock st     
600566 Brunn FF9060, grus, järnlock st     
600567 Brunn 1730, grus, järnlock st     
600568 Brunn 1000, grus, plastlock st     
600569 Brunn 1200, grus, plastlock st     
600570 Brunn 1730, grus, plastlock st     
600571 Brunn 1000, gräs, järnlock st     
600572 Brunn 1200, gräs, järnlock st     
600573 Brunn FF9060, gräs, järnlock st     
600574 Brunn 1730, gräs, järnlock st     
600575 Brunn 1000, gräs, plastlock st     
600576 Brunn 1200, gräs, plastlock st     
600577 Brunn 1730, gräs, plastlock st     
600578 Brunn 1000, naturyta, järnlock st     
600579 Brunn 1200, naturyta, järnlock st     
600580 Brunn FF9060, naturyta, järnlock st     
600581 Brunn 1730, naturyta, järnlock st     
600582 Brunn 1000, naturyta, plastlock st     
600583 Brunn 1200, naturyta, plastlock st     
600584 Brunn 1730, naturyta, plastlock st     
600585 Brunn 1000, tomtyta, järnlock st     
600586 Brunn 1200, tomtyta, järnlock st     
600587 Brunn FF9060, tomtyta, järnlock st     
600588 Brunn 1730, tomtyta, järnlock st     
600589 Brunn 1000, tomtyta, plastlock st     
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600590 Brunn 1200, tomtyta, plastlock st     
600591 Brunn 1730, tomtyta, plastlock st     
600592 Brunn 1000, trottoar st     
600593 Brunn 1200, trottoar st     
600594 Brunn FF9060, trottoar st     
600595 Brunn 1730, trottoar st     
600600 Aktiv Utrustning 

 
    

600601 CPE st     
600602 Access switch st     
600603 Splitter 1x3 st     
600604 Splitter 1x32 st     
600605 EDFA 4/17 st     
600606 Odefinierat st     
600700 Noder 

 
    

600701 Huvudnod st     
600702 Fördelningsnod st     
600703 Områdesnod st     
600704 Stolpskarv st     
600705 Markskåp st     
600706 Markskåp ABB 610-T, asfalt st     
600707 Markskåp ABB 360-T, asfalt st     
600708 Markskåp ABB 610-T, gräs st     
600709 Markskåp ABB 360-T, gräs st     
600710 Markskåp ABB 610-T, grus st     
600711 Markskåp ABB 360-T, grus st     
600712 Markskåp ABB 610-T, natur st     
600713 Markskåp ABB 360-T, natur st     
600714 Markskåp ABB 610-T, tomtyta st     
600715 Markskåp ABB 360-T, tomtyta st     
600716 Markskåp ABB 610-T, trottoar st     
600717 Markskåp ABB 360-T, trottoar st     
600718 Fasadbox ORM5 st     
600719 Fasadbox ORM24 st     
600706 Odefinierat st     
600900 Avsiktligt omappat 

 
    

600901 Unmapped per item m     
600902 Unmapped meter m     
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1 Kopplingar mellan tilltänkt utformning och objekt i dpCom 
Alla objekt i dpCom syftar till att representera ett verkligt objekt i ett projekt som ska anläggas. För att 
kostnaderna ska hamna rätt måste raderna i kostnadskatalogen kopplas till objekt och attribut. 

Attributen styr objektets typ och specifikationer. Vissa specifikationer kan påverka kostnaderna.  

1.1 Exempel 1: brunnars variabler 
• Olika modeller har olika materialkostnader. 
• Ett plastlock är billigare än ett gjutjärnslock. 
• Det är dyrare att anlägga en brunn i mark som är svår att gräva i. 

Det blir snabbt märkbart att det inte räcker att placera ett objekt. För att få rätt kostnader behöver 
brunnarna utrustas med attribut som särskiljer dem. På detta sättet kan kostnaderna varieras och avspegla 
verkligheten.  

Finns det 3 variabler (som i exemplet med brunnarna) behövs även 3 styrande attribut. Det måste även 
finnas kostnadsrader i katalogen nog för att matcha de kombinationer av attribut som kan användas i den 
tilltänkta projekteringen. 

Det är viktigt att det finns kostnadsposter för alla kombinationer av attribut eller att det görs tydligt för alla 
användare i dpCom vilka attribut som inte kan kombineras med varandra. 

