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Sammanfattning 
ÄTA-arbeten(Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten) är mer eller mindre vanligt 
förekommande i alla byggprojekt vare sig det gäller hus, väg eller järnväg, i 
projekteringsskede, eller i byggskede. För Trafikverket, som är Sveriges största beställare av 
infrastruktur är ÄTA-arbeten ett hetare diskussionsämne än någonsin då andelen ÄTA-
arbeten ökar. 

Ekonomer och chefer vill dra slutsatser på projekts andel ÄTA-arbeten, medan projektledare 
ställer sig frågande till om det går att dra några slutsatser överhuvudtaget då varje projekt är 
unikt i sig och har sina egna förutsättningar. Samtidigt har olika distrikt relativt skilda 
andelar ÄTA-arbeten vid uppsummeringar på distriktsnivå. 

Detta arbete visar att Trafikverket inte har ett enhälligt arbetssätt kring hanteringen av ÄTA-
arbeten. Blanketter och system används inte fullt ut och ÄTA-arbeten konteras fel i många 
projekt, ibland på grund av att projektledare har svårt att veta hur de ska hantera ÄTA-
arbeten.  

  



Abstract 

“ÄTA-work” (Changes, Supplementary and Retiring works) is more or less common in all 
construction projects whether it is about houses, roads or railways, in the planning stage, or 
in the construction stage. For the Swedish Transport Administration, which is the largest 
purchaser of infrastructure in Sweden, ÄTA-work is a hotter topic than ever.  

Economists and managers want to draw conclusions on the projects share ÄTA-work, while 
the project manager is concerned about whether it is possible to draw any conclusions at all 
as each project is unique in itself and has its own merits. There is a big variation in the 
amount of ÄTA-work in different geographic districts in the Swedish Transport 
Administration.  

This study shows that the Swedish Transport Administration does not have a unanimous 
approach regarding the management of “ÄTA-work”. Forms and systems is not fully used and 
“ÄTA-works” are accounted wrong in many projects, sometimes because of the project 
managers’ hesitation about how to handle it.  
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1  Inledning 
Kapitlet syftar till att ge en introduktion över detta examensarbete som handlar om ÄTA-
arbeten (Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten) i samband med byggentreprenader 
inom Trafikverket. Kapitlet behandlar bakgrund, syfte, mål och avgränsningar, vilket utgör 
grunden till vilken studien sedan kommer att bygga vidare på. 

1.1  Bakgrund 
Trafikverket är den svenska förvaltningsmyndigheten som har ansvar för byggandet av våra 
statligt finansierade vägar och järnvägar. Inom dessa byggprojekt förs statistik över andelen 
ÄTA-arbeten vilket läggs ihop och summeras inom varje investeringsdistrikt och jämförs 
distrikt sinsemellan. Andelen ÄTA-arbeten skiljer sig mycket mellan olika distrikt. 
 
ÄTA-arbeten förekommer i både små och stora byggprojekt i varierande grad. De kan uppstå 
i både projekteringsskedet och byggskedet då kunden vill förändra innehållet i kontraktet 
eller om konsult/entreprenör på grund av bristfälliga förfrågningsunderlag eller andra 
omständigheter mer eller mindre måste förändra eller göra avvikelser från kontraktet för att 
kunna gå vidare i byggprocessen.  

1.2  Syfte 
Trafikverket vill få ett enhälligt arbetssätt av hanteringen av ÄTA-arbeten inom 
entreprenadkontrakt, både mot agerandet mot leverantör och intern hantering av fakturor. 
Detta för att lägga grunden till frågeställningen om varför de stora skillnaderna i andelen 
ÄTA-arbeten finns mellan de olika investeringsdistrikten. Därför ska denna undersökning 
titta närmare på; 

- ÄTA-arbeten och dess uppkomst i entreprenaderna 
- ÄTA-arbeten och bokföring 
- Skillnader i ÄTA-hanteringen mellan 3 investeringsdistrikt 

1.3  Avgränsningar 
Eftersom Trafikverket är beställare av denna studie så avgränsas arbetet till ÄTA-jobb som 
Trafikverket Investering själva är beställare till inom anläggningsprojekt. Arbetet avgränsas 
ytterligare till byggskedet och bortser från projekteringsskedet. Inga totalentreprenader 
kommer att tas upp då de även innehåller projektering, således endast 
utförandeentreprenader och följer då de regler som finns i AB 04 (Allmänna bestämmelser). 
För att få en geografisk spridning så granskar denna studie projekt i de 3 distrikten IVN 
(Investeringsdistrikt Norr), IVM (Investeringsdistrikt Mitt) och IVSY (Investeringsdistrikt 
Syd). Då det är mycket tidskrävande att sätta sig in i projekt och dess dokumentation så tittar 
jag närmare på 2 projekt per distrikt, dessa är: 
 
IVN: 

- Ombyggnation och förstärkning av väg 364 mellan Botsmark-Ytteråträsk 
- Nybyggnation av GC-Bro över Lögde Älv 

 
IVM: 

- Förstärkning och beläggningsarbeten på grusvägen mellan Stöde och Sjöandan 
- Ombyggnation till 2+1-väg på E14 mellan Lugnvik och Krokom 

 
IVSY: 

- Nybyggnation av GC-väg utmed väg 9 mellan Skateholm och Abbekås 
- Ombyggnation av väg 27 mellan Bredasten-Sörsjö, delvis till 2+1-väg 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras litteraturstudierna som utgör den teori som är till grund för 
studien vilket ger en bättre förståelse för resultaten och diskussionen. 

2.1 Verksamhetsbeskrivning Trafikverket 
Trafikverket är en av sex statliga myndigheter som verkar inom transportområdet. Sedan 
2010 ansvarar Trafikverket för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag 
samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar 
även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort samt taxiförarlegitimation 
och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. 
Trafikverket verkar även för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva 
persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. (Trafikverket, 2014a)  

Trafikverkets vision är att ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” vilket med hjälp av 
dess verksamhetsidé ska uppnås, vilken lyder; ” Vi är samhällsutvecklare som varje dag 
utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för 
att underlätta livet i hela Sverige.” (Trafikverket, 2014b) 

Trafikverkets huvudkontor ligger i Borlänge med underordnade regionkontor i Luleå, Gävle, 
Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. De ca 6500 anställda finns indelade sju 
centrala funktioner samt 5 verksamhetsområden (Trafikverket, 2014c). I figur 1 nedan som är 
hämtad från Trafikverkets intranät syns vilka dessa är samt hur de hänger ihop med 
varandra. Denna studie berör verksamhetsområdet Investering. 

