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Sammanfattning
Examensarbetet uppstod eftersom Birka Markbyggnad AB hade en önskan om att undersöka orsaker
till tidsförlust inom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA).
Studerat projekt är lokaliserat i Gladö Kvarn, Huddinge kommun. Det är ett område som mestadels
består av fritidshus men står under omvandling till möjlighet för permanentboende.
Syftet med arbetet är att belysa vilka tidsförluster som uppstår under projektets produktionsskede i
form av stillestånd, omarbete och extra arbete.
Undersökningen har bland annat avgränsats av tidsram, årstid, tidig fas i projektet och till liknande
projekt som berör utbyggnad av kommunalt VA i omvandlingsområden.
Relevant information har samlats in genom intervjuer och en omfattande fältstudie där fyra enheter
definierats och observerats.
För att skapa en djupare förståelse för utbyggnad av kommunalt VA och dess produktion har en
teoretisk faktainsamling genomförts.
Intervjuernas resultat har sammanställts och kategoriserats under ett antal huvudrubriker vilka
representerar olika områden där tidsförlust uppstår.
Fältstudien redovisar först tidsförlust under huvudkategorier som utformats utefter orsak.
Vidare indelas resultatet efter observerad enhet där värdeskapande tid respektive tidsförlust redovisas.
Resultatet visar att tidsförlust oftast uppstod i form av stillestånd under väntan på annan enhet.
Näst vanligast var tidsförlust på grund av omarbete och därefter felaktiga bygghandlingar samt brist i
förberedande arbete.
Trots att enheterna redan har en relativt hög sysselsättningsgrad är slutsatsen att det finns utrymme för
effektivisering.

Nyckelord: tidsförlust, kommunalt VA, bergschakt, framdrift, fältstudie,

Abstract
The thesis work arose because Birka Markbyggnad AB had a desire to investigate causes of time loss
in municipal water and wastewater systems.
The project in this study are located in Gladö Kvarn, Huddinge municipality. It is an area that mostly
consists of vacation homes but is undergoing conversion into the possibility of permanent residents.
The purpose of the work is to illustrate the time losses that occur during the project's production phase
in the form of downtime, redevelopment and extra work.
The survey has been defined by the timeframe, season, early phase of the project and similar projects
concerning the development of municipal water and sewerage systems in transformation areas.
Relevant information has been collected through interviews and a comprehensive field study where
four units have been defined and observed.
In order to create a deeper understanding of the expansion of municipal water and sewerage systems
and its production, a theoretical research has been carried out.
The results of the interviews have been compiled and categorized under a number of main headings
which represent different areas where time loss occurs.
The field study first reports time loss in main categories based on reasons.
Furthermore, the result is divided according to the observed unit, where value creation time and time
loss are reported.
The result shows that time loss usually occurred in the form of a standstill while waiting for another
unit.
The second most often was time lost due to reworking and then incorrect construction documents and
lack of preparatory work.
Although the units already have a relatively high employment rate, it is concluded that there is room
for efficiency.

Keywords: Time loss, municipal water and sewerage, excavation, progression, field study
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1 Inledning
Med en växande Stockholmsregion har allt fler fritidshusområden i regionen de senaste decennierna
förtätats och omvandlats till permanenta boenden. Detta medför ökade krav på dricksvatten,
avloppshantering och generell boendemiljö. Fritidshus i omvandlingsområden som tidigare använt sig
av enskilt vatten och avlopp uppnår inte de krav och den kapacitet som ett permanent boende medför
(Nacka vatten och avfall u.å., 3). En ökad population skapar också större belastning på natur och
miljö. För att en förtätning ska kunna äga rum på ett hållbart sätt måste kommunen svara för en mer
hållbar och säker vatten och avloppshantering (Törneke et al. 2008)
Vid planläggning måste en kommun ta hänsyn till de 16 nationella miljökvalitetsmål som är uppsatta
av riksdagen. Ingen övergödning, grundvatten av god kvalité och god bebyggd miljö är tre av dessa
som är direkt kopplade till användande av VA-anläggningar. Målen sätter krav på dagens och
framtidens användning. Ett modernt VA-system är nyckeln till att dessa miljömål följs. Ju tidigare en
kommunal VA-anläggning installeras desto mindre påverkas tredje man (syftar i denna rapport till
boende i området och trafik utöver byggtrafik). Vid planläggning av ett fritidshusområde måste en
kommun se över befintliga transportmedel och utbud av samhällstjänster. Dessa kan behöva utökas om
antalet permanentboenden ökar. Vägar kan behöva breddas då belastningen från de boende ökar
(Törneke et al. 2008).
Dessa investeringar är nödvändiga men kostsamma för kommuner. Med utgångspunkt från en
utförandeentreprenad är det både kommunens och entreprenörens ansvar och intresse att driva ett
projekt på ett kostnadseffektivt sätt. Historiskt har byggindustrin inte haft samma teknikutveckling
som andra tillverkningsindustrier. Dessutom skiljer sig tillverkningsprocessen från övriga branscher
och varje projekt är unikt med en egen genomförandeplan (Nilsson, 2018-01-17).
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1.1 Bakgrund
Vid utförandeentreprenader har huvudentreprenören ansvar att utföra arbeten, s.k. utförandeansvar i
linje med de gällande bygghandlingar som beställaren tagit fram. Om beställaren är en offentlig aktör,
som kommun eller landsting går upphandlingen under LOU, Lagen om Offentlig Upphandling (SFS
2016:1145).
Vid utbyggnaden av kommunalt VA går ett projekt under LOU och en kommun blir beställare i
sammanhanget. Ett förfrågningsunderlag tas fram tillsammans med utomstående konsulter för att ge
en entreprenör information om vilket arbete som ska genomföras. I ett förfrågningsunderlag
sammanställs nödvändig information om plats, förutsättningar och mängdbeskrivning på gällande
arbete. För att kunna göra ett förfrågningssunderlag tydligt och enhetligt förmedlas arbetsbeskrivning
och mängdförteckning genom AMA koder (Nordstrand 2008, ss. 123-132).
Gladö Kvarn är ett omvandlingsområde i Huddinge Kommun där kommunen jobbar med utbyggnad
av det kommunala VA-systemet. Andelen permanentboenden har ökat i området vilket skapar större
belastning på de befintliga, privata VA-systemet. Det ökade antalet permanentboenden har skapat
möjlighet för större byggrätter och avstyckning i området. Utbyggnaden har planerats att utföras i 5
etapper (SBN PL 2007/47.31).
Birka Markbyggnad AB (Birka) har vunnit anbudet för en av etapperna i projektet i Gladö Kvarn
genom ovanstående anbudsprocess. Entreprenaden omfattar både utbyggnad av det kommunala VAsystemet, breddning av lokalgator samt belysning och markarbete för el och tele. Anbudssumman låg
på 85 MSEK vid kontraktskrivning men genom avvikelser och ändrade förutsättningar har projektets
kostnad hittills ökat med 30%. Ökningen består till stor del av olika ÄTA-arbeten (Ändring Tillägg
och Avgående arbeten) som påträffats under projektets gång som följd av bristfällig förundersökning
och ändrade förutsättningar (Åslund, 2018-04-09).
I samtal med Birka har ett gemensamt beslut tagits att examensarbetet ska undersöka vilka moment
som i Birkas dagliga arbete påverkar framdriften negativt. Undersökningen genomförs med intervjuer
och en fältstudie med ambitionen att belysa eventuella tidsförluster ute i produktionen. Omvandling av
fritidshusområden är ett typexempel på arbetsområde för Birka och kommer så vara i framtiden varför
undersökningen har stor relevans för företaget.

1.2 Målformulering
Arbetets huvudmål är att bidra till ett bättre framtida genomförande. Ambitionen är att arbetet skall
kunna användas som underlag eller ge indikationer om var åtgärder borde prioriteras för att inte
påverka tidsplanen negativt.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med examensarbetet är att det skall vara till hjälp att effektivisera produktionen genom att
förebygga tidsförluster i form av stillestånd, omarbete och extraarbete.
Detta examensarbete genomförs med följande frågeställning:
• Vilka typer av tidsförluster uppstår under produktionsskedet vid utbyggnad av kommunalt
VA?
• Varför uppstår dessa tidsförluster?
• Hur mycket tid tar dessa tidsförluster i anspråk?
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1.4 Nomenklatur
1.4.1 AMA koder
AMA (Allmänna Material- och Arbetsbeskrivningar) är ett referensverk med tekniska
arbetsbeskrivningar för utförandeentreprenader. AMA-systemet administreras av Svensk Byggtjänst
där branschorganisationer och myndigheter har ställt sig bakom användandet av systemet.
Referensverket är uppbyggt av föreskrifter för material och arbetsutförande för arbeten som berör
byggnationer av Hus och Anläggningar. Kommunikationen mellan projektering och produktion
förenklas avsevärt vid användandet av AMA-koder. Istället för att beskriva arbetsgångar och
kvalitetskrav kan det refereras till den kod som beskriver arbetsmomentet. Om arbetet följer koden
uppnås de kvalitetskrav som gäller. Det finns fem olika AMA: Anläggnings-, Hus-, VVS-, El-, och
KylAMA.
Referensverket är uppbyggt efter pyramidregeln där arbetsbeskrivningar gäller i en hierarkisk ordning
(Nordstrand 2008, ss 101-104). Gladö Kvarn är projekterat efter AMA Anläggning 13.

1.4.2 Termer
Anläggare

Yrkesarbetare inom väg och
anläggningsarbeten.

Avrinningskoefficient

En ytas förmåga att bibehålla tillkommande
vatten. Högt värde resulterar i större
avrinning och risk för vattenansamling.

Berglinje

Bergets hjässa.

Borrkax

Restprodukt från borrning av berg.

Borrstål

Ihålig stålstång som borrkronan fästs på
och matas ner i borrhålet.

Cirkulationssystem för lastbilar

Ingen lastbil är låst vid en viss grävmaskin
utan alla lastbilar, maskiner och de flesta
anläggare besitter komradio vilket medför
att löpande anpassning till var lastbil
behövs kan ske.

Enhet

Syftar i denna rapport till en gruppering av
en eller flera yrkesroller som följs under
denna rapports fältstudier.

Enhetsstopp

Oplanerat driftstopp som pågår i mer än 2
minuter.

Etablering

Den areal av entreprenaden som disponeras
för byggbodar, containrar, redskap,
personalparkeringar, etc.

Framdrift

Framåtrörelsen mot aktuellt mål.

Framdriftsmetod

Valt sätt att utföra ett arbete på.

Framdriftskapacitet

Mått att mäta utfört arbete per tidsenhet.
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Förstärkningslager

Stenmaterial ovanför terrassen, ofta i
fraktioner mellan 0-150 millimeter.

GC-väg

Gång- och cykelväg.

Kast

Sten och grus som kastas iväg
okontrollerat vid sprängning.

Kategori A och B jordmassor

Betäckning som sätts på jordmassor vid
schaktning i avseende om jordmassan är
återbrukbar eller ej. Kategori A anses
kunna återanvändas utan behandling och
kategori B ej.

Ledningar med självfall

Rörledning som läggs med lutning.
Gravitationen för innehållet åt önskat håll.

Markavjämning

Avser den metod som används för att
jämna ut, packa och stabilisera ett område.

Massbalans

Symboliserar balansen mellan mängden
schaktad mark som måste köras bort från
entreprenad respektive hur mycket som
direkt kan återanvändas.

Servis

Sträcka med rörledningar avsatta till
bestämd fastighet för anslutning till
kommunalt nät.

Skut

Bergblock av stor volym

Terrass

Syftar i denna rapport på den linje som
löper i underkant av vägöverbyggnadens
förstärkningslager.

Tredje man

Syftar i denna rapport till boende i området
och trafik utöver byggtrafik.

Trycksatta ledningar

Rörledning som inte kräver konstant
lutning mellan punkt A och B. En
pumpstation hjälper till att forsla fram
innehållet.

Upplag

Areal inom entreprenad där schaktmassor
och material tillfälligt kan förvaras.