1.2 Exempel 2: icke kombinerbart attribut för brunnar 
• En brunn förlagd i asfalt måste ha ett gjutjärnslock. Attributkombinationen locktyp-plast och mark 

ovan-asfalt ska därmed aldrig användas. Det är därmed inte nödvändigt med en rad i 
kostnadskatalogen för den kombinationen av attribut. 

• Skulle det finnas en modell av brunnar som saknar gjutjärnslock skulle det inte heller där vara 
applicerbart att kombinera med mark ovan-asfalt. 

 

2 Tabelluppbyggnad 
Varje typ av objekt (nod, stråk osv) har en egen tabell som föregås av en rubrik motsvarande den typ av 
objekt som representeras. 

2.1 Exempel 
Spec Subtyp Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

Beskrivande titel/namn 

Värde för attribut 1 

Värde för attribut 2  

Värde för attribut 3 

Subtyp 1 Attribut 1  

• Värde 

 Attribut 2 

• Värde 
 
 

Attribut 3 

• Värde 
 

Beskrivande titel/namn 

Värde för attribut 1 

Värde för attribut 2 

Subtyp 1 Attribut 1  

• Värde 

 Attribut 2 

• Värde  
 

 

3 Sammanställning av objekt och attribut 
3.1 Stråk 

Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

Stråk i mark, Asfalt 

Grävsug 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Typ av stråk 

• Grävsug 
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Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

Stråk i mark, Asfalt 

Kedjegrävning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Typ av stråk 

• Kedjegrävning 

 

Stråk i mark, Asfalt 

Microtrenching 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Typ av stråk 

• Microtrenching 

 

Stråk i mark, Asfalt 

Plöjning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Typ av stråk 

• Plöjning 

 

Stråk i mark, Asfalt 

Schakt 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Typ av stråk 

• Schakt 

 

Stråk i mark, Asfalt 

Spårfräsning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Typ av stråk 

• Spårfräsning 

 

Stråk i mark, Trottoar 
Grävsug 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Trottoar 

Typ av stråk 

• Grävsug 

 

Stråk i mark, Trottoar 

Kedjegrävning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Trottoar 

Typ av stråk 

• Kedjegrävning 

 

Stråk i mark, Trottoar 

Microtrenching 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Trottoar 

Typ av stråk 

• Microtrenching 

 

Stråk i mark, Trottoar 

Plöjning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Trottoar 

Typ av stråk 

• Plöjning 

 

Stråk i mark, Trottoar 

Schakt 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Trottoar 

Typ av stråk 

• Schakt 

 

Stråk i mark, Trottoar 

Spårfräsning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Trottoar 

Typ av stråk 

• Spårfräsning 

 

Stråk i mark, Grus 
Grävsug 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Grus 

Typ av stråk 

• Grävsug 

 

Stråk i mark, Grus 

Kedjegrävning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Grus 

Typ av stråk 

• Kedjegrävning 

 

Stråk i mark, Grus 

Microtrenching 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Grus 

Typ av stråk 

• Microtrenching 

 

Stråk i mark, Grus 

Plöjning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Grus 

Typ av stråk 

• Plöjning 

 

Stråk i mark, Grus 

Schakt 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Grus 

Typ av stråk 

• Schakt 

 

Stråk i mark, Grus 

Spårfräsning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Grus 

Typ av stråk 

• Spårfräsning 

 

Stråk i mark, Gräs 
Grävsug 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Gräs 

Typ av stråk 

• Grävsug 

 

Stråk i mark, Gräs 

Kedjegrävning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Gräs 

Typ av stråk 

• Kedjegrävning 

 

Stråk i mark, Gräs 

Microtrenching 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Gräs 

Typ av stråk 

• Microtrenching 

 

Stråk i mark, Gräs 

Plöjning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Gräs 

Typ av stråk 

• Plöjning 

 

Stråk i mark, Gräs 

Schakt 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Gräs 

Typ av stråk 

• Schakt 
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Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

Stråk i mark, Gräs 

Spårfräsning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Gräs 

Typ av stråk 

• Spårfräsning 

 

Stråk i mark, Naturyta 
Grävsug 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Naturyta 

Typ av stråk 

• Grävsug 

 

Stråk i mark, Naturyta 

Kedjegrävning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Naturyta 

Typ av stråk 

• Kedjegrävning 

 

Stråk i mark, Naturyta 

Microtrenching 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Naturyta 

Typ av stråk 

• Microtrenching 

 

Stråk i mark, Naturyta 

Plöjning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Naturyta 

Typ av stråk 

• Plöjning 

 

Stråk i mark, Naturyta 

Schakt 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Naturyta 

Typ av stråk 

• Schakt 

 