 

Figur 1 Trafikverkets Organisation  
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2.2  Om ÄTA-arbeten 
I detta avsnitt förklaras vad ett ÄTA-arbete är, grundläggande juridik kring begreppet  samt 
hur ÄTA-arbeten förekommer hos Trafikverket. 

2.2.1  Definition av ÄTA-arbeten 
Enligt AB 04 (Allmänna bestämmelser), vilket är ett standardavtal, definieras ÄTA-arbeten 
under begreppsbestämningarna så här: 

”Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband till kontraktsarbetena och 
som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.” 

ÄTA-arbeten är således, i denna studie, arbeten som uppkommer under byggskedet som 
ändras, tillkommer, eller tas bort från ursprungligt kontrakt. Arbetena kan till exempel 
uppstå genom beställaren som kommer med nya önskemål om slutprodukten, bristfällig 
projektering, kostnadsändringar eller yttre störningar som extremt väder.  

Ett av huvudsyftena till reglerna bakom ÄTA-arbeten är att anbudsgivare ska kunna lämna 
anbud under samma förutsättningar. Bestämmelserna ger därmed inga löften om slutgiltig 
kostnad för beställaren vid upphandling, utan det ligger på beställarens ansvar att ha ett så 
fullständigt förfrågningsunderlag som möjligt. 

Då denna studie endast berör entreprenadarbeten och utförandeentreprenader tillämpas 
bara tolkningar från AB 04. (Andersson, 2012) 

2.2.2  Skyldigheter och ansvar mellan entreprenör och beställare 
Entreprenören är skyldig att utföra ÄTA-arbeten, och har således också ”monopol” på 
utförandet av ÄTA-arbeten på den enskilda entreprenaden gentemot andra entreprenörer. 
ÄTA-arbeten måste vara förknippade med kontraktsarbetena så de tillsammans utgör en 
teknisk helhet, tilläggsbeställningar från en beställare som inte har något samband faller 
därför utanför termen ÄTA-arbeten. (Liman, 2007)  

Ändringsarbeten, som innehåller dels avgående arbeten, dels tillkommande vilket ersätter 
det avgående, förutsätter föreskrift från beställaren innan det avgående arbetet utförs. 
(Andersson, 2012) Om den tilltänkta ändringens avgående arbete redan är gjort uppkommer 
generellt istället 2 st tilläggsarbeten, ett för att återställa det som redan hunnit byggas, och ett 
för det som den nya beställaren vill bygga istället. 

Då avgående arbeten kan omkasta entreprenörens kalkyler och uträkningar för vinst eller 
förlust i hög grad skyddas entreprenören delvis av AB 04 kapitel 6 § 11 där det framgår att om 
skillnaden mellan summan av tillägg och avdrag vid slutavräkning i en entreprenad 
resulterar i att värdet av avgående arbete överstiger värdet av tillkommande så ska 10% av 
skillnaden gottgöras entreprenören. Om skillnaden dessutom överstiger 20% av 
kontraktssumman skall entreprenören, förutom ovan nämnda 10%-regel, erhålla skälig 
ersättning för den uteblivna vinst som beror på den del av skillnaden som överstiger 20%, 
(Andersson, 2012) Detta är dock inte vanligt förekommande, då det i regel blir fler 
tillkommande arbeten än avgående arbeten, vilket gör att slutsumman i de flesta fall 
överstiger kontraktssumman. 
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Fall då entreprenören tvingas genomföra ÄTA-arbeten utan att beställaren har begärt det, 
och ändå ha rätt till ersättning, kallas likställda ÄTA-arbeten. Det kan till exempel handla om 
en urgrävning som innehåller betydligt fler stenblock än vad den geotekniska 
undersökningen har visat. Kostnaderna för detta likställs då med ett beställt ÄTA-arbete, som 
beställaren får betala då det är beställarens ansvar att tillhandahålla rätt uppgifter och dess 
innehåll, och får således betala kostnaderna för felaktiga uppgifter, vilket är en utav 
huvudreglerna i AB 04. Om entreprenören bedömer att kostnaden för ett likställt ÄTA-arbete 
inte kommer överstiga ett halvt prisbasbelopp (ca 20 000 kr) kan jobbet genomföras utan 
genomförd dialog med beställare, beställaren måste dock underrättas, annars riskerar 
entreprenören utebliven ersättningsrätt. (Liman, 2007) 

AB 04 innehåller inte något exakt formkrav för uppkomst av ÄTA-arbeten, dock så står det i 
AB 04 kapitel 2 § 6 att ÄTA-arbeten ska beställas skriftligen innan det påbörjas. Med skriftlig 
beställning menas i detta fall till exempel en ny ritning eller annan handling som innehåller 
ÄTA-arbeten. Begreppsbestämningarna i AB 04 definierar ”skriftligen” som ”information 
som kan läsas och lagras”, vilket betyder att överföringssätt som post, fax, e-post och till och 
med SMS anses dugligt. Vidare så ska former för informationsutbyte enligt AB 04 kapitel 3 § 
2 stycke 1 behandlas vid startmöte. 

2.2.3  Trafikverkets rutiner vid uppkomst av ÄTA 
I Trafikverkets interna Projektportal Investera(PPI) finns styrning och stöd för hela 
investeringsprocessen från initiering av ett projekt till leverans och överlämning till 
underhåll. I figur 3 som är hämtad från PPI förklaras själva genomförandet av ett 
investeringsprojekt på Trafikverket. Under momentet ”Följa upp och styra leverans” sker 
utförandet av entreprenaden och under denna punkt finns anvisningar för hur ÄTA-arbeten 
ska hanteras. 

 

Figur 2 Schematisk figur över genomförande av projekt inom Trafikverket Investering. 
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Utifrån gällande kontraktshandlingar skall tillgängligt underrättelsesystem användas vid 
hantering av ÄTA-arbeten. I byggskedet får var part (beställare och entreprenör) en egen 
nummerserie som startar med antingen URB (Underrättelser Beställare) eller URE 
(Underrättelser Entreprenör). Beställaren (Trafikverket) ansvarar för den tillhörande loggen. 

Så fort en överenskommelse träffats skall den bekräftas skriftligen, med av Trafikverket 
avsedda formulär, därefter ses underrättelsen som en ”Stängd UR”. Överenskommelsen 
ersätter därefter allt som lett fram till underrättelsen. Kravet på skriftlig beställning är endast 
uppfyllt om beställning skett med användandet av underrättelsesystemets formulär samt 
med överenskommelse med beställarens underteckning. 