ÄTA (ändring-, tilläggs- och avgående arbeten)

Arbeten som inte finns nämnda i
kontraktshandlingar.
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1.4.3 Generell sektion VA

Figur 1. Sektion för vatten och avloppschakt. Källa: Egen

1.5 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsas av en bestämd tidsram för att motsvara 15 högskolepoäng, 10 veckor á 40
timmar. Detta begränsar antalet dagar att disponera till fältstudier och intervjuer vilket resulterar i att
möjliga tidsförluster som sker utanför disponerad fältstudietid inte kommer att dokumenteras. Vidare
avgränsas fältstudien till de geologiska förhållanden som råder på de aktuella delsträckorna och till en
specifik årstid och dess påverkan på produktionen. Studien tar heller inte i beaktande hur
grundvattnets nivå kan orsaka tidsförluster i alla dess former.
Examensarbetet ser även enbart till projektet Gladö kvarn etapp 1o2B och de två framdriftsmetoderna
som används på studerade delsträckor. Arbetet behandlar inte risker kopplade till enskilda
arbetsmoment eller alternativa utföranden. Examensarbetet återspeglar där av tidsförluster för liknande
projekt med avseende på arbetsmetoder och geografiska förutsättningar. Studerat projekt är i en tidig
fas och därmed avgränsas fältstudierna av produktionens arbete till färdigställande av överkant
förstärkningslager.
Fältstudien begränsas till enbart observation av produktionen när väl dagens arbete startar på
respektive delsträcka och inte möjliga tidsförluster runt omkring.
Slutligen behandlar inte arbetet tidsförlusters ekonomiska omfattning eller extra kostnader som kan
uppstå i och med en oplanerad händelse.
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2 Metod
2.1 Genomförande
Förutom teoretisk faktainsamling har arbetet utgjorts av intervjuer och en omfattande fältstudie.
Anledningen till det grundar sig främst på det aktuella projektets storlek. Där samspelet mellan
enheter, arbetsledning och rådande förutsättningar är komplext och svårt att kartlägga. Arbetets
metodval är därför det mest effektiva tillvägagångssättet för att samla in relevant information som
berör framdriften och dess utmaningar. Genom att observera verkligheten kan intervjuer och
fältstudier anpassas för ett lämpligt utförande och omfattning anpassat till arbetets syfte och
frågeställning. Produktionen är ett viktigt skede i byggprocessen och ett resultat av förberedande
arbete såsom planering och projektering. Intervjuer med olika enheter på arbetsplatsen ska synliggöra
vanligt förekommande tidsförluster och öka kunskapen samt förståelsen för produktionen. Fältstudien
genomförs med utgångspunkt från intervjuunderlaget för att komplettera men också precisera de
tidsförluster som uppkommit i samband med intervjuerna, synnerhet i sammanhang med etapp 1o2B.
Observation och dokumentation sker under tiden de olika enheterna utför sitt dagliga arbete. Studierna
analyseras med fokus på enhetsstopp och arbeten som förlänger tidsplanen. I diskussion med
näringslivshandledare har en definition av enhetstopp tagits fram. En viktig del i fältstudien är
kontinuerlig kommunikation med enheter som observeras för att förstå orsaken till inträffade
enhetsstopp och extraarbete.
Projektet är i pågående fas vilket är en förutsättning för att observera produktionen. Delsträckor som
ska ligga till grund för fältstudien är delsträcka 100, 104 och 200. På delsträckorna används två olika
framdriftsmetoder som skiljer sig åt i utförande. På sträcka 104 använder sig entreprenören av
framdriftsmetoden släptåg och på delsträcka 100 och 200 av försprängning. Arbetet har en begränsad
tidsram och därför inte tidsmässigt varit möjligt att följa den senare metodens hela förlopp på samma
sträcka. Av den anledningen har två delsträckor som befinner sig inom olika faser med försprängning
valts vilket möjliggör studier av fler arbetsmoment.

2.2 Intervjuer
Kompetensen och erfarenheten som tjänstemän och yrkesarbetare besitter är högst väsentlig för att
belysa faktorer som påverkar framdriften. Intervjuer med olika yrkesgrupper på arbetsplatsen ger
arbetet en bred grund och en översiktlig bild av tidsförlust som kan uppstå. Både inom det aktuella
projektet men även inom andra anläggningsprojekt av liknande karaktär. Intervjuer har genomförts
både i startskedet av examensarbetet och kontinuerligt under dess gång. Anledningen till detta var för
att tidigt skapa en generell uppfattning kring hur projektet är uppbyggt, vilka tidsförluster som är
återkommande samt produktionens egna iakttagelser kring detta.
En intervjumall bestående av 6 punkter som diskuteras under intervjutillfället har utarbetats, se bilaga
6. Personer som deltagit är yrkesarbetare och tjänstemän med olika funktioner, erfarenhet och
ansvarsområden inom projektet. Varje intervju har sammanställts i punktform över vilka faktorer som
enligt intervjuad person har påträffats och som påverkat framdriften negativt.
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2.2.1 Procedur
Samtliga intervjuer har genomförts på entreprenaden i Gladö Kvarn. Den information som registrerats
har utvärderats med hänsyn till personens arbetserfarenhet och funktion inom projektet. Vissa av
intervjuerna har spelats in efter samtycke med deltagaren och alla deltagare har hållits anonyma.
Deltagandet har inte varit obligatoriskt och ingen har erbjudits ersättning för sitt deltagande. Kriteriet
för att få delta i undersökningen har varit att personen måste vara yrkesverksam inom utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp samt anställd av Birka alternativt verka som upphandlad UE
(underentreprenör) av Birka. Målet har varit att alla som uppnår kriteriet ska medverka, dock har
bortfall skett på grund av vissa individers egna val och arbetets begränsade tidsram. Följande enheter
har deltagit:
Yrkesarbetare
Arbetare med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsprojekt som varit involverade i
markarbetet.
Lastbilschaufförer
Alla lastbilschaufförer som deltagit är engagerade i projektets cirkulationssystem för lastbilar. De är
alla inhyrda UE och har tidigare erfarenhet som chaufför inom bygg- och anläggningsprojekt.
Sprängare
Sprängarna har tidigare erfarenhet av borr - och sprängarbeten i anläggningsprojekt. Alla är UE.
Mättekniker
Har erfarenhet från hus- och anläggningsprojekt av liknande karaktär och är delvis UE och delvis
anställda av Birka.
Maskinister
Projektets maskinister är utbildade för de fordon som nyttjas, har tidigare erfarenhet från Hus- och
Anläggningsprojekt och är delvis UE, devis anställda av Birka.
Arbetsledare
Projektets arbetsledare har erfarenhet från liknande roller både inom anläggningsbranschen och
industribranschen och delvis UE och delvis anställd av Birka.

2.3 Fältstudier
En fältstudie har genomförts på arbetsplatsen över delsträckor som enligt projektets tidsplan är under
byggnation. Fältstudiedagarna har planerats med maximalt tre dagar i följd och utförts enskilt.
Sammanlagd effektiv observationstid har uppgått till 101 timmar och 42 minuter. Observationerna har
utförts med fokus på tidsförluster i arbetets genomförande och samspel mellan enheter.
Genom att sprida ut studien över en längre tidsperiod är förhoppningen att fler påverkande faktorer
kan studeras och registreras. Dock måste studien anses som ett stickprov då en enhet inte följs
kontinuerligt. Det är även viktigt att notera hur tiden för påträffade stopp och extraarbeten förhåller sig
till den totala observationstiden.
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2.3.1 Procedur
Vid varje nytt pass väljs en enhet som sedan följs under arbetsdagen. Under dagen dokumenteras det
vilka arbetsmoment som enheten utför och eventuell tidsförlust som uppstår. Tidsstudie förs över
arbetsmomenten och när enheten byter uppgift. Arbetsplatsens aktuella status dokumenteras med foto
om halvtimmesintervall. En observation startar när enheten ankommer till delsträckan och slutar när
enheten lämnar på grund av rast, avslutad arbetsdag eller att observationen avslutas. Enheter som följts
är:
Anläggningsenhet, bestående av 1-2 anläggare och 1 grävmaskinist med tillhörande maskin.
Sprängenhet, bestående av en sprängare och eventuell tillhörande borrigg.
Lastbilsenhet, bestående av en lastbilschaufför med tillhörande lastbil.
Mätenhet, bestående av en mättekniker med tillhörande mätutrustning.

2.4 Reliabilitet och Validitet
Det som ämnats belysas i detta examensarbete är tidsförluster som påverkar framdriften negativt. Samt
försöka få en förståelse för varför dessa uppstår och ge en anvisning till kommande projekt om var tid
som inte gynnar produktionen spenderas. Genom intervjuer och fältstudier anses att validiteten i
rapporten är tämligen hög då resultatet tydligt visar var tidsförluster uppstår.
Det är givetvis föga troligt att samma förutsättningar för ett projekt som detta kommer att uppstå.
Personalstyrka och dess arbetsfördelning kommer antagligen inte vara densamma vilket i sin tur
påverkar intervjufrågornas svar. Under dialog med enheter kan, beroende av individ, uppgivna
anledningar till tidsförlust variera. Dock anses att det projekt som valts troligtvis har mycket
gemensamt med andra projekt som utför liknande uppgifter och att de sannolikt också kommer att
komma fram till liknande slutsatser varför reliabiliteten anses som god.
I övrigt betraktas val av studiemetod som lämplig för att besvara frågeställningen. Då den nära kontakt
med produktionen som varit fallet bedöms som avgörande för att tillgodogöra sig förståelse för
framdriften och de tidsförluster som den kan stöta på.
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3 Nulägesbeskrivning
3.1 Företagsbeskrivning
Examensarbetet sker i samarbete med Birka Markbyggnad AB, ett mark- och anläggningsföretag,
verksamma i Stockholmsregionen. Företaget grundades 2005 med målet att verka som
generalentreprenör åt beställare inom den privata och offentliga sektorn. Verksamheten ligger inom
ramen för anläggning med referensprojekt inom främst VA-arbeten för kommuner i regionen. Sedan
2013 är Birka ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB (Birka Markbyggnad, 2018). 2016
uppgick Birkas omsättning till 300 MSEK (Allabolag.se, 2018).
Företagets verksamhet är uppdelad i fyra separata block: Region Norr, Region Syd, Ramavtalsarbeten
och Stora projekt (samverkan med Skanska Sverige AB). Vardera block har projektchefer som besitter
yttersta ansvar för projekt inom blocket. I varje projekt finns en produktionschef som styr och
kontrollerar att projektet i helhet går enligt gällande planer och uppsatta mål. Vidare finns det ett antal
arbetsledare som styr det vardagliga arbetet tillsammans med yrkesarbetare. Birka har egna anställda
yrkesarbetare men samarbetar också med upphandlade underentreprenörer där grävmaskiner, lastbilar,
sprängare, arbetsledare, mättekniker och yrkesarbetare hyrs in för respektive projekt (Åslund, 201804-09).

3.2 Projektbeskrivning
Birka bygger ut befintligt vatten- och avloppssystem i området Gladö Kvarn, Huddinge Kommun.
Projektet är en del av Huddinge Kommuns satsning för omvandling av fritidshusområden till
permanentboende. Omvandlingen sker i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) som
ansvarar för VA-systemen i kommunen. I samband med omvandlingen har kommunen även valt att
genomföra en upprustning och ombyggnad av det befintliga vägnätet i området. Projektet är uppdelat i
etapper och har en planerad genomförandetid på 6 år med start 2015 (Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, 2011). Varje etapp är upphandlad som en utförandeentreprenad men
uppdelad i två huvuddelar: HD1 som berör vägnätet där Huddinge kommun agerar beställare och HD2
som berör schakt och rörläggning under terrassnivå där SVOA agerar beställare. Projektet startade
2015 (Sonnbäck, 2018-04-03).

Figur 2. Etappindelning VA-utbyggnad. Källa: Huddinge Kommun
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Birka har vunnit upphandlingen på projektets andra etapp, 1o2B som ska vara klart vid årsskiftet
2019/2020, se fig. 2. Anbudsunderlaget för HD1 är framtaget av Konsultbolaget COWI och HD2 av
Tuva Konsult AB. Geoteknisk undersökning är genomförd av WSP. Birka har i sitt planerade
genomförande delat upp etappen i flera delsträckor, se fig. 3. Detta för att underlätta TA-planer
(Trafikanordningsplan), resursplanering och allmän projektplanering. Under projektets gång skall
boende i området kunna nyttja vägnätet och kommunen erbjuda samhällstjänster som är nödvändiga
för redan befintliga permanentboende. Dessa tjänster kan vara sophämtning, slamtömning, parkering,
GC-vägar m.m. (Åslund, 2018-04-09).

Figur 3. Delsträcksindelning av etapp 1o2B. Källa: Birka Markbyggnad AB
Den geotekniska undersökningen påvisar en stor variation av jord- och bergschakt. I genomförandet
har entreprenören valt att använda två slags arbetsmetoder, släptåg och försprängning som nämnts
ovan. Detta för att på ett flexibelt sätt utföra arbetet samt vara anpassningsbar för oväntade
förändringar vad gäller förutsättningar. (Sonnbäck, 2018-04-03).
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3.2.1 Arbetsområde
Arbetsområdet för etapp 1o2B är begränsat. Etableringen vid korsningen Lidavägen och Gladövägen
ger möjlighet för byggbodar och platskontor. Resterande yta i korsningen används som upplag för
material i form av schaktmassor som tas fram under projektets gång. Entreprenören har en maskinist
på plats som ansvarar för materialhanteringen på upplaget vid etableringen. Där sorteras de
inkommande schaktmassorna utefter kategori A och B samt fraktionsstorlek. Tanken med detta är att
återanvända material i så stor utsträckning som möjligt för en bra massbalans.
Arbetsområdet vid vissa delsträckor är primärt begränsat till omkringliggande fastighetsgränser, se fig.
4. För att ge möjlighet till befintligt permanentboende behöver det anordnas fungerande GC-väg och
parkeringar till alla fastigheter under arbetets gång. Det betyder att entreprenören måste, till viss
utsträckning samsas om arbetsområdet med tredje man. Arbetsområdet ger heller ingen möjlighet till
materialupplag vid vissa delsträckor vilket sätter krav på kommunikationen och logistiken mellan
upplag vid etablering och delsträckorna.

Figur 4. Begränsat arbetsområde. Delsträcka 200. Källa: Eget foto
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4 Teoretisk referensram
4.1 Teoretisk faktainsamling
Kunskap och information om VA-anläggningar har varit väsentliga för arbetets genomförande.
Information har hämtats från rapporter och läroböcker skrivna på uppdrag av Svenskt Vatten AB.
Utöver det så har datainsamling skett från antagandeplaner, arbetsmiljöverkets föreskrifter och
Swedish standard institute. Kunskap och förståelse för byggprocessen gällande VA-utbyggnad har
samlats in från personal på etableringen, genom branschböcker, elektroniska källor och andra
examensarbeten inom samma ämne. Förkunskaper från följande kurser har varit till stor nytta: HS1029
Geologi och Geoteknik, AH1907 Anläggning 1, AH1908 Anläggning 2 och HS1015 Byggstyrning.
Även kursmaterial och föreläsningsanteckningar från utländska universitet har varit till användning för
djupare förståelse av ämnet.