Stråk i mark, Naturyta 

Spårfräsning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Naturyta 

Typ av stråk 

• Spårfräsning 

 

Stråk i mark, Tomtyta 
Grävsug 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Tomtyta 

Typ av stråk 

• Grävsug 

 

Stråk i mark, Tomtyta 

Kedjegrävning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Tomtyta 

Typ av stråk 

• Kedjegrävning 

 

Stråk i mark, Tomtyta 

Microtrenching 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Tomtyta 

Typ av stråk 

• Microtrenching 

 

Stråk i mark, Tomtyta 

Plöjning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Tomtyta 

Typ av stråk 

• Plöjning 

 

Stråk i mark, Tomtyta 

Schakt 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Tomtyta 

Typ av stråk 

• Schakt 

 

Stråk i mark, Tomtyta 

Spårfräsning 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Mark, ovan 
• Tomtyta 

Typ av stråk 

• Spårfräsning 

 

Stråk, borrat 
Hammarborrning 

Stråk, borrat 
(osäkert läge) 

Typ av stråk 

• Hammarborrning 

  

Stråk, borrat 
Jordraket 

Stråk, borrat 
(osäkert läge) 

Typ av stråk 

• Jordraket 

  

Stråk, borrat 
Styrd borrning 

Stråk, borrat 
(osäkert läge) 

Typ av stråk 

• Styrd borrning 

  

Stråk, borrat 
Tryckning 

Stråk, borrat 
(osäkert läge) 

Typ av stråk 

• Tryckning 

  

Stråk i mark, 
Samförlagd 
 
Vattenfall 

Stråk, mark 
(osäkert läge) 

Tidigare ägare 
• Vattenfall 

  

 

3.2 Brunnar 
Objekten brunnar saknar attributvärden för styrande attribut 1. Tills värden för attribut 1 lagts till i dpCom 
bör Brunn 1000 användas konsekvent för samtliga kopplingar.  

Tabell 1 Katalogkopplingar för objekt av typen brunnar. 

Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 
Brunn 
Rund1000 
Järnlock 
Asfalt 
 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Asfalt 
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Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 
Brunn 
Rund1000 
Järnlock 
Grus 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Grus 

Brunn 
Rund1000 
Järnlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
Rund1000 
Järnlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
Rund1000 
Järnlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 

Brunn 
Rund1000 
Järnlock 
Trottoar 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Trottoar 

Brunn 
Rund1000 
Plastlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
Rund1000 
Plastlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
Rund1000 
Plastlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• 1000 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 

Brunn 
Rund1200 
Järnlock 
Asfalt 
 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Brunn 
Rund1200 
Järnlock 
Grus 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Grus 

Brunn 
Rund1200 
Järnlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
Rund1200 
Järnlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
Rund1200 
Järnlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 
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Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 
Brunn 
Rund1200 
Järnlock 
Trottoar 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Trottoar 

Brunn 
Rund1200 
Plastlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
Rund1200 
Plastlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
Rund1200 
Plastlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• 1200 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 

Brunn 
1730 
Järnlock 
Asfalt 
 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Brunn 
1730 
Järnlock 
Grus 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Grus 

Brunn 
1730 
Järnlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
1730 
Järnlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
1730 
Järnlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 

Brunn 
1730 
Järnlock 
Trottoar 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Trottoar 

Brunn 
1730 
Plastlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
1730 
Plastlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
1730 
Plastlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• 1730 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 
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Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 
Brunn 
FF9060 
Järnlock 
Asfalt 
 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Asfalt 

Brunn 
FF9060 
Järnlock 
Grus 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Grus 

Brunn 
FF9060 
Järnlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
FF9060 
Järnlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
FF9060 
Järnlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 

Brunn 
FF9060 
Järnlock 
Trottoar 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Gjutjärn 
 
 

Mark, ovan 

• Trottoar 

Brunn 
FF9060 
Plastlock 
Gräs 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Gräs 

Brunn 
FF9060 
Plastlock 
Naturyta 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Naturyta 

Brunn 
FF9060 
Plastlock 
Tomtmark 

Rund Brunnstyp 
• FF9060 

 Locktyp 

• Plast 
 
 

Mark, ovan 

• Tomtmark 

 

3.3 Noder 
De noder som har inkluderats i kostnadskatalogen är markskåp och anslutningspunkter (i detta fall 
fasadboxar). För att fullt ut kunna styra kostnaderna för markskåp respektive anslutningspunkter behöver 
attributvärden för Styrande attribut läggas till för båda subobjekten. Tills attributen är åtgärdade används 
markskåp ABB 610-T samt fasadbox ORM5 som standard. 

Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 
Markskåp 
ABB 610-t 
Asfalt 

Markskåp Typ 
610-T 

Mark, ovan 

Asfalt 

 

Markskåp 
ABB 610-t 
Grus 

Markskåp Typ 
610-T 

Mark, ovan 

Grus 

 

Markskåp 
ABB 610-t 
Gräs 

Markskåp Typ 
610-T 

Mark, ovan 

Gräs 
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Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 
Markskåp 
ABB 610-t 
Naturyta 

Markskåp Typ 
610-T 

Mark, ovan 

Naturyta 

 

Markskåp 
ABB 610-t 
Trottoar 

Markskåp Typ 
610-T 

Mark, ovan 

Trottoar 

 

Markskåp 
ABB 610-t 
Tomtmark 

Markskåp Typ 
610-T 

Mark, ovan 

Tomtmark 

 

Markskåp 
ABB 360-t 
Asfalt 

Markskåp Typ 
360-T 

Mark, ovan 

Asfalt 

 

Markskåp 
ABB 360-t 
Grus 

Markskåp Typ 
360-T 

Mark, ovan 

Grus 

 

Markskåp 
ABB 360-t 
Gräs 

Markskåp Typ 
360-T 

Mark, ovan 

Gräs 

 

Markskåp 
ABB 360-t 
Naturyta 

Markskåp Typ 
360-T 

Mark, ovan 

Naturyta 

 

Markskåp 
ABB 360-t 
Trottoar 

Markskåp Typ 
360-T 

Mark, ovan 

Trottoar 

 

Markskåp 
ABB 360-t 
Tomtmark 

Markskåp Typ 
360-T 

Mark, ovan 

Tomtmark 

 

Fasadbox 
ORM5 

Anslutningspunkt Typ 
ORM5 

  

Fasadbox 
ORM24 

Anslutningspunkt Typ 
ORM24 

  

 

 

3.4 Rör 
Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

Skyddsrör 40/32 Rör - i stråk Dimension 

• 40/32mm 

  

Skyddsrör 40/32 
 
Samförläggning 

• Vattenfall 

Rör - i stråk Dimension 

• 40/32mm 

Tidigare ägare 
• Vattenfall 

 

 

Skyddsrör 110/98 Rör - i stråk Dimension 

• 110/98mm 

  

Skyddsrör 110/98 
 
Samförläggning 

• Vattenfall 

Rör - i stråk Dimension 

• 110/98mm 

Tidigare ägare 
• Vattenfall 

 

 

 

3.5 Dukter 
Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

5/3,5 mm Dukt Dimension 
• 5/3,5 mm 

  

7/3,5 mm Dukt Dimension 
• 7/3,5 mm 

  

12/10 mm Dukt Dimension 
• 12/10 mm 
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Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

14/10 mm Dukt Dimension 
• 14/10 mm 

  

16/12 mm Dukt Dimension 
• 16/12 mm 

  

 

3.6 Multidukter 
Spec Objekt Styrande attribut 1 Styrande attribut 2 Styrande attribut 3 

2 microdukter 

14/10 mm 

Multidukt Produktspecifikation 
• Universal 2x14/10 Färgkod EIA/TIA-598A 

  

2 microdukter 

16/12 mm 

Multidukt Produktspecifikation 

• Universal 2x16/12 Färgkod EIA/TIA-598A 

  

4 microdukter 

7/3,5 mm 

 

Multidukt Produktspecifikation 
• Universal 4x7/3,5 Färgkod EIA/TIA-598A 

  

4 microdukter 
14/10 mm 

Multidukt Produktspecifikation 

• Universal 4x14/10 Färgkod EIA/TIA-598A 

  

4 microdukter 

16/12 mm 

Multidukt Produktspecifikation 

• Universal 4x16/12 Färgkod EIA/TIA-598A 

  

7 microdukter 

7/3,5 mm 

Multidukt Produktspecifikation 
• Universal 7x7/3,5 Färgkod EIA/TIA-598A 

  

12 microdukter 

7/3,5 mm 

Multidukt Produktspecifikation 
• Universal 12x7/3,5 Färgkod EIA/TIA-598A 

  

 

3.7 Optonät samt övrig utrustning 
I detta skedet är objekt i kategorin optonät samt övrig utrustning inom kategorin rör/stråk inte inkluderade.  
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