Då överenskommelsen ger en beställning av ett ÄTA-arbete skapas ett ÄTA-nummer. 
Nummerserien bestäms av beställaren och bokförs i samma logg som underrättelserna. 
Kostnadsreglering sker därefter enligt överenskommelserna i kontraktet rörande ÄTA-
arbeten. En faktura innehållande ÄTA-arbeten eller den del av en faktura som innehåller 
ÄTA-arbete skal alltid konteras på det konto som anges av ekonomimodellen(se mer om 
kontering och ekonomimodellen under avsnitt 2.4.1 Kontering på Trafikverket). Notera att 
det kan finnas olika konton, beroende på vad ÄTA-arbetet behandlar.  

Beredning av underrättelser sker i första hand vid arbetsmöten. Dokumentation från dessa 
möten sker i respektive underrättelse. (Trafikverket, 2014c) 

2.4  MSS - MätSedelSystem 
För uppföljning och prognos under en entreprenads genomförande använder Trafikverkets 
byggledare oftast av MSS (MätSedelSystem). En MSS utgår från entreprenörens prissatta 
mängdförteckning som med AMA-koder och projekterade mängder speglar kontraktet. 
(Lundberg, 2005) Mängder som utförts i entreprenaden förs in under spalten pågående och 
under spalten totalt går det att enkelt följa hur långt en del av en aktivitet har kommit, eller 
om den blev mycket större än den teoretiska mängden. Dessa skillnader ska enligt 
Trafikverkets nya kontoplan (se 2.4.1 Kontering på Trafikverket) bokföras på konto 4653.  

Se exempel i tabell 1 på en MSS. I den första kolumnen står AMA-koden följt till höger av en 
beskrivande text, sedan följer en mängd och ett pris för varje arbete AMA-koden ger. Därefter 
framgår om arbetet är pågående och under totalt kan man se under projektets gång, eller när 
projektet är avslutat om ett enskilt arbete minskade, häll sig till kontrakterad mängd, eller 
om arbetet svällde och blev större än beräknat. 
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Tabell 1 Exempel på en MSS. Denna är hämtad från projektet Botsmark-Ytteråträsk. 

 

2.4  Bokföring och Kontoplaner 
För löpande bokföring finns fyra olika typer av huvudkonton; tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Utifrån ett företag eller organisations behov upprättas en kontoplan där varje 
huvudkonto får en siffra och skapar en kontoklass. De allra flesta använde BAS-kontoplaner 
där kontoklass 1 är för tillgångar, kontoklass 2 för skulder, kontoklass 3 för intäkter och 
kontoklass 4-8 för kostnader. Oftast har ett konto 4 siffror då den första siffran visar 
kontoklassen, den första plus den andra visar kontogruppen och de fyra siffrorna 
tillsammans visar kontot, exempel finns nedan under avsnitt 2.4.1. (Verksamt.se, 2014) 

2.4.1  Bokföring på Trafikverket 
Trafikverket använder programmet CDI för elektronisk fakturahantering, fakturorna scannas 
in och hanteras hela tiden digitalt i bokföringen. I denna studie berörs leverantörsfakturor 
där hanteringen är en process som börjar med kontakterna med leverantören, distribution av 
fakturor internt inom Trafikverket, kontering av fakturor och avslutningsvis utbetalning till 
leverantören. När en faktura scannats och nått rätt mottagare i CDI (vanligtvis 
projektledaren) så ska den konteras (se berörda konton för denna studie från kontoplanen 
nedan), kontrollattesteras och skickas vidare för beslutsattest. 

Kontrollattest betyder att, vanligtvis projektledaren, kontrollerar upphandlingen mot 
fakturan, att fakturan innehåller det den ska samt att den innehåller rätt pris och 
betalningsvillkor. Beslutsattest görs vanligtvis av en chef till projektledaren och innebär en 
kontroll av att rätt person har gjort kontrollattesteringen, att kostnaden är motiverad för 
verksamheten samt att fakturan genom beslutsattesteringen går vidare för utbetalning 
(Holmqvist, 2014) 

Trafikverkets kontoplan innehåller kostnadskonton för alla typer av kostnadskategorier inom 
projekt. Då denna studie behandlar utförandeentreprenader och ÄTA-arbeten är dessa 
konton aktuella: 
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4635 Byggentreprenader 
Här redovisas alla former av entreprenadkontrakt för byggande exklusive konsultkontrakt.  
 
4637 Byggentreprenader, ÄTA-arbeten, kontot stängs 2013-05-31 ersätts av 4651-4653 
Här redovisas kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten i förhållande till entreprenadkontrakt, används ej för 
konsultkontrakt.  
 
Efter 2013-05-31 redovisas ÄTA-arbeten på följande konton: 

4651 Byggentreprenader, ÄTA – innehållsförändring  
Här redovisas kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten i förhållande till entreprenadkontrakt, exv. utökning av 
uppdrag.  Används ej för konsultkontrakt.  
 
4652 Byggentreprenader, ÄTA – kostnadsförändring 
Här redovisas kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten i förhållande till entreprenadkontrakt, exv. brister i 
underlag.  Används ej för konsultkontrakt.  
 
4653 Byggentreprenader, Mängdförändring Reglerbart 
Här redovisas kostnader för differens mot mängdförteckningens reglerbara mängder, dvs. differens mot den 
teoretiska mängden. Används ej för konsultkontrakt.  
 
Andel konterade ÄTA-arbeten i relation till entreprenadkostnad sammanställs varje månad i 
varje distrikt och tas upp i en intern rapport vilket figur 2 är en spegelbild från. 
Redovisningen sker på rullande 12-månader, vilket innebär att fakturor de senaste 12 
månaderna kommer med. Denna redovisning tar därför ingen hänsyn till om projekt precis 
har börjat eller om de ej är avslutade. 

Figur 3 Sammanställande diagram med statistik över andelen ÄTA-arbeten i relation till 
byggentreprenadskostnader på rullande tolvmånadersperiod inom Trafikverket och verksamhetsområdet 
Investering. 
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2.5 Statistik  
Statistiska undersökningar kan se ut på många olika sett, bland annat beroende på vilka 
objekten och egenskaperna är. Hur en undersökning planeras, beror också på praktiska 
faktorer, så som kontaktvägen till uppgiftskällan. Hur urvalet i det statistiska underlag som 
finns att tillgå sen sker rent praktiskt, beror på undersökningens förutsättningar och syfte. 
Om man har en lista över alla objekt i en population är den enklaste typen av undersökning 
att göra ett urval. En lista på alla objekt kallas urvalsram eller bara ram. I avsnitt 3.2 beskrivs 
vilket urval jag har gjort utifrån den urvalsram jag har haft tillgång till. 

Statistiker ställs ofta inför frågan; hur stort urval ska jag dra? Det är en enkel fråga att ställa, 
men desto svårare att svara på eftersom det finns många faktorer som spelar in så som 
precision, kostnad, bortfall, uppgiftlämnarbörda. Enligt psykologstudier har människor svårt 
att inse betydelsen av urvalsstorleken när slutsatser ska säkras om det fenomen som 
studeras. (SCB, 2008) Mer om vilka faktorer som har spelat in i denna studies urval beskrivs 
i kapitel 3. 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder som används i denna studie. 