4.2 Utbyggnad av VA
Vid utbyggnad av kommunalt VA-nät ställs krav på projektering och utförande då bristfällig sådan
sätter de boendes hälsa på spel. VA-anläggningar av den här typen innefattar tre huvudledningar.
Spillvattenledningen för bort avloppsvattnet. Vattenledningen är en trycksatt ledning och förser
fastigheten med vatten. Dagvattenledningen för bort regnvatten och smältvatten från vägar och
fastigheter.
Enligt SMHI (2018) hade Sverige 2017 en årsmedelnederbörd på ca 700 mm/år som i framtiden
förväntas öka. I det aktuella området är medelnederbörden 527 mm/ år (Stockholm stad, 2018). Det
ställer krav på ett väl fungerande dagvattensystem som kan ta hand om de förväntade vattenmassorna.
Framförallt då ytornas avrinningskoefficient även stiger i och med en allt ökande utbyggnad av
samhällen med asfalterade gator (Lidström 2013, 132). Det är därför viktigt att kunna avleda dagvatten
från vägarna med dagvattenbrunnar och diken. Stora vattenansamlingar kan skapa problem för trafik
och boende samt ge vattenskador på fastigheter som kan bli kostsamma om inte lösningar lyckas föra
bort vattnet tillräckligt effektivt (Stockholm Vatten och Avfall, 2017).
Det är även av stor vikt att dricksvattnet är av god kvalité då det är vårt viktigaste livsmedel. Likväl
har en väl fungerande sanitetsinstallation stor betydelse för hygien och hälsa då spridningen av farliga
bakterier minskar vid avloppsinstallationer med hög hygienisk standard (Boverket, 2018).
För att reglera kvalitén vid arbete av utbyggnad av VA finns som ovan nämnt AMA Anläggning till
förfogande. Här redogörs för metoder, teknik och användande av beprövade material (AMA
Anläggning 13, 11).

4.3 Schaktmetoder
Vid nyanläggning och renovering av VA-system finns en rad olika metoder för att installera
rörledningar i marken. Oftast delas de upp i två huvudkategorier, öppna- och schaktfria metoder.
Öppna schakt avser traditionell schaktning där marken bryts och ledningsgraven är öppen under
installation av rörledning. Det är den äldsta metoden för denna typ av arbete. Vid traditionell
schaktning anordnas slänter eller stödkonstruktioner för att hålla en schakt öppen, stabilt och säkert att
arbeta i. När en rörgravsschakt är färdigställd läggs rörledningarna på plats med lämplig kringfyllnad
och återfylls sedan till önskad nivå (Bladh, 2017-09-20).
Schaktfria metoder innebär att i så stor utsträckning som möjligt undvika att bryta marken och att
arbeta i öppna ledningsgravar. Istället förs rörledningar genom marken med hjälp av olika maskiner.
Det kan antingen vara genom användning av gammalt hålrum eller genom obruten mark (Bladh, 201709-20).
Dessa metoder har vuxit fram i takt med teknikutvecklingen och har använts i Sverige i ca 45 år.
(sstt.se, 2013, refererad i Cranser, 2013).
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Anledningen till att schaktfria metoder inte används i studerat projekt beror på VA-systemets
utformning samt rådande geotekniska förutsättningar där variation mellan bergs- och jordschakt råder.
I samband med VA-utbyggnaden renoveras det befintliga vägnätet vilket är en ytterligare anledning
till att schaktfria metoder inte lämpar sig för projektet (Sonnbäck, 2018-04-03).

4.3.1 Öppen schakt: Släptåg
Metoden är effektiv när majoriteten av arbetet med ledningsbyggnad sker i jordschakt. Arbetet kan
delas upp i tre huvuddelar. Åslund (2018-03-26) förklarar arbetsordningen enligt följande:
1. Första arbetslaget bestående av en grävmaskin med tillhörande anläggare börjar bryta marken
och schakta ner till botten av den projekterade ledningsgraven. Längden på schakten anpassas
till längderna på spill- och dagvattenrören, ofta om hela rör på 6 meter. I de fall berg stöts på
tillkallas sprängare. Därefter prepareras ledningsbädden för spillvattenledningen som läggs på
plats tillsammans med brunnar, serviser och övriga installationer kopplade till
spillvattenledningen. Sedan sker kringfyllnad och restfyllnad upp till projekterad nivå för
dagvatten- och den trycksatta vattenledningen. När arbetet är klart upp till dagvattenledningen
fortsätter arbetslaget schakta vidare och repetera arbetet för nästa spillvattenledning.
2. Nästkommande arbetslag, bestående av en grävmaskin med tillhörande anläggare ansvarar för
resterande rörläggning upp till överkant förstärkningslagret. Arbetslaget anlägger dag- och
vattenledningar för stammen, serviser, dagvattenbrunnar och de påkopplingar det projekterats
för. Kringfyllnad och restfyllnad sker upp till överkant förstärkningslager.
3. När spill-, dag- och vattenledningarna är anlagda fortsätter det andra arbetslaget med övriga
installationer. Detta kan vara el- och telekablar, kabelbrunnar, gatubelysning etc. beroende på
projektets omfattning.
Eftersom det första arbetslaget ansvarar enbart för spillvattenledningen blir deras framdrift betydligt
snabbare än det nästkommande arbetslaget som ansvarar för resterande rörläggning och ovan nämnda
arbeten. Arbetsfördelningen mellan arbetslagen är medvetet fördelade ojämnt. När det första
arbetslaget stöter på bergschakt måste en sprängare kallas in för att frigöra ledningsgraven från berget.
Denna process är tidskrävande och går till stor utsträckning inte att påskynda med mer arbetskraft.
Medan berget borras, sprängs och schaktas bort faller det första arbetslaget tillbaka och stöttar det
efterkommande arbetslaget i sina arbetsuppgifter. Teoretiskt blir inga enheter stillastående.
Risken med ovanstående tillvägagångssätt är att schakt kan bli lämnade öppna under en längre tid. De
blir då mer exponerade mot rådande väderförhållanden som kan påverka dess fysiska egenskaper. Det
i sin tur kan öka risken för ras och kollaps. Vid en ökad tillströmning av vatten från regn eller upptinad
tjäle riskeras vattenansamling i schakt. Det kan innebära att inmätta, anlagda rörledningar rubbas från
sin korrekta position. Schakten behöver då även pumpas ur innan arbetet kan fortsätta.
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4.3.2 Öppen schakt: Försprängning
På delsträckor eller projekt där en bygghandling påvisar större andel bergschakt kan arbetet vara
upplagt med metoden försprängning. Metoden delar upp arbetet i två huvuddelar och beskrivs nedan
enligt Åslund (2018-03-26):
1. Schaktarbete där en grävmaskin tar fram berg till dess hjässa, dvs jordschakt och avtäckning
av berget utifrån projektets handlingar. För att gardera sig mot senare problem med berg
brukar schaktarbetet förlängas med 5-6 meter innan och efter teoretisk bergslinje, i schaktens
längsgående riktning. Detta görs som en säkerhetsåtgärd för att inte efterkommande arbeten
skall hindras av oväntat berg i schakt. Sprängare eller spränggrupp anländer och borrar, laddar
och skjuter av det berg som behövs för att frigöra ledningsgraven från berg. Efter
sprängningen sker en markavjämning och området prepareras upp till projekterad terrass för
att tillfälligt vara brukbar för trafik. Beroende på hur mycket berget har svällt efter sprängning
fraktas överskottsmassor sedan bort eller används för återfyllning. Vid en bra massbalans
inom entreprenaden kan överskottsmassor återanvändas på annan delsträcka istället för att
tippas på upplag.
Arbetet med rörläggning skall nu i teorin utan problem kunna utföras utan att hindras av berg i
ledningsgraven. Den tillfälliga vägen gör även att arbetet med rörläggning inte nödvändigtvis
behöver ske direkt utan kan istället utföras vid önskat tillfälle.

2. I den andra huvuddelen av metoden schaktar en grävmaskin upp den tillfälliga vägen och med
hjälp av ett team anläggare påbörjas rörläggningen. Eftersom framdriften i teorin skall ske
utan problem med berg läggs både vatten-, spillvatten- och dagvattenledning. Beroende på det
befintliga jordmaterialets typ görs eventuellt förstärkningslager innan ledningsbädd och
rörläggning av stam, serviser, påkopplingar och sättning av brunnar sker. Kringfyllnad och
restfyllnad sker upp till överkant förstärkningslager. Även här, beroende på ett projekts
omfattning, sker arbeten med övriga installationer när spill-, dag- och vattenledningarna är
anlagda. Installationerna kan vara el- och telekablar, kabelbrunnar, elskåp,
belysningsfundament och liknande.
Metoden bygger till stor del på att bygghandlingar är korrekta vad gäller de geologiska förhållandena.
Skulle rörläggningsarbetet stöta på berg måste sprängare åter kallas in och förhoppningen om en
problemfri framdrift falleras. Är dock fallet att handlingarna stämmer uppnås hög framdriftskapacitet
vid rörläggning.

4.3.3 Schaktfria metoder
Enligt Bladh (2017-09-20) kan fördelarna vara många med en schaktfri metod, både tekniska, tids- och
miljömässiga. Tekniska fördelar i form av att spontning ej behövs, markens ytskikt påverkas ej, går att
använda vid låg bärighet i marken, grundvattnet påverkas ej och det föreligger mindre risk för
sättningar. Tidsmässigt kan tid sparas i form av färre förberedelser, mindre återställning och snabbare
framdrift. Ur miljösynpunkt är förbrukningen av fyllnadsmassa lägre, byggtrafiken mindre, och växter
och träd påverkas inte. Även störningar för tredje man är lägre.
Metoderna lämpar sig bättre för längre raka sträckor där inte allt för mycket kopplingar, brunnar,
serviser, ventiler och andra påkopplingar till huvudstammen är nödvändiga.
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Gammalt hålrum
Enligt Bladh (2017-09-20) används följande schaktfria metoder för ledningsrenovering och
upprustning:
Infodring
Det finns flera varianter av infodring. Några att nämna är kontinuerliga rör, flexibelt foder och
formpassande rör, deras princip är dock densamma. Nya rörledningar av plast eller armerad
polyesterplast vinschas eller vrängs in i den befintliga rörledningen för att sedan kringfyllas, härdas
eller återta sin ursprungliga form för att få stadga. Metoden är relativt snabb och enkel samt
fungerande i alla typer av material på befintliga rör.
Dock krävs antingen en schaktgrop eller en nedstigningsbrunn för inmontering av de nya
rörledningarna. Metoden minskar även ledningens diameter och därmed dess kapacitet.
Beläggning
När det gäller befintliga ledningsrör av stål eller gjutjärn kan ett nytt invändigt korrosionsskydd
behövas på ledningarna. Det går att uppnå med att ett roterande munstycke förs in i befintlig
rörledning och slungar ut antingen cementbruk, epoxy- eller PU-massa som lägger sig som en
beläggning på insidan av befintliga rörledningen. Även med denna metod reduceras rörens diameter
och utrustningen kräver schaktgrop.
Rörspräckning
Då det är önskvärt att bibehålla eller utöka befintlig dimension vid anläggande av en ny rörledning är
rörspräckning ett alternativ. Metoden lämpar sig för alla typer av material i befintliga rörledningar och
lämnar en rörledning av plast efter sig. Metoden innebär att en spräckutrustning bestående av en
spräckkrona och eventuellt skärverktyg dras fram i befintlig rörledning med hjälp av en hydraulisk
dragutrustning. Den befintliga rörledningen bryts sönder av spräckutrustningen parallellt med att en ny
rörledning dras in. Den hydrauliska dragutrustningen kräver en schaktgrop om minst 2 x 2 meter.
Obruten mark
Bladh (2017-09-20) säger vidare att vid nyanläggning av rörledningar i obruten mark med schaktfria
metoder kräver de flesta av dessa större schaktgropar för utrustningen än vid användning av gammalt
hålrum, ibland även en mottagningsgrop. Metoderna väljs efter geotekniska förutsättningar,
användningsområde, tillgängligt utrymme samt önskad rörlängd, rördimension och rörmaterial. Bladh
(2017-09-20) förklarar vidare:
Hammarborrning
Metoden har inte några geotekniska begränsningar och används till att lägga skyddsrör av stål för de
flesta typer av ledningar. Kapacitet når upp till 80 meter för dimensioner mellan 100-1200 millimeter.
En borrkrona driven av en tryckluftsdriven slaghammare krossar materialet i sin framfart. Ett foderrör
av stål fäst i den yttre ringborrkronan dras med samtidigt som borrkronan arbetar sig fram. Genom
foderröret tas även borrkaxet ut. En startgrop om minst 3 x 7 meter är nödvändig för utrustningen.
Styrd borrning
Vid behov av en metod som kan borra upp till 600 meter och en önskan om att kunna styra riktningen
på rörläggningen är styrd borrning en lämplig metod. Start- och mottagningsgropen är relativt liten
och metoden kan användas till att lägga skyddsrör eller mediarör för vatten, spill- och dagvatten. Både
självfalls- och trycksatta rörledningar kan anläggas. Med hjälp av en radiosändare i borrhuvudet på
pilotstången kan en vinklad styrsked styras från ovan mark. När pilotstången nått mottagningsgropen
kopplas en rymmare på pilotstången och den dras tillbaka genom den borrade sträckan. Rymmaren är
konformad och förstorar borrhålet parallellt som önskad rörledning dras med tillbaka i borrhålet.
Metoden begränsas till att den bara kan användas i lera och sand samt med rördimensioner upp till
1000 millimeter.
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Betongrörstryckning
Metoden begränsas till enbart jordarten lera och självfallsledningar för spill- eller dagvatten.
Emellertid kan stora rördimensioner fås, upp till 2500 millimeter. I en startgrop med stabilt mothåll
pressas med hjälp av hydraulcylindrar betongröret genom leran tills den når mottagningsgropen.
Kapaciteten når upp till 200 meter ledningslängd och samtidigt som betongröret arbetar sig fram töms
röret på lera. En styrutrustning i fronten på betongröret håller den raka linjen.

4.4 Sprängning
Ovanjordssprängning används brett inom bygg och anläggningsindustrin. Stockholmsregionen är ett
kuperat område där anläggningsprojekt inte sällan kräver någon form av sprängarbete. Beroende på
bergets kvalité och projektets natur varierar tidsåtgången och komplexiteten i arbetet. Huvuduppgiften
för ett sprängarbete är att fragmentera sprängmassorna i hanterbar storlek och lämna det kvarvarande
berget intakt i önskad utformning. Det finns olika typer av sprängarbeten gällande
ovanjordssprängning. Pallsprängning, rörgravssprängning och plansprängning är tre typer som
används beroende av ändamål. För ledningsbyggande är rörgravssprängning den mest lämpade. Den
består, liksom andra sprängarbeten av tre separata delar som alla är avgörande för ett tillfredsställande
resultat. Först sker borrning, därefter laddning med sprängämnen och till sist val av tändmedel
(Olsson, Åkeson & Loorents, 2014).

4.4.1 Borrning
För bergsborrning används antingen matarmonterade, tryckluftsdrivna eller hydrauliskt drivna
borraggregat. Dessa är utformade med antingen larvband eller hjul som avgör hur mobil och flexibel
enheten är. Borrhålets dimensioner varierar mellan 33 och 152 millimeter, borrhålens djup varierar
stort mellan projekt. I de fall där djupa hål måste borras skarvas stängerna manuellt eller automatiskt
beroende på system. Vid ovanjordssprängning är användandet av stiftborrkrona mer utbrett än
användandet av skärkrona, vilket är den andra huvudtypen.
Principen vid borrning med stiftborrkrona är att kronan monterad på ett borrstål genom dynamiska
slag (med hög frekvens) och rotation matas ner i berget och skapar hålrum. I borrkronan finns ett antal
öppningar som genom tryckluft rensar borrhålet från borrkax. När borrningen är slutförd måste hålen
hållas fria från sten och jord tills laddningen är på plats. Dimensionen avgör hur mycket sprängmedel
som får plats i hålen och mäts i kg/m borrhål (Olsson, Åkeson & Loorents, 2014).

4.4.2 Sprängmedel
Sprängmedlet tillför kraft som bryter loss berg från den homogena massan. När salvan detoneras
påverkas berget i tre steg, se fig. 5 och 6. I trafikverkets rapport: Handbok för Ovanjordssprängning
skriver Olsson, Åkeson & Loorents (2014):
“1.

2.

3.

Borrhålet utvidgas pga. det höga trycket i borrhålet. Trycket i borrhålet
överskriderbergets tryckhållfasthet och detta leder till att hålväggarna
pulvriseras samt att korta krossprickor uppträder runt hålet.
Tryckvågor går ut i alla riktningar med en hastighet som är ungefär som
ljudets hastighet. När dessa tryckvågor möter en fri yta, exempelvis en
pallkant, reflekteras de och kommer tillbaka in i berget som en dragvåg.
Berget har en lägre draghållfasthet än tryckhållfasthet och bryts därför
sönder av de reflekterade dragvågorna genom att långa sprickor uppstår.
Spränggaserna tränger in i sprickor. Sprickorna utvidgas och berget bryts
loss. Gasen kastar berget framåt ”
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Figur 5. Sprängmedels påverkan
Källa: Trafikverkets Spränghandbok

Fig.6 Laddningar i ett borrhål
Källa: Trafikverkets Spränghandbok

När salvan för respektive hål ska prepareras används två typer av laddningar. En bottenladdning med
hög koncentration av sprängmedel. Detta då det krävs mer kraft för att bryta berget längre ner, då
berget är mer “inspänt” desto djupare borren når. Ovanför bottenladdningen ligger pipladdningen som
har en lägre koncentration sprängmedel. För att låsa in kraften och tvinga ut de expanderande gaserna
genom sprickorna proppas borrhålen igen med en s.k. förladdning. Förladdningen består av finare
krossmaterial (dim. 2-6 mm) som har en låsningseffekt och smälter igen hålet när salvan detoneras.
Genom att använda en förladdning minskas risken för kast se fig. 6. (Olsson, Åkeson & Loorents,
2014)
Enligt Olsson, Åkeson & Loorents (2014) styrs sprängmedel efter förutsättningarna på platsen och
efter vilket resultat som önskas uppnås. För att kunna skilja olika sprängmedel beskrivs de utifrån en
rad olika egenskaper varav detoneringshastighet, styrka, vattenbeständighet, miljöpåverkan och
hanteringssäkerhet är några.

4.4.3 Tändmedel
Tändmedel innefattar ledare som kopplar ihop salvor och sprängkapsel och ser till att sprängämnet
antänds och detoneras. Sprängkapslar har olika konstruktion beroende på system men gemensamt,
oberoende system, är det den sprängladdning i botten av kapseln som antänder salvan i borrhålet. För
rörgravssprängning är stötvågskapseln att föredra. Stötvågskapseln är ett icke-elektriskt tändmedel.
Systemet är okänsligt för elektronisk påverkan och kan kopplas ihop med ytfördröjare med stor
variation av fördröjningstider. Detta för att dela upp sprängningen i etapper vilket gör att varje hål
detoneras mot en fri yta. En detonation handlar om millisekunder och kan vara svår att urskilja
fördröjningstider med blotta ögat. (Olsson, Åkeson & Loorents, 2014).
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4.4.4 Rörgravssprängning
Vid rörgravssprängning krävs mer precision i sprängarbetet jämfört med plansprängning. Vid en
typisk bergschakt ser hålmönstret ut enligt fig.7 där mittenhålen är placerade strax framför kanthålen.
Alla hål har samma storlek på salvan. För att minska vibrationerna i marken används mindre
håldimensioner. Vid rörgravsprängning händer det inte sällan att berg behöver avtäckas och rensas
från överliggande jordmaterial. Om det inte är tillräckligt noga avtäckt kan jord fastna i borrkronan
och blockera tryckluften som blåser bort borrkaxet. Det finns också risk att jord och sten ramlar ner i
borrhålet och höjer hela laddningen som i sin tur skapar oönskat resultat av sprängningen.
Områdets geologi är viktig att undersöka då den har en avgörande roll på resultatet. Inhomogent eller
sprucket berg är svårsprängt då gaserna sipprar ut genom sprickorna och inte bygger upp tillräckligt
med tryck för att bryta loss berget. Felaktigt hålavstånd kan skapa stora skut (Olsson, Åkeson &
Loorents 2014).

Figur 7. Borrningens mönster i plan och sektion. Källa: Trafikverkets Spränghandbok

4.4.5 Risker vid sprängning
Riskerna vid sprängarbete är många. Om arbetet utförs på ett icke korrekt vis kan konsekvensen bli
allvarlig. Det är lagstadgat att enbart personal med kompetensbevis, minimum Sprängkort A får utföra
sprängarbeten självständigt. Utbildningar i sprängning måste vara godkända av RFSU (Rådet för
sprängteknisk Utbildning) för att gälla. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska en sprängplan
utföras för det kommande sprängarbetet. Sprängplanen ska innefatta tidsplan, borrplan, laddplan etc
och är en del av arbetsplatsens arbetsmiljöplan. Det skall finnas en sprängbas på varje arbetsplats som
ansvarar för att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2007:1).
Risker avser inte enbart person- och egendomsskador utan involverar även risker för kvalité i
utförandet och i slutänden något som kan skapa problem i nästkommande arbetsmoment.
Dolor, icke detonerat sprängmedel kan förekomma i borrhål och sprängmassor och får enbart hanteras
av personal med erfarenhet. Det är viktigt att massorna undersöks och rensas från eventuella dolor
innan maskinisten börjar arbeta med massorna. Om en dola skulle explodera med personal i närheten
är risken för skador stor.
Det sker dessutom mycket gasbildning, ca 1000 l/kg sprängämne. Nitrösa gaser är giftiga och farliga i
tillräckliga mängder. Både kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO ) är luktfria och påverkar
syreupptagningsförmågan, blockerar syret och tas upp i blodet via aveolerna i lungorna. Detta kan
resultera i syrebrist i cellerna. Kvävedioxid (NO ) är en restprodukt från explosioner och kan orsaka
skador på luftvägar och lungor. Gaserna är tyngre än luft och kan ligga kvar i schakt, dagbrott och
andra slutna utrymmen lång tid efter sprängtillfället. Det är uppskattat att utsläpp från sprängning
uppgår till ca 800 ton/år i Sverige (Olsson, Åkeson & Loorents, 2014).
2

;

2
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4.5 Geotekniska undersökningar
Vid alla typer av bygg- och anläggningskonstruktioner ska en omfattande undersökning göras gällande
de geotekniska förutsättningar som råder på platsen. Beroende på projekt fokuseras undersökningen på
olika områden och går under namnet geoteknisk undersökning. Vid anläggningskonstruktioner av
typen VA är markprofilen av intresse för schaktarbetet. Eurokod 7 är en tillämpad standard som
beskriver hur en geoteknisk undersökning ska göras och vad den ska innehålla.
Enligt SS-EN 1997-2:2007 kap 2.11 :
“Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och
grundvattenförhållandena, att bestämma egenskaperna hos jord och berg,
och att samla ytterligare relevant kunskap om byggplatsen”
Information som erhålls i den geotekniska undersökningen sammanställs i en markteknisk
undersökningsrapport. Rapporten är en del av förfrågningsunderlaget och ligger som grund för
mängdförteckningar och arbetsbeskrivningar framtagna av beställaren.
Processen för den geotekniska undersökningen kan delas in i ett antal delmoment. Först görs en
skrivbordsstudie där befintliga dokument och tillgänglig information värderas. Det kan vara
topografiska- och geotekniska kartor, flygfoton, tidigare undersökningar på platsen etc. Därefter görs
ett platsbesök och besiktning av platsen som jämförs med informationen framtagen under
skrivbordsstudien. Då noteras topografi, framkomlighet, vegetation och övriga topografiska drag som
har betydelse för markförhållandena. Slutligen skapas ett undersökningsprogram som bestämmer hur
den geotekniska undersökningen ska genomföras och vilka undersökningsmetoder som skall
användas. Det som styr val av metod är främst vilket jordmaterial som finns på platsen och vilken typ
av information som är relevant för det aktuella projektet (Dimensionering av geokonstruktioner- Del
2: Marktekniska undersökningar, SS-EN 1997-2:2007).
Exempel på information som samlas in är:
Basinformation
Jordart/Bergart
Utbredning av lager
Grundvattennivå
Partikelstorlek

Geotekniska Egenskaper
Partikelstorlek
Densitet
Skjuvhållfasthet
Kompressibilitet

Dessa parametrar är framtagna utifrån Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2:
Marktekniska Undersökningar (SS-EN 1997-2:2007).

4.5.1 Sonderingsmetoder
Undersökning av markförhållanden kan göras med sondering. Grundprincipen är att registrera kraften
som behövs för att driva ner stången en viss sträcka i marken. Detta ger en uppfattning om
jordmassans egenskaper. Sondering delas upp i två kategorier. Statisk sondering som innebär att
stången pressas ner i marken och dynamisk sondering som innebär att stången slås ner i marken
(Sällfors 2013, 2.13-2.17).
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4.5.2 Jord-Bergsondering
Jord-Bergsondering (JB-sondering) är en sonderingsmetod som används vid geotekniska
undersökningar i berg och bergrika jordar. Sonderingen utförs med borrigg som likt bergborrning
arbetar med dynamisk- och roterande kraft ner i jord- eller berggrunden. För att förflytta löst och redan
bearbetat material används tryckluft eller spolvatten. Mätningen sker med digitala instrument och
registrerar tiden och kraften som krävs för att driva ner borrkronan 0.2 meter. Metoden används i
huvudsak för att mäta djup till berg och kompletteras ofta med andra sonderingsmetoder. För att
säkerställa att berg påträffats utförs sonderingen 3 meter ned i förmodat berg. Det finns tre klasser av
JB-sondering, Jb-1,Jb-2 och Jb-3. Det som skiljer dem åt är antalet parametrar som registreras samt
noggrannheten i sonderingen (SGF, 1999, refererad i Lundman 2013, 8-9).

4.5.3 Viktsondering
Viktsondering är en traditionell sonderingsmetod som använts i Sverige det senaste seklet i en mängd
olika utföranden. Metoden går ut på att mäta penetrationsmotståndet i jorden och bestämma tjocklek
på jordlager och typ av jordar. Datainsamling sker digitala instrument, genom att statiskt belasta
sonderingsspetsen och successivt pressa ner stången i marken. Belastningen sker stegvis upp till 1 kN
beroende på vilken hastighet spetsen sjunker ner i marken. hastigheten ska ligga mellan 20-50 mm per
sekund (SGF Rapport 1:96, refererad i Wister 2010, 9-10).