3.1  Kvalitativ undersökning 
Undersökningen som ska leda fram till rapportens slutsatser får ses som kvalitativ då det 
statistiska underlaget är förhållandevis litet på grund av antalet undersökta projekt. 
Tillsammans med telefonintervjuer och bakomliggande teori skapar 
projektundersökningarna en helhet för studien.  

3.2 Välja statistik 
I denna studie granskas projekt som i första hand har en mycket låg andel ÄTA-arbeten 
konterade i jämförelse med total entreprenadkostnad (entreprenadkostnad+ÄTA-arbeten) 
och i andra hand  utefter ungefär lika storlek på total entreprenadkostnad. Till min hjälp att 
välja projekt har jag haft en pivottabell skapad av studiens handläggare på Trafikverket, Sten 
Ek, som innehåller fakturadata från alla projekt från att Trafikverket skapades 2011 tills den 1 
April 2014. Inom IVN har jag även valt projekt utefter projektledare som jag på förhand vet 
vilka de är och lättare kan ha en dialog med. Projekten ska vara avslutade, men ett undantag 
har gjorts då projektet i fråga innehåller tilläggsbeställningar (Projekt 2 IVSY).  

3.3 Kontrollera fakturor och hitta handlingar 
Från studiens granskade projekt har alla berörda fakturor i projekten från ett utav 
Trafikverkets interna bokföringssystem CDI från kontona 4635, 4637, 4651, 4652, 4653 för 
att sedan kontrollera innehållet och stämma av med den valda konteringen. I PPI 
(Projektportal Investering) har varje projekt en dokumentation där jag tittar på 
bygghandlingar, kontrakt, underrättelser och ÄTA-handlingar samt MSS (MätSedelSystem). 
All data kommer således från Trafikverkets interna sidor. 

 



9 
 

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien i form av sammanställningar per distrikt, en 
djupdykning i ett antal projekt samt en jämförande analys mellan distrikten Nord, Mitt och 
Syd. 

Tabell 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 och 14 är skapad från en pivottabell i Microsoft Excel med statistik 
hämtat från Agresso. 

Tabell 5, 7, 8, 11, 13, 15 och 16 är skapad med hjälp av data från Projektportalen Investera 
(PPI) och fakturahanteringsprogrammet CDI. 

I Tabell 2 framgår det att IVN ligger cirka 3 procentenheter högre än IVM och IVSY i andel 
ÄTA-arbeten i förhållande till total entreprenadkostnad. Genomgående för IVN och IVM är 
att projekt från finansen NAT (Finans Nationella projekt) ligger klart över respektive distrikts 
snitt, IVN ligger ca 7,5 procentenheter högre och IVM ca 16 procentenheter över. Inom 
finansen REG (Finans Regionala projekt) har alla tre distrikt en andel ÄTA som ligger relativt 
nära respektive distrikts snitt. IVSY har mycket få (och/eller små) projekt inom finansen 
BAR (Finans Bärighetsprojekt) i jämförelse med IVN och IVM då IVSY har haft en total 
entreprenadkostnad på ca 33 miljoner medan IVM har 560 miljoner och IVN 950 miljoner 
mellan åren 2011-2014. 

Tabell 2 Pivottabell med fakturastatistik från Trafikverkets bildande 2011 till 1 April 2014 inom finanserna REG, 
NAT, BAR. 

 

I tabell 3 summeras konterade fakturor under åren 2013 och 2014 fram till 1 april. Observera 
att andelen ÄTA-arbeten inte är uträknade på samma sätt i tabell 1 och 2 som i figur 2. I figur 
2 är andelen ÄTA-arbeten i jämförelse med rena entreprenadsfakturor medan andelen i 
tabell 1 och 2 är ÄTA-arbeten i jämförelse med entreprenadkostnader tillsammans med 
kostnader från ÄTA-arbeten. Tabell 3 är den tabell som kommer närmast de procentsiffrorna 
ÄTA-arbete som respektive distrikt har i figur 2, vilket är de siffror som initierade denna 
studie från Trafikverkets håll. Mellan IVN och IVM skiljer det enligt tabell 3 ca 5 
procentenheter i andel ÄTA-arbeten. 
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Tabell 3 Pivottabell med fakturastatistik från 2013 till 1 april 2014 inom finanserna REG, NAT, BAR. Denna 
statistik bör kopplas samman med Figur 2. 

 

 

4.1  IVN – Investering Nord 
I detta avsnitt granskas 2 projekt från IVN och en sammanställning från en anonym intervju 
med en projektledare inom distriktet återges. 

4.1.1  Projekt 1 
I Tabell 4 finns projekt hos IVN inom finansen BAR med total bokförd entreprenadsumma 
på 10 miljoner och uppåt från Trafikverkets bildande 2011 till den 1 april 2014. Gulmarkerat 
är det valda projektet Botsmark-Ytteråträsk.  

I kolumnen Summa av Belopp 4635 står summan 20 037 978 kr vilket är betyder att fakturor 
till det värdet har konterats i konto 4635, byggentreprenadskontot. Kolumnen ÄTA 
sammanfattar summan av de fakturor som har konterats i konto 4637 (”gamla” ÄTA-kontot), 
4651 (ÄTA – innehållsförändringar, 4652 (ÄTA – kostnadsförändringar) och/eller 4653 
(mängdförändring reglerbart), vilket i projektet Botsmark-Ytteråträsk är 1 296 350 kr. I de 
nästa två kolumnerna under Summa av Belopp2 återges de två föregående kolumnerna i 
form av en procentsats, vilket i sin ÄTA-kolumn visar att projektet Botsmark-Ytteråträsk har 
6,08% ÄTA-arbeten i sitt projekt. Längst till höger återges summan av kostnader för 
byggentreprenader utan ÄTA-arbeten plus byggentreprenader med ÄTA-arbeten.  

Det valda projektet Botsmark-Ytteråträsk förhåller sig relativt bra i andel ÄTA-arbeten 
(6,08%) i förhållande till IVNs snitt under finansen BAR (7,90%).  
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Tabell 4 Projekt inom finansen BAR hos IVN 
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Projekt 1 i IVN består av en ombyggnation och förstärkning av väg 364 Botsmark-Ytteråträsk, 
ca 8 km. I tabell 5 finns en sammanställning av projektet kopplat till vad denna studie 
granskar. 