4.5.4 Markteknisk undersökningsrapport, MUR
Den geotekniska undersökningen för Gladö Kvarn etapp 1o2B är genomförd på uppdrag av Stockholm
Vatten och Avlopp. Arbetet omfattar 273 undersökningspunkter på totalt 5 km anläggning av VAledningar, dvs. med cirka 18 meters mellanrum. Undersökningspunkterna på delsträcka 200 är
placerade längs den projekterade vägens mittlinje. På delsträcka 104 finns ett utökat antal
undersökningspunkter utöver den projekterade vägens mittlinje. Undersökningen innefattar sondering,
provtagning för laboratorietester och grundvattenrör. Planritningarna beskriver geografisk placering av
undersökningspunkter och vilken metod som använts. Sektionsritningarna beskriver resultatet av
provtagningarna och följer SFG:s beteckningssystem.
Majoriteten av provtagningarna i den geotekniska undersökningen är gjorda med Jord-bergsondering,
klass jb2/jb3 (224 punkter) och Viktsondering (50 punkter) (Gladö kvarn, etapp 2 Markteknisk
undersökningsrapport (MUR)- Geoteknik. Uppdragsnummer: 10180512).
MUR Delsträcka 200-201
Majoriteten av undersökningspunkterna är gjorda med Jord-bergsondering Jb2/Jb3 med ett djup på
“mindre än 3 meter i förmodat berg”. Borrningarna är gjorda med ett intervall på 20 meter på linje
längs den projekterade vägens mittlinje. Enligt profilritningar varierar bergsytan i höjd med ett
ovanliggande lager av friktionsjordar. Under produktionen vid 200 är det, enligt sprängare tydligt att
vissa partier har en bergyta som är gammal sprängyta, troligtvis från tidigare projekt då befintlig
vägbana anlades (Gladö kvarn, etapp 2 Markteknisk undersökningsrapport (MUR)- Geoteknik.
Uppdragsnummer: 10180512).
MUR Delsträcka 104
För delsträcka 104 är den geotekniska undersökningen utförd med både jord-bergsondering och
viktsondering. Undersökningspunkterna ligger, liksom 200-201 med ett centrumavstånd på 20 meter
men delvis på båda sidor om den projekterade vägens mittlinje. Profilen visar en mer varierande
bergnivå jämfört med 200-201 och är delvis täckt med större mängder lera (Gladö kvarn, etapp 2
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)- Geoteknik. Uppdragsnummer: 10180512).
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5 Resultat
5.1 Intervjuer
Resultatet av intervjuer har sammanställts och kategoriserats efter följande 7 huvudrubriker. Dessa
representerar olika områden där tidsförluster uppstår enligt intervjudeltagarna. Under rubrikerna ges
intervjudelatagarnas svar och argument i kursivt.
Kommunikation
 Väntan tills rätt material kommer.
Kommunikationsbrister och beställningar görs utan att höra med berörd part vad det är som
egentligen behövs.
 Missförstånd
Brist i allmän dialog om arbetet som sker och kommande arbete.
 Omarbete
Kommunikation mellan ledning och arbetsteam brister. Förslag från parter i fält tas inte
hänsyn till.
 Morgonmöte
Morgonmöten är tidskrävande och det tar onödigt lång tid att komma igång med arbetet.
Bygghandlingar
 Missförstånd p.g.a. olika ritningar för samma arbetsområde.
Ritningar är inte uppdaterade och stämmer inte överens med verkligheten. ”Alla talar inte
samma språk” och använder olika referenspunkter och benämningar på arbetsplatsen.
 Diskussion om utförandesätt.
Då bygghandlingar inte stämmer uppstår meningsskiljaktigheter kring utföranden av arbeten.
 Extra arbeten då handlingar ej överensstämmer med verkligheten.
Förstärkningsåtgärder vid ”dålig jord”, oväntat berg i schakt. Även gammal sprängbotten,
sprucket- eller allmänt dåligt berg gör sprängningen mindre effektiv och att den tar längre tid.
 Väntan på att beställarens godkännande.
Handlingsfriheten för entreprenör skiljer sig stort mellan vad beställare tillåter, då
bygghandlingarna inte stämmer. Stoppet kan bli stort beroende på om fallet är att beställare
måste godkänna allt innan eller att det ska räknas som ett ÄTA-arbete.
Transporter
 Stopp på avsedd transportväg inom entreprenaden.
Tredje man vistas i arbetsområde, ”dåliga vägar” eller för smala vägar.
 Eventuell väntetid på eget eller externt upplag.
Uppstår oftast vid mycket belastning på upplagen eller brist på erfarenhet hos maskinist som
lastar. Maskinist “snedfyller” lastbil eller håller inte vikten.
 Väderlag som skapar problem för lastbilar.
Resurser som egentligen skall bidra till framdriften läggs på plogning och sandning.
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 För litet arbetsområde.
Lastbilar måste ta omvägar, stanna vid möten eller vända på trånga ytor.
 Långt till bergkross eller upplag.
När beslut fattas på högre nivå att schaktmassor skall transporteras till företag som är
billigare fast de ligger längre bort än företag som är dyrare men närmare. Vid bara några
lass kan det ibland inte vara värt stilleståndet det resulterar i.
Material
 Material saknas som på “pappret” skall finnas.
Brist på inventeringar eller ansvar från varje individ att hålla ordning på entreprenadens
tillgångar. Även att arbetsledning stämmer av mot ritningar i framförhållning för att “hyllor”
ej skall vara tomma.
 Väntan på rätt resurser eller material p.g.a. felbeställningar.
Resurser eller material beställs som är obrukbart på arbetsplatsen område av olika
anledningar.
 Obalans i massor skapar mer transporter.
Då mycket arbete på t.ex. bergschakt sker samtidigt skapas ”stora svällande bergmassor”.
Massor som inte kan användas direkt på andra sträckor utan måste transporteras bort p.g.a.
av platsbrist och sedan hämtas igen vid återfyllnad.
 Diskussion med beställare om fall A eller B.
Schaktmassor till återanvändning i underlaget stämmer sällan överens med vad som verkligen
är återanvändbart efter att tung trafik kört på vägarna.
Samspel
 Tidsförlust p.g.a. annan entreprenör.
Tider som är avtalade hålls inte och det egna arbetet stannar i väntan på näste mans arbete.
 Ej fungerande samarbete.
Rätt personer på rätt plats. Arbetslag som fungerar väl tillsammans. Både mellan YA - YA och
maskin - lastbil. Att alla har samma målsättning och jobbar för produktionens bästa.
 Omarbete
Vid för stor och öppen schakt kan vattentillrinning lyfta och flytta lagda rör som inte har
tillräcklig tyngd på sig.
Förberedande arbeten
 Tid till att gå tillbaka och korrigera arbeten.
Arbeten måste ibland kompletteras eller korrigeras då beställare inte har gjort klart med
fastighetsägare om disponibel mark för entreprenaden.
 Extra tid till anpassningar för fastigheter.
Avsatta tider för anpassningar överstigs då boende inte alltid är frågade eller överens om
förbindelsepunkter. Även att resurser får tilldelas till att göra nya GC-vägar, parkeringar och
staket etc. Beställare har inte heller alltid gjort klart med alla boende vilket resulterar i att
fastigheten ej kan röras och arbetet stannar upp.
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 Tid och resurser till röjning.
Arbetsområden är ofta inte färdiga för tidsplanerat arbete. Röjning av mark- och
luftledningar, träd, stubb etc. måste göras.
 Tredje man i området.
P.g.a. att sopstationer, brevlådor parkeringar och liknande inte är samlade på ett välplanerat
område vistas tredje man i området.
 Toalettbesök
Långt till etableringen för toalettbesök.
Årstider
 Tid till tining av tjäle
Måste värmas upp eller schaktas till tjälfritt vilket tar tid.
 Pumpning av vatten i schakter
När tjäle och snö smälter på våren blir det mycket vattentillrinning i schakter.
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5.2 Fältstudier
Tider som presenteras i följande diagram representerar tidsförlust i form av stillestånd, omarbete eller
extra arbete för hela eller delar av enhet som observerats.
Först redovisas sammanlagd tidsförlust utefter huvudkategorier i förhållande till total observationstid
under fältstudien. Fortsättningsvis redovisas resultatet under de 8 huvudkategorierna. Huvudkategorier
är indelade i tidsförlust med utgångspunkt från anledningar och är framtagna genom tidmätning och i
dialog med den observerande enheten. Därefter sorteras tidsförlust utefter de enheter som följts under
fältstudien. I bilaga 1 till 5 presenteras varje enskild observationsdag.

5.2.1 Sammanställning tidsförlust
Sammanlagd Studietid
Kategori
Annan enhet
Omarbete
Arbetsområde
Bygghandlingar
Förberedande arbete
Diskussion
Utomstående part
Tekniska
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

101:42:00

TOTAL TIDSFÖRLUST
8%
Annan enhet

Tid
7:55:00
2:37:00
1:10:00
1:59:00
1:57:00
0:33:00
0:52:00
1:25:00
83:14:00
18:28:00

Omarbete
Arbetsområde

3%
1%
2%

2%
0%1%
1%

Bygghandlingar
Förberedande arbete
Diskussion
Utomstående part
Tekniska
Värdeskapande tid

82%

Fig.8 Total tidsförlust för respektive huvudkategori.

5.2.2 Kategorier
I diagrammen kan total fältstudietid, orsaker till dokumenterad tidsförlust och vilken enhet som
påverkats utläsas. Sammanlagd tidsförlust som dokumenterats under observation ställs sedan i procent
mot den totala observationstiden.
Annan Enhet
Total Studietid

101:42:00

Orsak
Väntan på tillkörning av material, rörledningar, installatio
Väntan på bortkörning av material
Väntan på Mättekniker
Väntan på annan maskin, lastbil
Väntan på maskin
Väntan på bortfraktning av material
Övrig fältstudietid
Total tid i stillestånd pga Annan Enhet

ANNAN ENHET
Tid
2:26:00
1:40:00
2:25:00
0:53:00
0:25:00
00:06
93:47:00
7:55:00

Påverkad Enhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Lastbilsenhet
Anläggningsenhet
Sprängenhet

7:55:00; 8%

Övrig fältstudietid
Total tid i stillestånd pga
Annan Enhet
93:47:00;
92%

Fig.9 Tidsförluster kopplade till kategorin Annan Enhet.
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Omarbete
Total Studietid

101:42:00

Orsak
Flytt av elkablar ivägen för arbete
Rörledning ligger fel i sidled
Rensa borrhål
Övrig fältstudietid
Total tid i omarbeten pga bristfälliga arbete

OMARBETE
Tid
0:17:00
2:00:00
0:20:00
99:05:00
2:37:00

Påverkad Enhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Sprängenhet

2:37:00; 3%
Övrig fältstudietid

Total tid i omarbeten pga bristfälliga
arbeten

99:05:00;
97%

Fig.10 Tidsförluster kopplade till kategorin Omarbeten.
Arbetsområde
Total Studietid

101:42:00

Orsak
Stopp på transportsträcka
Fullt på etableringsupplag
Väntan på renovering uppfart etablering
Kranbil står i vägen för laser
Väntan på fri väg från lastbilar
Väntan på grävmaskinist flyttar på sig
Begränsat arbetsområde för maskin
Övrig fältstudietid
Total tid i extraarbete och väntan pga begränsat arbets

ARBETSOMRÅDE
Tid
0:05:00
0:04:00
0:03:00
0:20:00
0:16:00
00:06
00:16
100:32:00
1:10:00

Påverkad Enhet
Lastbilsenhet
Lastbilsenhet
Lastbilsenhet
Anläggningsenhet
Sprängenhet
Sprängenhet
Anläggningsenhet

1:10:00; 1%
Övrig fältstudietid

Total tid i extraarbete och väntan
pga begränsat arbetsområde

100:32:00;
99%

Fig.11 Tidsförluster kopplade till kategorin Arbetsområde.

Bygghandlingar
Total Studietid

101:42:00

Orsak
Extra arbete, plushöjder klaffar inte med S-b
Extra arbete dragning V-ledning runt brunn
Stillestånd pga av sprängarbete ej klart
Övrig fältstudietid
Total tid i extraarbete och stillestånd pga felaktiga byg

BYGGHANDLINGAR
Tid
0:40:00
0:10:00
1:09:00
99:43:00
1:59:00

Påverkad Enhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet

1:59:00; 2%
Övrig fältstudietid
Total tid i extraarbete och
stillestånd pga felaktiga
bygghandlingar

99:43:00;
98%

Fig.12 Tidsförluster kopplade till kategorin Bygghandlingar.
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Förberedande arbete
Total Studietid

101:42:00

Orsak
Hämta material/verktyg på etablering
Planera nya parkeringar och GC-väg
Väntan på bränsle till maskiner
Väntan på rörledningar som inte kan hämtas
Avtäckning, blåst berg ej klart inför borrning
Övrig fältstudietid
Total tid i extra arbete pga av brist i förberedande arbe

FÖRBEREDANDE ARBETE
Tid
0:28:00
0:30:00
0:15:00
0:24:00
0:20:00
99:45:00
1:57:00

1:57:00; 2%

Påverkad Enhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Sprängenhet

Övrig fältstudietid
Total tid i extra arbete pga av brist i
förberedande arbete

99:45:00;
98%

Fig.13 Tidsförluster kopplade till kategorin Förberedande Arbete.

Diskussion
Total Studietid

101:42:00

Orsak
Skyddsombud + arbetsledning på plats
Diskussion kring genomförande av arbetsuppgifter
Övrig fältstudietid
Total tid i stillestånd pga av diskussion

DISKUSSION
0:33:00; 1%

Tid Påverkad Enhet
0:19:00 Anläggningsenhet
0:14:00 Anläggningsenhet
101:09:00
0:33:00

Övrig fältstudietid
Total tid i stillestånd pga av
diskussion

101:09:00;
99%

Fig.14 Tidsförluster kopplade till kategorin Diskussion.

Utomstående part
Total Studietid
Orsak
Väntan vid bergkross
Tredje man i arbetsområdet
Väntan på annan entr. lägga klart kablar
Elkablar ej täckta av annan entr.
Övrig fältstudietid
Total tid i stillestånd pga utomstående part

101:42:00

UTOMSTÅENDE PART
Tid
0:04:00
0:03:00
0:30:00
0:15:00
100:50:00
0:52:00

Påverkad Enhet
Lastbilsenhet
Sprängenhet
Mätenhet
Anläggningsenhet

0:52:00; 1%
Övrig fältstudietid

Total tid i stillestånd pga utomstående
part

100:50:00;
99%

Fig.15 Tidsförluster kopplade till kategorin Utomstående Part.
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Tekniska
Total Studietid

101:42:00

Orsak
Maskiner och utrustning går sönder.
Grävmaskinens GPS tappar täckning
Väntan på GPS mottagning
Övrig fältstudietid
Total tid i stillestånd och extra arbete pga av tekniska a

TEKNISKA
Tid
0:45:00
0:25:00
0:15:00
100:17:00
1:25:00

Påverkad Enhet
Anläggningsenhet
Anläggningsenhet
Mätenhet

1:25:00; 1%

Övrig fältstudietid

Total tid i stillestånd och extra arbete
pga av tekniska anledningar

100:17:00;
99%

Fig.16 Tidsförluster kopplade till kategorin Tekniska.
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5.2.3 Enheter
I diagrammen kan total fältstudietid för respektive enhet som observerats utläsas. Samt total tidsförlust
för de kategorier som påverkat enheten och enhetens värdeskapande tid.
Anläggningsenhet
Sammanlagd Studietid
Kategori
Annan Enhet
Bygghandlingar
Omarbete
Arbetsområde
Förberedande Arbete
Tekniska
Diskussion
Utomstående Part
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

63:59:00
Tid
6:56:00
1:59:00
2:17:00
0:36:00
1:37:00
1:10:00
0:33:00
0:15:00
48:36:00
15:23:00

ANLÄGGNINGSENHET
Annan Enhet

11%
3%

Bygghandlingar

4%
1%
2%
2%
1%
0%

Omarbete
Arbetsområde
Förberedande Arbete
Tekniska
Diskussion
Utomstående Part

76%

Värdeskapande tid

Fig.17 Tidsförluster och värdeskapande tid för anläggningsenhet.

Lastbilsenhet
Sammanlagd Studietid
Kategori
Annan Enhet
Arbetsområde
Utomstående Part
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

17:08:00
Tid
0:53:00
0:12:00
0:04:00
15:59:00
1:09:00

LASTBILSENHET
5% 1% 1%
Annan Enhet
Arbetsområde
Utomstående Part
Värdeskapande tid
93%

Fig.18 Tidsförluster och värdeskapande tid för lastbilsenhet.
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Sprängenhet
Sammanlagd Studietid
Kategori
Annan Enhet
Utomstående Part
Omarbete
Arbetsområde
Förberedande Arbete
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

13:45:00

SPRÄNGENHET
1% 0% 3% 3%

Annan Enhet

Tid

0:06:00
0:03:00
0:20:00
0:22:00
0:20:00
12:34:00
1:11:00

Utomstående Part
Omarbete
Arbetsområde
Förberedande Arbete
Värdeskapande tid
91%

Fig.19 Tidsförluster och värdeskapande tid för sprängenhet.

Mätenhet
Sammanlagd Studietid
Kategori
Tekniska
Utomstående Part
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

6:50:00
Tid

0:15:00
0:30:00
6:05:00
0:45:00

MÄTENHET
4%

Tekniska
Utomstående Part
Värdeskapande tid
89%

Fig.20 Tidsförluster och värdeskapande tid för mätenhet.
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7%

2%

6 Diskussion och Analys
Det är inte alltid enskilda faktorer som ligger till grund för stopp och extra arbete, utan en kombination
av flera. Alla enheter som observerats är mer eller mindre beroende av varandras arbete, något som är
av stor betydelse för möjligheten att kunna jobba effektivt. Entreprenadens arbetsplatsområde skapar
tidsförlust i form av begränsad yta för materialupplag, arbetsyta och maskinparkens mobilitet. Likaså
skapar geotekniska förutsättningar svårigheter genom missvisande mängdförteckningar och kuperad
terräng. Men det är inte enbart utomstående faktorer som ligger till grund för stopp eller extra arbete.
Samarbetet inom enheter, sinsemellan enheter samt samarbetet mellan produktion och arbetsledning
måste också fungera för att uppnå en effektiv framdrift. I grunden är det dock varje enskild individ
som måste närvara i produktionen och ha en känsla av delaktighet för att uppnå en väl fungerande
verksamhet.

6.1 Huvudkategorier
6.1.1 Annan enhet
En enhet som tvingas vänta på en annan enhet är enligt denna fältstudie största anledningen till
tidsförlust. Orsaken till varför dessa väntetider uppstår har under observationerna varierat och det
anses inte finnas en entydig lösning till väntetiderna. Eftersom projektets arbetsområde är begränsat
ligger en stor del av framdriftskapaciteten i en väl fungerande logistik. Då ingen möjlighet för
materialupplag intill delsträckor existerar är en anläggningsenhet ytterst beroende av lastbilar som kan
leverera material till och från delsträckan utefter behov. Om logistiken inte fungerar växer
väntetiderna snabbt och framdriftskapaciteten sjunker drastiskt.
Efter iakttagelser och dialog med produktionen om orsak till väntetid har det varit tydligt att de anser
att det föreligger brister i planeringen. Både från enskilda individer ute i produktion som från
arbetsledningen.
Brist i planering kan inte alltid hänföras till en enskild individ utan kan också bero på att flera
ansvariga varit involverade i ett moment. I arbetsledningen ligger ansvaret att tillgodose produktionen
med tillräckligt antal lastbilar för en effektiv framdrift. Där finns även ett ansvar att se till att diverse
redskap och material finns tillgängliga för att kunna utföra VA-arbete och övriga installationer. Saknas
inventarier eller produktionen har för få lastbilar till förfogande är väntetider oundvikliga. Men ett
ansvar ligger likaså hos varje enhet att arbeta med framförhållning samt i god tid förbereda sig för
kommande arbetsmoment. Dvs. om en enhet beställer material i samma stund som det behövs är det
självklart att väntetid uppkommer i form av att materialet då måste hämtas innan arbetet kan
fortskrida.
Under fältstudien observerades att vissa delsträckor hade en tidigarelagd deadline. Det resulterade i
väntetider på andra delsträckor då lastbilar, maskiner och andra enheter inte var tillgängliga. Detta
leder till frågan om arbetet planerats på det viset eller om delsträckorna med tidigarelagd deadline
hamnat efter. Oavsett orsak så ligger grunden i planeringen. Varför avsätts då inte ytterligare resurser
för att kunna upprätthålla driften på alla delsträckor? Bortprioriteras vissa delsträckor kommer även
deras deadline att riskeras.
En viktig faktor för att produktionen ska fungera smidigt är att ett bra samarbete och en god
kommunikation existerar på individnivå. Både inom en enhet och enheter sinsemellan. Då många
arbeten är beroende av varandra är det viktigt att de prioriteras rätt så ingen tvingas till ofrivilliga
avbrott. Det är följaktligen av yttersta vikt att en ömsesidig respekt råder och en öppenhet inför förslag
som prioriterar och gynnar arbetets helhet.
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6.1.2 Omarbete
Så länge den mänskliga faktorn är närvarande sker misstag. Det går inte att komma ifrån. Genom
utbildning och ständig kommunikation kan dock brister i arbete förebyggas. Under fältstudien
observerades också mycket riktigt att just ett gott samspel mellan enheter kunde ha förhindrat en stor
del av de omarbeten som presenteras i resultatet.
Av fältstudiens resultat kan utläsas att 3 procent av arbetet utfördes två gånger. Det omarbete detta
medförde fick till följd att spräng- och anläggningsenhet under denna tidsperiod inte kunde bidra med
sin del till det tidsplanerade arbetet. I detta specifika fall blev följden att drygt 5 timmars arbete från
den planerade framdriften försvann.
Orsaker till omarbete under fältstudier skulle även kunna kopplas till rent slarv eller saknad förståelse
att vald lösning inte är hållbar. Dvs omarbetet är oundvikligt.
Även under intervjuer var omarbete en återkommande anledning till tidsförlut. Främsta orsaken som
angavs var att arbetsstyrkan definierar branschens terminologi på olika vis. I en produktion med så
många inblandade parter som vid utbyggnad av VA är det därför ytterst väsentligt att hela
arbetsstyrkan använder sig av samma definitioner. Annars är det ett faktum att ett omarbete kommer
att uppstå.
En annan orsak till omarbete som påtalades var en allmän brist i kommunikation mellan medarbetare
under pågående arbete och det som komma skulle. En brist som ledde till att visst arbete utfördes i fel
ordning och därmed gav upphov till omarbete då arbetena var beroende av varandra.
Nämndes gjorde också att väderlek och årstid kunde vara orsak till omarbete då öppna schakt kunde
fyllas med vatten och flytta redan lagda rörledningar ur position.

6.1.3 Arbetsområde
Fältstudiens resultat visar att 3 av 4 observerade enheter berörs negativt av arbetsområdets
begränsningar. Direkta tidsförluster som uppstår är problem med framkomlighet. Maskiner och fordon
står i vägen för varandra vilket gör att det tar tid att transportera utrustning och material, och
arbetstiderna förlängs därmed inom entreprenaden. När enheter, och då främst anläggningsenheter
arbetar tätt inpå varandra krävs det att transporter till respektive enhet samsas om det arbetsområde de
har till förfogande för tippning, lastning och temporära upplag. Uppnås inte detta samspel uppstår
stillestånd för dessa enheter.
Projektets cirkulationssystem med lastbilar är delvis framtaget för att arbetsområdet ofta inte
möjliggör materialupplag vid vissa delsträckor. Utan vid behov av material skall det istället finnas
lastbilar till förfogande. Cirkulationssystemet är enligt intervjuer och dialog med produktionen ett
uppskattat och effektivt arbetssätt. Under förutsättning att tillräckligt med lastbilar finns tillgängliga.
Det kan även konstateras att fältstudien bekräftade detta, där den värdeskapande tiden för lastbilar var
hela 93 procent.
Under fältstudierna observerades det att vissa befintliga transportvägar inom entreprenaden var ytterst
smala och i fruktansvärt dåligt skick. Det resulterade i att lastbilar både på delsträckans dit- och
tillbakaväg var tvungna att stanna för möte från 1 upp till 5 gånger. I vilken tidsfördröjning detta
resulterade i kunde fältstudien tyvärr inte avgöra då rutterna i hög grad varierade. Men det var förstås
uppenbart att det tog längre tid för en lastbil som tvingades till ovan nämnda stopp än för en som inte
gjorde det.
En ytterligare notering som gjordes under dessa mötesstopp var den risk en lastbilschaufför utsattes för
då hen tvingades stanna sitt fordon långt ut i vägrenen på en smal, underdimensionerad och delvis
skadad väg. Risken för en arbetsplatsolycka och därmed tidsförlust anses öka markant i dessa fall.
Att reparera en befintlig väg under pågående entreprenadtid är visserligen väldigt väsentligt när behov
finns. Men under en sådan reparation hindras transporter ytterligare och därför bör förstärkning av
befintlig väg i möjligaste mån ske i ett tidigare skede av entreprenadtiden.

36

Att arbetsområdet dessutom var uppdelat och att arbete simultant utfördes på fler fronter var en
indirekt anledning till enheters tidsförlust. Enligt sprängenhet till exempel var det tiden för att
transportera borriggen mellan delsträckorna som var den största tidsförlusten. Inte den faktiska
borrningen, laddningen och sprängningen som till stor del brukade ske effektivt utan störningar.