Avtalssumman på 16 867 000 kr, vilket i ett projekt med 100% korrekt projektering och helt 
utan oväntade kostnader, ändrade förutsättningar eller dylikt skulle vara slutsumman, blev i 
detta projekt 21 334 328 kr (Slutgiltig totalsumma i tabell 5). Vid granskning av samtliga 
fakturor i konto 4635 (byggentreprenader) hittades en felaktigt konterad faktura med ÄTA-
arbeten, vilket under raden ”Fakturasumma ÄTA i 4635” i tabell 5 framgår har summan av 
219 138 kr. Detta höjer projektets andel ÄTA-arbeten från 6,08% till 7,10%. 

I tabell 5 redovisas också att projektet Botsmark Ytteråträsk har använt Trafikverkets UR-
logg(system för loggning av underrättelser) men inte Trafikverkets blankett för respektive 
underrättelse. I raden ”Mätsedel Upparbetat” presenteras summan för projektets sista MSS, 
vilket sammanfattar projektets mängder under respektive arbete, vilket i detta projekt blev 
19 665 850 kr, vilket är en ökning med 2 798 850 kr eller 16,59% mot ursprungligt kontrakt. 

Tabell 5 Projekt 1 IVN: Botsmark Ytteråträsk 

Botsmark Ytteråträsk, Upphandlad entreprenör: BDX Företagen AB 
Färdigställandetid enligt kontrakt 2013-10-15   

Avtalssumma 16 867 000 kr   

Slutgiltig totalsumma 21 334 328 kr   

Varav konterad ÄTA 1 296 350 kr 1 296 350 kr konterat i 4652 (kostnadsförändring) 

Procent konterad ÄTA 6,08%   

Fakturasumma ÄTA i 4635 219 138 kr Faktura nr 720833 innehåller tilläggsarbeten för 219 138 kr 
”Ny” ÄTAprocent (konterad 
ÄTA+felkonterad ÄTA) 7,10%   
UR-logg på Trafikverkets 
blankett Ja   
Underrättelse på 
Trafikverkets blankett Nej BDX blanketter användes 

Mätsedel Upparbetat 19 665 850 kr   
Ökning MSS mot 
avtalssumma 2 798 850 kr   
Ökning MSS mot 
avtalssumma i procent 16,59%   

Övriga kommentarer     
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4.1.2  Projekt 2 
I Tabell 6 finns projekt hos IVN inom finansen NAT med total bokförd entreprenadsumma 
på 10 miljoner och uppåt från Trafikverkets bildande 2011 till den 1 april 2014. Gulmarkerat 
är det valda projektet GC-bro Lögde Älv. Projektet har en entreprenadssumma på 19 778 087 
kr i kontot 4635, totalt konterade ÄTA-arbeten på 717 020 kr vilket är 3,50% av projektets 
totala entreprenadssumma(konto 4635 plus ÄTA-konton 4637, 4651, 4652 och 4653) på 
20 495 107 kr. Det valda projektets andel ÄTA-arbeten (3,50%) skiljer sig stort från 
genomsnittet inom finansen NAT hos IVN (20,90%). 

Tabell 6 Projekt inom finansen NAT hos IVN 

 

Projekt 2 i IVN består av en nybyggnation av en 110 m lång GC-bro över Lögde Älv samt 
anslutande GC-väg på 450 m och vändplan. I tabell 7 finns en sammanställning av projektet 
kopplat till vad denna studie granskar. 

Detta projekts avtalade kontraktssumma på 19 456 000 blev till slut 20 495 107 kr, varav 
717 020 kr av ökningen bestod av konterade ÄTA-arbeten i konto 4637(”gamla” ÄTA-kontot). 
Vid granskning av samtliga fakturor i konto 4635 hittades en felkonterad faktura med ÄTA-
arbeten för 419 213 kr vilket gör att projektets andel ÄTA-arbeten stiger från 3,50% till 
5,54%. 

Informationen och dokumenten i PPI var ej fullständiga, UR-logg hittades ej, samt MSS 
hittades ej från projektets slutmånad september, så MSS-siffrorna i tabell 7 ska tas med en 
nypa salt. Underrättelseblanketterna som användes var Svevias egna. Anmärkningsvärt är att 
projektet innehåller en tvist mellan beställare och entreprenör om användande av isväg på 
älv som ej gick att genomföra på grund av varmare väder än förutspått, denna tvist slutade 
till beställarens fördel. 
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Tabell 7 Projekt 2 IVN: GC-bro Lögde Älv 

GC-bro Lögde Älv, Upphandlad entreprenör: Svevia - Region Nord 
Färdigställandetid enligt kontrakt 2012-09-01   

Avtalssumma 19 456 000 kr   

Slutgiltig totalsumma 20 495 107 kr   

Varav konterad ÄTA 717 020 kr 717 020 kr konterade i 4637 ("gamla" ÄTA-kontot) 

Procent konterad ÄTA 3,50%   

Fakturasumma ÄTA i 4635 419 213 kr Faktura nr 880245343 innehåller tilläggsarbete pålning 419 213 kr 
”Ny” ÄTAprocent (konterad 
ÄTA+felkonterad ÄTA) 5,54%   
UR-logg på Trafikverkets 
blankett   Hittar ej i PPI 
Underrättelse på 
Trafikverkets blankett Nej Svevias blanketter användes 

Mätsedel Upparbetat 20 371 207 kr MSS från augusti, hittar ej MSS från slutmånad september 
Ökning MSS mot 
avtalssumma 915 207 kr MSS från augusti, hittar ej MSS från slutmånad september 
Ökning MSS mot 
avtalssumma i procent 4,70% MSS från augusti, hittar ej MSS från slutmånad september 

Övriga kommentarer   Projektet innehåller en tvist om en naturlig isväg på älv 
 

 

4.1.3  Intervju Anonym Projektledare IVN 
Den intervjuade projektledaren på IVN tycker inte ÄTA är ett bra mått att mäta ett projekts 
resultat då projekt ofta löper över lång tid och då beställningarna till investeringarna på 
vägsidan ofta är tunna vilket ger upphov till innehållsförändringar i pågående kontrakt. 
Denne anser dock att det går att mäta en upphandlings kvalité med hjälp av ÄTA som 
huruvida entreprenören fått igenom sina viljor att skapa ÄTA-arbeten jämfört med vad som 
ingår i kontraktet. Denne tror inte att MSS skulle vara ett bättre mått på att mäta ett projekts 
resultat då det just är mängdreglerande kontrakt. 

Projektledare IVN kom med många exempel på anledningar till att det kan ske felkonteringar 
av fakturor, otydlighet och/eller osäkerhet på definitionen av ÄTA var en, att projektledaren 
följs upp på just ÄTA-fakturorna och får en massa frågor är en annan anledning att undvika 
”ÄTA-kontering”. Om ÄTA-arbeten uppstår på arbeten som redan står med i kontraktet så är 
det betydligt enklare och tidsbesparande att lyfta kostnaderna för dem i MSS:en istället för på 
en separat ÄTA-faktura. 