6.1.4 Bygghandlingar
Bristfälliga bygghandlingar som negativ faktor på framdriften var en tidsförlust som både framgick i
intervjuer och fältstudier. I fältstudien framkom det endast att anläggningsenheten drabbades av extra
arbete eller stillestånd. Av intervjuresultatet framgick det dock tydligt att felaktiga bygghandlingar
skapade stor tidsförlust för både arbetet i fält och hos arbetsledningen.
När bygghandlingar inte stämmer överens med verkligheten skall beställare meddelas. Deras
beslutsprocess kan emellanåt vara utdragen och är entreprenörens handlingsfrihet dessutom begränsad
uppstår lätt stillestånd. ÄTA-arbeten som uppstår på grund av bristfälliga bygghandlingar bidrar även
till tidsfördröjning i tidsplanen då resurser som egentligen skulle bidragit till den planerade framdriften
måste avsättas till detta.
Ett problem som påtalades under intervjuerna var att det uppstår skillnader mellan projekterad
teoretisk berglinje och verklig. Vilket projektet också har haft problem med. När det uppstår berg i
schakt behöver sprängare tillkallas och massa måste schaktas. En sådan process är tidskrävande och
gör att resterande produktion på delsträckan stannar upp. Anläggningsenheten kan sysselsätta sig med
andra uppgifter under en begränsad tid men riskerar att i slutändan bli stillastående. Bilaga nr. 7 visar
på att oväntat berg påträffades i ett planerat jordschakt på delsträcka 104. Trots den begränsade mängd
berg som påträffades tvingades sprängare kallas in. I resultatet av fältstudien framgick att visst
sprängarbete krävts som resulterat i stillestånd. Men enligt intervjudeltagare och den teoretiska
faktainsamlingen som gjorts kan sprängarbete vara ännu mer omfattande än så och ta många dagar i
anspråk.
Något som studien inte visar är den tid som mätenheten måste lägga ner på bristfälliga
bygghandlingar. När bygghandlingar inte stämmer måste mätenheten mäta in en ny bergslinje,
redovisa ändringarna i en mängdförteckning och konstruera om ritningarna. Något som resulterar i
extra arbete som inte en mättekniker är kontrakterad för.

6.1.5 Föreberedande arbete
I intervjuerna framkom en frustration över att ett arbetsområde ofta inte var ordentligt förberett för det
kommande VA-arbetet. Avsatt tid för att bidra till framdriftskapaciteten fick istället spenderas på
röjning av arbetsområdet i form av borttagning av träd, stubb och befintliga mark- och luftledningar.
När väl tidsplanerat arbete återigen tilläts fortgå fick ytterligare tid spenderas på anpassning till
fastigheter. Orsaken till detta kan enligt intervjuerna vara att beställare till projekt inte alltid har
informerat eller kommit överens med fastighetsägare om ny fastighetsgräns och förbindelsepunkt eller
hur befintlig växtlighet och egendom ska hanteras när arbetet väl inleds. För produktionens del
resulterar det i stillestånd eller att arbeten måste korrigeras efter det att överenskommelse skett mellan
beställare och fastighetsägare.
I intervjuerna påtalades det också att tid som kunde bidragit till framdriften ibland får spenderas på
planering av ny GC-väg, parkering, etc. Något som redan borde varit bestämt från arbetsledningshåll.
Fältstudiens resultat kan till viss del även bekräfta detta. Dock kan majoriteten av tidsförlust kopplas
till individens egen planering för kommande arbete.
Att förbereda för sitt eget arbete genom att se till att nödvändig utrustning och material finns på plats
sparar mycket tid. Då projektets etablering där redskap och utrustning befinner sig är så pass långt från
vissa delsträckor måste enheten själv se till att material och verktyg finns tillgängliga vid delsträckan
när arbete skall påbörjas. Detta förutsätter förstås att arbetsledningens ansvar att inventeringar och
kontroll av redskap utförts och att utrustning finns tillgänglig för användning.
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Ytterligare orsak till extra arbete är när förberedande arbete som utförts av annan enhet har varit
bristfälligt. Det resulterar i att en enhet måste slutföra någon annans arbete innan de kan påbörja sin
ordinarie arbetsuppgift. Konsekvensen blir även att ett arbete riskerar bli kostnadsdrivande då en för
entreprenören dyrare enhet utför en billigare enhets arbete. De ordinarie arbetsuppgifterna tar därmed
längre tid och kan ses som en tidsförlust. Frågan om vems arbete som är vems är egentligen en helt
egen punkt och det borde också vägas in vad som i slutänden är bäst för företaget. Ibland kan det vara
nödvändigt att utöka eller minska sitt arbetsområde för att se till den totala vinningen för företaget.

6.1.6 Diskussion
Både i resultat från fältstudien och intervjuer visar att tidsförlust orsakat av diskussion och oenighet
inom enhet förekommer. I intervjuerna nämns tidsförluster både i produktionens arbetsutförande och
mellan entreprenör och beställare vilket gör att frågan bör adresseras.
I en produktion uppstår situationer när den erlagda uppgiften är tydlig men dess utförande är upp till
enheten. Beroende på hur sammansvetsad en enhet är och vilken erfarenhet de tillsammans besitter
genomförs en uppgift olika. Ett sammansvetsat arbetslag bemöter problem med ambition att
tillsammans lösa dem. När ett arbetslag med osämja stöter på problem uppstår diskussion och parterna
riskerar att motarbeta varandra istället för att jobba mot en gemensam lösning. Onödig tid till
diskussion har under observationstiden uppstått enbart hos anläggningsenheten. Det är förståeligt då
en anläggningsenhet är den enda enheten som består av flertalet individer och fler än en yrkesroll
vilket gör att uppfattningen kring ett problems lösning kan variera.
Fältstudien pekade på att individerna arbetade olika effektivt beroende på vilka de samarbetade med.
Även om storlek på problem kopplade till osämja inom arbetslag inte framstod som betydande i denna
studie är osämja en viktig del som indirekt kan utgöra en betydande skillnad i effektiv framdrift.
För att undvika diskussion och förebygga osämja skulle ett komplement till de utförandebeskrivningar
som finns i AMA kunna utvecklas. Eftersom entreprenörens verksamhet är relativt nischad mot
utbyggnad av kommunalt VA är sannolikheten stor att ett liknande arbete som det rådande kommer att
uppstå i framtida projekt. En enhet behöver då inte förlita sig på varandras tidigare erfarenhet, vilket
har en tendens att skapa diskussion.

6.1.7 Utomstående part
Enligt intervjuerna var orsaken till stillestånd kopplat till utomstående part återkommande. Det
framkom att tredje man emellanåt vistades i området och att andra entreprenörer inte höll avtalade
tider.
I fältstudien påverkades alla enheter av utomstående part men inte i så stor grad trots att arbetet
bedrevs i tätbebyggt område. Det tyder på att tydliga avgränsningar runt arbetsområdet, goda lösningar
för GC-väg och övrig trafikplanering förelåg.
Tidsförluster orsakade av annan entreprenör förekom. Enligt dialog med produktionen var anledningen
ofta att utomstående entreprenör inte höll tider eller slarvade i sitt arbete.
Att förändra Birkas rutiner anses inte vara lösningen på det här problemet.

6.1.8 Tekniska
Enligt fältstudien var stillestånd på grund av tekniska orsaker förhållandevis små jämfört med andra
kategorier. Dock är de ibland oundvikliga. Exempelvis har maskiner och utrustning begränsad
livslängd och en GPS kan på grund av geografisk plats ha begränsad mottagning.
Men det är ur tidsförlustperspektiv av vikt att produktionen använder och vårdar maskiner och annan
utrustning på ett hållbart och korrekt vis. För att så långt som möjligt bibehålla dess funktionalitet och
livslängd. När redskap och maskiner väl verkar vara på väg att gå sönder är det viktigt att påtala detta i
god tid och ersätta dessa för att förhindra stillestånd.
I intervjuerna har tekniska orsaker inte nämnts.
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6.2 Studiens utförande
Av resultatet kan utläsas att fältstudien inte tidsmässigt fördelades jämnt mellan de olika enheterna.
Mätenheten tilldelades 1 fältstudiedag, anläggningsenheten 10,5 dagar, sprängenheten 2,5 dagar och
lastbilsenheten 3 dagar. Som tidigare nämnts har fältstudien till viss del baserats och utformats på
resultat från de intervjuer som gjordes i början av arbetet. Där framgick det att majoriteten av de
tidsförluster som enligt deltagarna uppstod främst påverkade de yrkesroller som i arbetet definierats
som anläggningsenhet. Därför tilldelades mer fältstudietid på anläggningsenheten än på andra enheter
för att få möjlighet att observera så många olika typer av tidsförluster som möjligt.
Eftersom fältstudiedagarna var begränsade och inplanerades oregelbundet bör utförda observationer
betraktas som stickprov.
Det ska också framhållas att en del av de tidsförluster som uppstått under fältstudien har varit
svårbedömda. Till exempel gick observerad enhet ibland över till en annan enhet och stöttade dem i
sitt arbete. Den observerade enheten utförde då värdeskapande arbete för projektet men inte inom sitt
egna, avgränsade arbetsområde.
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7 Slutsats
Enligt studien var väntan på annan enhet den största orsaken till tidsförlust i produktionen. Under tiden
enheterna studerades ägnade de 8 procent av sin arbetstid åt att vänta. Stillestånd som uppkom var på
grund av väntan på bortfraktning- och ditkörning av material och redskap samt att annan enhet skulle
bli klar med eller att överhuvudtaget utföra sitt arbetsmoment. Delvis var det begränsade
arbetsområdet en bidragande faktor till tidsförlust. Men även en frekvent anledning var bristen på
framförhållning av individ och kommunikation enheter sinsemellan samt mellan enheter och
arbetsledning.
Resultatet pekar vidare på att tidsförlust inom huvudkategorierna omarbeten, bygghandlingar och
förberedande arbeten var de därefter mest förekommande.
Tidsförlust inom omarbete uppgick till 3 procent av fältstudietiden och orsakades av bristfälligt första
utförande samt missförstånd mellan individer.
Inom kategorin bygghandling uppgick tidsförlusten till 2 procent av fältstudietiden och berodde på att
teoretisk förutsättning skilde sig från verklig. Mängdförteckning över jord och bergschakt samt
anslutning av rörledning fram till brunn överensstämde inte vilket resulterade i extra arbete.
Gällande förberedande arbete var störst orsak till extra arbete och där av tidsförlust den enskilda
individens brist på framförhållning. Redskap och utrustning saknades på arbetsplatsen och material
beställdes för sent. Här uppgick tidsförlusten till 2 procent av fältstudietiden.
Sammanfattningsvis visar studien att produktionsarbetet går att förbättra trots att samtliga
observationsenheter har en relativt hög sysselsättningsgrad. Eftersom de olika tidsförlusterna inte
belagts med prislapp är det svårt avgöra vilken av dem som är mest kostsam för projektet.
Dock tyder studien på att flertalet av tidsförlusterna går att förebygga då majoriteten av anledningarna
till dessa visat sig vara bristfällig planering och kommunikation.
Därför är det av stor vikt att produktionen på individnivå arbetar med framförhållning samt för
kontinuerlig dialog med övriga inom projektet.
Även mellan enheter gäller det att vara lyhörda för varandras åsikter och arbeta mot gemensamt mål,
trots att arbetsuppgifterna skiljer sig åt.
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8 Rekommendationer
Då studien är begränsad enligt kapitel 1.5 Avgränsningar behöver en mer omfattande undersökning
genomföras för att få en mer detaljerad bild över vilka tidsförluster som är frekvent återkommande.
Det är dessutom av stort intresse att undersöka den ekonomiska omfattningen av påträffade
tidsförluster, för möjliga besparingar av ett förbättringsarbete.
Denna undersökning är begränsad till liknande projekt som berör utbyggnad av kommunalt VA. Det
skulle därför vara intressant att se hur tidsförluster är fördelade i projekt som berör andra områden
inom anläggningsbranschen. Idéer om effektivisering skulle kanske kunna hämtas därifrån.
Ytterligare ett förslag är att undersöka andra projekt som berör kommunalt VA men använder sig av
andra framdriftsmetoder. Följer dessa projektet samma mönster när det gäller tidsförluster som i det
studerade projektet? Om inte, kan det ge uppslag till alternativa lösningar.
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Bilaga nr. 1
Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Anläggningsenhet
Start

Fältstudiedagar
2018-04-10

Plats

104

07:30
09:40
13:45

Stop
08:50
12:50
15:45

Fältstudietid
01:20
03:10
02:00
06:30

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
1. Väntan på Material
00:03
2. Väntan på Mättekniker
00:15
3. Extra arbete plushöjder klaffar inte med S-brunn
00:40
4. Extra arbete dragning V-ledning runt brunn
00:10
5. Hämta material/verktyg på etablering
00:10
Värdeskapande tid
05:12
Tid pga hinder
01:18

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Lasbilsenhet
Start

Plats

2018-04-11

07:10
10:35
13:35

Huvudkategori
Annan Enhet
Annan Enhet
Bygghandlingar
Bygghandlingar
Förberedande Arbete

Stop

08:50
12:50
15:40

1% 4%

1. Väntan på Material

10%

2. Väntan på Mättekniker

2%
3%

3. Extra arbete plushöjder klaffar
inte med S-brunn
4. Extra arbete dragning V-ledning
runt brunn
5. Hämta material/verktyg på
etablering
Värdeskapande tid

80%

1o2B
Fältstudietid

1% 1%

01:40
02:15
02:05
06:00

1. Stopp på transportsträcka
2. Inget svar på komradio vart
tippning ska ske
Värdeskapande tid

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
Huvudkategori indelning
00:05 Arbetsområde
1. Stopp på transportsträcka
00:04 Annan Enhet
2. Inget svar på komradio vart tippning ska ske
05:51
Värdeskapande tid
00:09
Tid pga hinder

98%

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Anläggningsenhet
Start

Plats

2018-04-12

07:30
09:40
13:50

Stop

08:50
12:50
15:40

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
00:17
1. Extraarbete, Flytta elkablar ivägen för arbete
2. Planera nya parkeringar och GC-väg
00:30
00:30
3. Kompressorvagn gick sönder. Väntan på ny
00:11
4. Vänta på Mättekniker innan sprängning
00:12
5. Material är slut, hämtar mer
04:40
Värdeskapande tid
01:40
Tid pga hinder