Denna projektledare förstår inte varför Trafikverket som renodlade beställare ska tvinga på 
leverantörer som redan uppfyller ISO-kraven och har fungerande rutiner och mallar andra 
system(Trafikverkets).  
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4.2 IVM – Investering Mitt 
I detta avsnitt granskas 2 projekt från IVM och en sammanställning från en anonym intervju 
med en projektledare inom distriktet återges. 

4.2.1 Projekt 1 
I Tabell 8 nedan finns projekt hos IVM inom finansen BAR med total bokförd 
entreprenadsumma på 10 miljoner och uppåt från Trafikverkets bildande 2011 till den 1 april 
2014. Gulmarkerat är det valda projektet Stöde-Sjöändan. Projektet har en 
entreprenadssumma på 44 704 629 kr i kontot 4635, totalt konterade ÄTA-arbeten på 133 
031 kr vilket är låga 0,30% av projektets totala entreprenadssumma(konto 4635 plus ÄTA-
konton) på 44 837 660 kr. Det valda projektets andel ÄTA-arbeten (0,30%) är mycket lågt 
och skiljer sig från genomsnittet inom finansen BAR hos IVM med 4,50 procentenheter 
(genomsnitt 4,80%). 

Tabell 8Projekt inom finansen BAR hos IVM 

 

 

Projekt 1 i IVM består av förstärkning och beläggningsarbeten längs den 35,1 km långa 
grusvägen mellan Stöde och Sjöändan. I tabell 9 finns en sammanställning av projektet 
kopplat till vad denna studie granskar. 

I detta projekt är det något som inte stämmer med siffrorna hämtade från Agresso då 
summan från MSS (Mätsedel Upparbetat: 48 884 868 kr) var högre än slutgiltig totalsumma, 
vilket inte är möjligt, därför ser jag summan från MSS som den slutgiltiga totalsumman för 
projektet, även om det inte är 100% korrekt. Förutom fakturor konterade i ÄTA-kontot 4637 
så hittades tre fakturor innehållande ÄTA-arbeten i 4635 för totalt 565 049 kr vilket ökar 
projektets andel ÄTA-arbeten från 0,30% till 1,43%. 

UR-logg har skett på trafikverkets blankett, medans underrättelserna har skett på 
entreprenörens egna blankett. MSSen (Mätsedel Upparbetat) svällde 920 868 kr (1,92%) mot 
kontraktet mot Rubenssons Mark AB. Dokumentationen i PPI var bristfällig vad det gäller 
ÄTA-beställningar och underrättelser. 
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Tabell 9 Projekt 1 IVM: Stöde Sjöändan 

Stöde-Sjöändan, Upphandlad entreprenör: Rubensson Mark AB 
Färdigställandetid enligt kontrakt 2012-11-29   

Avtalssumma 47 964 000 kr   

Slutgiltig totalsumma 48 884 868 kr 
Hämtad från MSS, 44 837 660 i pivottabellen med info hämtat från 
agresso, något verkar saknas i agresso. 

Varav konterad ÄTA 133 031 kr 133 031 kr konterade i 4637 ("gamla" ÄTA-kontot) 

Procent konterad ÄTA 0,307%   

Fakturasumma ÄTA i 4635 

565 049 kr 

Faktura nr 15218 innehåller 4 st ÄTA-arbeten 1 st avgående och 4 st 
ändring/tilläggsarbeten på sammanlagt 392 813 kr, Faktura nr 15293 
innehåller ÄTA-arbeten för 49 900 kr, Faktura nr 15557 innehåller 
förutom ett vanligt uttag ÄTA-arbeten för 122 336 kr.  

”Ny” ÄTAprocent (konterad 
ÄTA+felkonterad ÄTA) 1,43%   
UR-logg på Trafikverkets 
blankett Ja   
Underrättelse på 
Trafikverkets blankett Nej 

Rubenssons blankett har bl.a. använts. Ej komplett dokumentation i 
PPI. 

Mätsedel Upparbetat 48 884 868 kr   
Ökning MSS mot 
avtalssumma 920 868 kr   
Ökning MSS mot 
avtalssumma i procent 1,92%   

Övriga kommentarer Dokumentationen 
i PPI var bristfällig   
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4.2.2 Projekt 2 
I Tabell 10 finns projekt hos IVM inom finansen NAT med total bokförd entreprenadsumma 
på 10 miljoner och uppåt från Trafikverkets bildande 2011 till den 1 april 2014. Gulmarkerat 
är det valda projektet Lugnvik-Krokom. Projektet har en entreprenadssumma på 53 497 016 
kr i kontot 4635, totalt konterade ÄTA-arbeten på 14 750 762 kr vilket är 21,61% av projektets 
totala entreprenadssumma(konto 4635 plus ÄTA-konton) på 68 247 778 kr. Det valda 
projektets andel ÄTA-arbeten (21,61%) är relativt högt, men ändå lägre än genomsnittet inom 
finansen NAT hos IVM (26,33%). 

Tabell 10 Projekt inom finansen NAT hos IVM 

 

Projekt 2 i IVM består av förläggning av befintlig GC-väg med 700 m och ombyggnation av 
befintlig väg på E14 ca 14 km till 2+1-väg med vajerräcke och GC-väg samt ca 9 km sidovägar 
med plankorsningar. I tabell 11 finns en sammanställning av projektet kopplat till vad denna 
studie granskar. 

Detta projekt har en hög andel ÄTA-arbeten konterade på 14 750 762 kr vilket är 21,61% av 
projektets totala entreprenadssumma. Vid granskning av projektets fakturor i konto 4635 
hittades ytterligare tre fakturor innehållande ÄTA-arbeten för totalt 5 330 523 kr vilket ger 
en faktisk andel ÄTA-arbeten på hela 29,42%. 

Projektet Lugnvik-Krokom har använt Trafikverkets UR-logg, men inte Trafikverkets 
blanketter för Underrättelser. MSS saknades i PPI.  
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Tabell 11 Projekt 2 IVM: Lugnvik-Krokom 

Lugnvik-Krokom, Upphandlad entreprenör: 
Skanska   
Färdigställandetid enligt kontrakt 2012-09-30   

Avtalssumma 44 830 000 kr   

Slutgiltig totalsumma 68 247 778 kr   

Varav konterad ÄTA 14 750 762 kr 
8 841 786 kr konterade i 4637 ("gamla" ÄTA-kontot), 2 561 976 kr i 
4651 (innehållsförändring), 2 247 000 kr i 4652 (kostnadsförändring) 

Procent konterad ÄTA 21,61%   

Fakturasumma ÄTA i 4635 
5 330 523 kr 

Faktura nr 1196920209 innehåller ÄTA-arbeten för 50 950 kr, faktura 
nr 1196861205 innehåller ÄTA-arbeten för 4 916 479 kr, faktura nr 
1196528408 innehåller ÄTA-arbeten för 363 094 kr 

”Ny” ÄTAprocent (konterad 
ÄTA+felkonterad ÄTA) 29,42%   
UR-logg på Trafikverkets 
blankett Ja   
Underrättelse på 
Trafikverkets blankett Nej Har skett i mailform 

Mätsedel Upparbetat   Hittar ej i PPI 
Ökning MSS mot 
avtalssumma   Hittar ej i PPI 
Ökning MSS mot 
avtalssumma i procent   Hittar ej i PPI 

Övriga kommentarer     
 

4.2.3  Intervju Anonym Projektledare IVM 
Denna projektledare i IVM tycker att andel ÄTA kan vara ett bra mått på att mäta hur 
komplett ett förfrågningsunderlag har varit, men ställer sig frågande till varför det är 
intressant att titta på då det inte visar hur bra ett projekt är eftersom det ibland finns 
anledningar till att utelämna vissa delar i förfrågningen då det är mer fördelaktigt, och på så 
sätt räknar med en något större andel ÄTA-jobb. Projektledaren anser att det inte behöver 
vara ett mål att ha en låg andel ÄTA då det beror helt på hur ett projekt drivs med tanke på 
hur mycket tid och resurser som läggs på projektet under projekteringen. Denna anser också 
att totalkostnaden för ett projekt kan vara relevant att mäta om syftet är att få fram 
erfarenhetsvärden inför framtida projekt, men eftersom varje projekt i princip har unika 
förutsättningar blir det omöjligt att säga om ett dyrt projekt har sämre resultat än ett billigt. 

Projektledaren berättar att kontering av förskott och innestående belopp ibland kan bli fel 
samt att denna anser att Trafikverkets egna blanketter och rutiner vid ÄTA och 
underrättelser är bra. 
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4.3 IVSY – Investering Syd 
I detta avsnitt granskas 2 projekt från IVSY och en sammanställning från en anonym intervju 
med en projektledare inom distriktet återges. 

4.3.1 Projekt 1 
I Tabell 12 finns projekt hos IVSY inom finansen REG med total bokförd entreprenadsumma 
på 10 miljoner och uppåt från Trafikverkets bildande 2011 till den 1 april 2014. Gulmarkerat 
är det valda projektet Rv 9 Skateholm-Abbekås GC-väg. Projektet har en entreprenadssumma 
på 13 766 614 kr i kontot 4635, totalt konterade ÄTA-arbeten på 577 954 kr vilket är 4,03% av 
projektets totala entreprenadssumma(konto 4635 plus ÄTA-konton) på 14 344 568 kr. Det 
valda projektets andel ÄTA-arbeten (4,03%) ligger ca 5 procentenheter lägre än IVSYs snitt 
under finansen REG (9,91%). 

Tabell 12 Projekt inom finansen REG hos IVSY 

 

Projekt 1 IVSY består av utförande av en ca 7,3 km ny GC-väg utmed väg 9 mellan Skateholm 
och Abbekås i Trelleborg och Skurups kommuner. I tabell 13 finns en sammanställning av 
projektet kopplat till vad denna studie granskar.  

Projektet Skateholm-Abbekås med avtalssumma enligt kontrakt på 12 811 000 kr och 
slutsumma på 14 344 568 kr har konterade ÄTA-arbeten på konto 4637(”gamla” ÄTA-kontot) 
för 577 954 kr, vilket är 4,03% av total entreprenadssumma. Vid granskning av projektets 
fakturor i konto 4635 hittades 3 fakturor på totalt 244 042 kr innehållande ÄTA-arbeten, 
vilket ihop med redan konterade ÄTA-arbeten ger en ny andel ÄTA-arbeten för projektet på 
5,73%.  

Projektets dokumentation i PPI var mycket bristfälligt då varken UR-logg, Underrättelser 
eller MSS fanns att titta på. 
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Tabell 13Projekt 1 IVSY: Skateholm-Abbekås 

Skateholm-Abbekås, Upphandlad entreprenör: Skanska 
Färdigställandetid enligt kontrakt 2012-11-28   

Avtalssumma 12 811 000 kr   

Slutgiltig totalsumma 14 344 568 kr   

Varav konterad ÄTA 577 954 kr 577 954 kr konterade i 4637 ("gamla" ÄTA-kontot) 

Procent konterad ÄTA 4,03%   

Fakturasumma ÄTA i 4635 
244 042 kr 

Faktura nr 1199162403 innehåller delvis ÄTA-jobb på totalt 77 954 kr, 
Faktura 1204197105 tilläggsarbete på 66 500 kr, Faktura 12017975501 
innehåller en slutfakturering på ÄTA-lista på sammanlagt 99 588 kr 

”Ny” ÄTAprocent (konterad 
ÄTA+felkonterad ÄTA) 5,73%   
UR-logg på Trafikverkets 
blankett   Hittar ingen UR-logg i PPI 
Underrättelse på 
Trafikverkets blankett   Hittar inga Underrättelser i PPI 

Mätsedel Upparbetat     
Ökning MSS mot 
avtalssumma     
Ökning MSS mot 
avtalssumma i procent     

Övriga kommentarer     
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4.3.2 Projekt 2 
I Tabell 14 finns projekt hos IVSY inom finansen NAT med total bokförd entreprenadsumma 
på 10 miljoner och uppåt från Trafikverkets bildande 2011 till den 1 april 2014. Gulmarkerat 
är det valda projektet Rv 23 Voxtorp-Bredasten-Sörsjö. 

Tabell 14 Projekt inom finansen REG hos IVSY 

 

Projekt 2 IVSY består av ombyggnad av väg 27 mellan Bredasten-Sörsjö med ombyggnad till 
2+1-väg med mitträcke förbi Värnamo på en sträcka av ca 5 km. I tabell 15 finns en 
sammanställning av projektet kopplat till vad denna studie granskar. 

Detta projekt har en avtalad kontraktssumma på 37 497 000 kr och en slutgiltig totalsumma 
på 42 172 985 kr, dock är denna summa inte att fästa någon större bemärkelse på då 
projektet inte är helt avslutat då det innehåller tilläggsbeställningar. ÄTA-arbeten för totalt 
2 563 324 kr finns konterade på konto 4651(innehållsförändring) och 
4652(kostnadsförändring) vilket ger en andel ÄTA-arbeten för 6,08%. 