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Anläggningsenhet
Start

Fältstudietid

Stop

08:50
10:55
15:30

01:20
03:10
01:50
06:20

Huvudkategori indelning
Omarbete
Förberedande Arbete
Tekniska
Annan Enhet
Förberedande Arbete

4%

8%

1. Extraarbete, Flytta elkablar ivägen
för arbete
2. Planera nya parkeringar och GC-väg

8%

3%

3. Kompressorvagn gick sönder.
Väntan på ny
4. Vänta på Mättekniker innan
sprängning
5. Material är slut, hämtar mer
Värdeskapande tid

Tot:

Plats

2018-04-25

07:40
09:30
13:50

104

3%

74%

00:00

104
Fältstudietid

10%

01:10
01:25
01:40
04:15

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
Huvudkategori indelning
1. Grävmaskinens GPS tappar täckning
00:25 Tekniska
2. Padda tappar drivrem, byte
00:15 Tekniska
Värdeskapande tid
03:35
Tid pga hinder
00:40

6%

1. Grävmaskinens GPS tappar täckning
2. Padda tappar drivrem, byte
Värdeskapande tid

84%

00:00

Bilaga nr. 2
Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Fältstudiedagar
Plats

2018-04-26

Lastbilsenhet
Start

07:45
09:30
13:35

Stop

08:52
12:53
15:28

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
1. Väntetid för inbackning till grävmaskin
00:10
2. Väntetid för inbackning till grävmaskin
00:04
3. Väntetid för inbackning till grävmaskin
00:03
4. Fullt på etableringsupplag
00:04
5. Väntetid för inbackning till grävmaskin
00:09
Värdeskapande tid
05:53
Tid pga hinder
00:30

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Anläggningsenhet
Start

Stop

08:50
12:50
15:30

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
00:08
1. Väntan på Mättekniker
00:10
2. Väntan på detonering sprängsalva
00:45
3. Väntan på Mättekniker
00:21
4. Väntan på sprängning
00:15
5. Väntan på bränsle till maskiner
00:25
6. Väntan på grävmaskin. Utlånad annan delsträcka
00:29
7. Väntan på sprängning, berg i ledninggrav
03:27
Värdeskapande tid
02:33
Tid pga hinder

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

07:10
09:45
00:00

Stop

08:50
12:50
00:00

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
00:14
1. Väntan på vält ska packa färdigt
2. Väntan vid bergkross
00:04
00:05
3. Väntan på grävmaskin, för tippning
00:04
4. Väntan på inbackning till maskin
00:03
5. Väntan på renovering uppfart etablering
04:15
Värdeskapande tid
00:30
Tid pga hinder

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Anläggningsenhet
Start

Arbetsmoment
1. Väntan på sprängning
2. Väntan på material
3. Väntan på material
4. Rörledning ligger fel i sidled
5. Väntan på material, tryckspillrör
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

07:30
09:50
13:48

Stop

08:50
12:50
15:30

Noterat under Fältstudietid
Tid
00:09
00:20
00:08
00:06
00:15
05:04
00:58

3% 1%
1% 1%
2%

1. Väntetid för inbackning till
grävmaskin
2. Väntetid för inbackning till
grävmaskin
3. Väntetid för inbackning till
grävmaskin
4. Fullt på etableringsupplag
5. Väntetid för inbackning till
grävmaskin
Värdeskapande tid

92%

00:00

104
Fältstudietid

01:20
03:00
01:40
06:00

1. Väntan på Mättekniker

2% 3%

2. Väntan på detonering sprängsalva

13%

3. Väntan på Mättekniker
4. Väntan på sprängning

Huvudkategori indelning
Annan Enhet
Bygghandlingar
Annan Enhet
Bygghandlingar
Förberedande Arbete
Annan Enhet
Bygghandlingar

5. Väntan på bränsle till maskiner

6%
58%
4%

6. Väntan på grävmaskin. Utlånad annan
delsträcka

7%

7. Väntan på sprängning, berg i ledninggrav
8%

Värdeskapande tid

E1o2B
Fältstudietid

1. Väntan på vält ska packa färdigt

01:40
03:05
00:00
04:45

5%

1% 2%
1% 1%

2. Väntan vid bergkross

3. Väntan på grävmaskin, för tippning

Huvudkategori indelning
Annan Enhet
Utomstående Part
Annan Enhet
Annan Enhet
Arbetsområde

4. Väntan på inbackning till maskin

5. Väntan på renovering uppfart etablering

Värdeskapande tid
90%

Plats

2018-05-07

01:07
03:23
01:53
06:23

Huvudkategori indelning
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet
Arbetsområde
Annan Enhet

Plats

2018-05-04

Lastbilsenhet
Start

Fältstudietid

Plats

2018-05-03

07:30
09:50
13:50

E1o2B

104
Fältstudietid

1. Väntan på sprängning

01:20
03:00
01:42
06:02

2%

4. Rörledning ligger fel i sidled

5. Väntan på material, tryckspillrör

Värdeskapande tid

2%
2%
4%

2. Väntan på material

3. Väntan på material

Huvudkategori indelning
Bygghandlingar
Annan Enhet
Annan Enhet
Omarbete
Förberedande Arbete

6%

84%

Bilaga nr. 3
Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Fältstudiedagar

Anläggningsenhet
Start

2018-05-08

07:30
09:50
13:50

Plats
Stop

08:50
12:50
15:30

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
1. Väntan på lastbil, schakttömning
00:05
2. Hämta material på etablering
00:06
3. Väntan på rörledningar från upplag
00:09
4. Fel rikt på dagvattenled, ligger fel i sidled
00:31
Värdeskapande tid
05:09
Tid pga hinder
00:51

104
Fältstudietid

1. Väntan på lastbil, schakttömning

01:20
03:00
01:40
06:00

Huvudkategori indelning
Annan Enhet
Förberedande Arbete
Förberedande Arbete
Omarbete

1% 2% 2%
9%

2. Hämta material på etablering
3. Väntan på rörledningar från upplag
4. Fel rikt på dagvattenled, ligger fel i sidled
Värdeskapande tid

86%

Datum

2018-05-09

Enhetsgrupp

Plats

104

Anläggningsenhet

Period

Start

Stop

1. Fel rikt på lagt dagvatten

Fältstudietid

1

07:25

08:50

01:25

2

09:45

12:50

03:05

3

13:50

15:30

01:40

Totalt:

06:10

12%

2. Väntan på Mättekniker
12%

3. Fel rikt på lagt dagvatten

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment

Tid

Huvudkategori indelning

1. Fel rikt på lagt dagvatten

00:45 Omarbete

2. Väntan på Mättekniker
3. Fel rikt på lagt dagvatten
4. Skyddsombud + arbetsledning på plats
5. Fel rikt på lagt dagvatten
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

00:45
00:20
00:19
00:18
03:43
02:27

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Sprängenhet
Start

07:20
09:40
13:30

Stop

09:09
12:50
15:40

6%
60%

Annan Enhet
Omarbete
Diskussion
Omarbete

5%

5. Fel rikt på lagt dagvatten
5%

Värdeskapande tid

Plats

2018-04-10

4. Skyddsombud + arbetsledning på plats

200
Fältstudietid

01:49
03:10
02:10
07:09

1% 1%

1. Väntan på lastbil,
bortfraktning av material
2. Tredje man i arbetsområdet

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
Huvudkategori indelning
00:06 Annan Enhet
1. Väntan på lastbil, bortfraktning av material
00:03 Utomstående Part
2. Tredje man i arbetsområdet
Värdeskapande tid
07:00
Tid pga hinder
00:09
98%

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Anläggningsenhet
Start

2018-04-11 Plats

07:15
09:40
13:44

Stop

100

08:45
12:46
15:45

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
00:03
1. Diskussion kring genomförande
00:30
2. Väntan på lastbil, bortfraktning av material
00:03
3. Diskussion kring genomförande
00:15
4. Väntan på lastbil, bortfraktning av material
00:09
5. Väntan på material
00:20
6. Kranbil står i vägen för laser
00:09
7. Väntan på stödmurar
Värdeskapande tid
05:08
Tid pga hinder
01:29

Fältstudietid

1%

01:30
03:06
02:01
06:37

Huvudkategori indelning
Diskussion
Annan Enhet
Diskussion
Annan Enhet
Annan Enhet
Arbetsområde
Annan Enhet

1. Diskussion kring genomförande

1%

4%
2%

2. Väntan på lastbil, bortfraktning av
material
3. Diskussion kring genomförande

5%
2%

4. Väntan på lastbil, bortfraktning av
material
5. Väntan på material
6. Kranbil står i vägen för laser
7. Väntan på stödmurar
Värdeskapande tid

7%

78%

Bilaga nr. 4
Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Anläggningsenhet
Start

Arbetsmoment
1. Väntan på material
2. Väntan på material
3. Väntan på material
4. Väntan på Mättekniker
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Fältstudiedagar

Sprängenhet
Start

Plats

2018-04-12

07:00
09:39
13:40

Stop

08:52
12:46
15:45

Noterat under Fältstudietid
Tid
00:08
00:11
00:09
00:21
06:15
00:49

Stop

09:00
10:55
15:46

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
00:16
1. Väntan på fri väg från lastbilar
00:06
2. Väntan på grävmaskinist flyttar på sig
00:20
3. Avtäckning, blåsa berg
Värdeskapande tid
03:59
00:42
Tid pga hinder

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Mätenhet
Start

Stop

09:00
12:55
15:41

01:52
03:07
02:05
07:04

Huvudkategori indelning
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet

2% 3%
2%

1. Väntan på material
2. Väntan på material
3. Väntan på material
4. Väntan på Mättekniker
Värdeskapande tid

200
Fältstudietid

01:18
01:25
01:58
04:41

Huvudkategori indelning
Arbetsområde
Arbetsområde
Förberedande Arbete

6%

Totalt:

1
2
3

2018-05-03 (förmiddag)
Anläggningsenhet
Start

7%

2. Väntan på grävmaskinist flyttar på
sig
3. Avtäckning, blåsa berg
Värdeskapande tid

85%

4%

1o2B
Fältstudietid

Plats

07:05
09:46
00:00

Stop

08:50
12:40
00:00

2%

1. Väntan på fri väg från lastbilar

01:17
03:25
02:08
06:50

7%

1. Väntan på GPS mottagning
2. Väntan på annan entr. lägga klart
kablar
Värdeskapande tid

Noterat under Fältstudietid
Huvudkategori indelning
Arbetsmoment
Tid
1. Väntan på GPS mottagning
00:15 Tekniska
00:30 Utomstående Part
2. Väntan på annan entr. lägga klart kablar
Värdeskapande tid
06:05
Tid pga hinder
00:45

Datum
Enhetsgrupp
Period

5%

88%

Plats

2018-04-26

07:43
09:30
13:33

Fältstudietid

Plats

2018-04-25

07:42
09:30
13:48

100

89%

200
Fältstudietid

6%

01:45
02:54
00:00
04:39

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
Huvudkategori indelning
00:16 Arbetsområde
1. Begränsat arbetsområde för maskin
00:17 Annan Enhet
2. Väntan på material
00:08 Diskussion
3. Inmätning laser, disk. genomförande
00:32 Annan Enhet
4. Väntan på material
Värdeskapande tid
03:26
Tid pga hinder
01:13

6%

1. Begränsat arbetsområde för maskin

3%

2. Väntan på material
3. Inmätning laser, disk. genomförande
4. Väntan på material

11%

Värdeskapande tid

74%

Bilaga nr. 5
Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

2018-05-03 (eftermiddag)
Sprängenhet
Start

Arbetsmoment
1. Rensa borrhål
Värdeskapande tid
Tid pga hinder

Datum
Enhetsgrupp
Period

Totalt:

1
2
3

Fältstudiedagar
Plats

00:00
00:00
13:41

Stop

00:00
00:00
15:36

17%

1o2B
Fältstudietid

00:00
00:00
01:55
01:55

1. Rensa borrhål
Värdeskapande tid

Noterat under Fältstudietid
Tid
Huvudkategori indelning
00:20 Omarbete
01:35
00:20

Anläggningsenhet
Start

Plats

2018-05-04

07:30
09:50
00:00

Stop

08:52
12:50
00:00

Noterat under Fältstudietid
Arbetsmoment
Tid
00:15
1. Logistikproblem, kablar otäckta av annan entr.
00:03
2. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
00:12
3. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
00:03
4. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
00:13
5. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
00:13
6. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
00:06
7. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
00:20
8. Väntan på material
Värdeskapande tid
02:57
Tid pga hinder
01:25

83%

200
Fältstudietid

1. Logistikproblem, kablar otäckta av annan
entr.

01:22
03:00
00:00
04:22

2. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
3. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
4. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor

Huvudkategori indelning
Utomstående Part
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet
Annan Enhet

5. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
6. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
7. Väntan på lastbil, bortfrakting schaktmassor
67%

8. Väntan på material
Värdeskapande tid

6%

1%

5%

1%
5%
5%
2%
8%

Bilaga nr. 6

Intervjuunderlag

 Vad är din titel i Birka?
 Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift?
 Vad har du för utbildningar och certifieringar?
 Vad har du för tidigare erfarenhet av VA-arbete och
anläggningsprojekt?
 Vilket/vilka delmoment eller delsträckor är du involverad i?
 Vad skulle du säga är problem som orsakar tidsförluster och
påverkar framdriftskapaciteten negativt?

Bilaga nr. 7
Delsträcka 104, Sektion med teoretisk berglinje (från bygghandlingar) och verkligt berglinje inmätt av
mättekniker.

Källa: Birka Markbyggnad AB