Anmärkningsvärt är att projektet inte har några ”dolda ÄTA-arbeten” i konto 4635. Huruvida 
projektets tilläggsbeställning räknas som innehållsförändring eller ej från ursprungligt 
kontrakt och därmed ett ÄTA-jobb när de fakturorna konteras återstår att se. 

Projektet har fullständig UR-logg från Trafikverket samt fullständig dokumentation av 
underrättelser på Trafikverkets blanketter. Den senaste MSSen som fanns att tillgå i 
projektets dokumentation var på 42 207 985 kr, vilket är en ökning med 4 710 985 kr 
(12,56%) mot projektets avtalssumma, dessa summor kan dock växa beroende på hur vad 
tilläggsbeställningen innehåller och hur den behandlas bokföringstekniskt. 
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Tabell 15 Projekt 2 IVSY: Voxtorp-Bredasten-Sörsjö 

Voxtorp-Bredasten-Sörsjö, Upphandlad entreprenör: Svevia 
Färdigställandetid enligt kontrakt (bygghandlingar med datum saknas i PPI) 

Avtalssumma 37 497 000 kr   

Slutgiltig totalsumma 42 172 985 kr 
Projektet innehåller tilläggsbeställning och är ej avslutat, MSS har 
högre summa än Slutgiltig totalsumma 

Varav konterad ÄTA 2 563 324 kr 
252 800 kr i 4651 (innehållsförändring), 2 310 524 kr i 4652 
(kostnadsförändring) 

Procent konterad ÄTA 6,08%   

Fakturasumma ÄTA i 4635 0 kr   
”Ny” ÄTAprocent (konterad 
ÄTA+felkonterad ÄTA)     
UR-logg på Trafikverkets 
blankett Ja   
Underrättelse på 
Trafikverkets blankett Ja   

Mätsedel Upparbetat 42 207 985 kr  Högre summa än slutgiltig totalsumma 
Ökning MSS mot 
avtalssumma 4 710 985 kr   
Ökning MSS mot 
avtalssumma i procent 12,56%   

Övriga kommentarer 
Exemplarisk UR-
ÄTA-historik att 
följa   

 

4.3.3  Intervju Anonym Projektledare IVSY 
Den intervjuade projektledaren i IVSY anser att det känns tveksamt att bedöma ett projekts 
resultat utifrån ÄTA-jobb då många ÄTA-jobb beror på dåligt eller bristfälligt underlag. En 
entreprenad kan gå hur bra som helst fram till delar där underlaget är dåligt. Projektledaren 
anser att MSS kan vara ett bättre mått än ÄTA på att möta projekts resultat, det är iallafall ett 
bra mått på att mäta projekteringens noggrannhet. 

Den intervjuade projektledaren anser att den mänskliga faktorn spelar in vid eventuella 
felkonteringar av fakturor då det är lätt att blanda ihop siffror. Projektledaren berättar att 
entreprenörernas system oftast är de som används vid hantering av ÄTA och underrättelser 
och ställer sig frågande till varför Trafikverkets system ska användas när entreprenörernas 
fungerar bra. 
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4.4 Sammanfattande tabell 
I Tabell 16 sammanfattas de granskade projekten för att om möjligt kunna se om det finns 
några skillnader mellan olika distrikt hur hanteringen av ÄTA-arbeten sker och hur utfallet 
av denna hantering blir i statistiken. 

5 av 6 granskade projekt har ÄTA-arbeten konterade i konto 4635, vilket gör att dessa inte 
syns i statistiken på en högre nivå. 4 av 6 granskade projekt hade Trafikverkets UR-logg ifylld 
och uppladdad i PPI. 1 av 6 projekt hade underrättelser på Trafikverkets blankett att tillgå på 
PPI. I 4 av 6 projekt fanns MSS att tillgå och visade på att mängder i projekten totalt sett i 
dessa 4 fall har svällt och gett en högre summa än den på förhand projekterade, dessa 
summor är i de granskade fallen också högre än respektive projekts ÄTA-arbeten, även 
inklusive de ”nyfunna” ÄTA-arbetena i 3 av 4 fall. 

Tabell 16 Sammanfattande tabell innehållande denna studies granskade projekt 

  Projekt 1 IVN Projekt 2 IVN Projekt 1 IVM Projekt 2 IVM Projekt 1 IVSY Projekt 2 IVSY 

Avtalssumma 16 867 000 kr 19 456 000 kr 47 964 000 kr 44 830 000 kr 12 811 000 kr 37 497 000 kr 

Slutgiltig totalsumma 21 334 328 kr 20 495 107 kr 48 884 868 kr 68 247 778 kr 14 344 568 kr 42 172 985 kr 

Varav konterad ÄTA 1 296 350 kr 717 020 kr 133 031 kr 14 750 762 kr 577 954 kr 2 563 324 kr 

Procent konterad ÄTA 6,08% 3,50% 0,30% 21,61% 4,03% 6,08% 

Fakturasumma ÄTA i 4635 219 138 kr 419 213 kr 565 049 kr 5 330 523 kr 244 042 kr 0 kr 
”Ny” ÄTAprocent (konterad 
ÄTA+felkonterad ÄTA) 7,10% 5,54% 1,43% 29,42% 5,73%   
UR-logg på Trafikverkets 
blankett Ja   Ja Ja   Ja 
Underrättelse på 
Trafikverkets blankett Nej Nej Nej Nej   Ja 

Mätsedel Upparbetat 19 665 850 kr 20 371 207 kr 48 884 868 kr     42 207 985 kr 
Ökning MSS mot 
avtalssumma 2 798 850 kr 915 207 kr 920 868 kr     4 710 985 kr 
Ökning MSS mot 
avtalssumma i procent 16,59% 4,70% 1,92%     12,56% 
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5 Slutsatser 
Denna studie har kollat närmare på ÄTA-arbeten inom Trafikverkets investeringsprojekt för 
att börja få vetskap om varför det är stora skillnader i andelen ÄTA-arbeten i olika distrikt. 
Här presenteras de slutsatser jag kommit fram till. 

5.1  ÄTA-arbeten och dess uppkomst i entreprenaderna 
ÄTA-arbeten uppstår  vid i princip alla entreprenader som Trafikverket beställer av olika 
anledningar så som bristande förundersökning, undermålig projektering, ändrade 
förutsättningar och/eller okända faktorer. Olika projekt kan ha mycket olika förutsättningar 
och är svåra att jämföras sinsemellan vad det gäller andel ÄTA-arbeten vilket gör det svårt att 
jämföra distrikt sinsemellan. Olika projektledares vilja och/eller kunskap om de juridiska 
aspekterna kring ÄTA-arbeten har stor betydelse för om det uppstår en ÄTA eller inte då 
entreprenörers vilja om att skapa en ÄTA ibland kan vara korrekt medans det ibland rör 
saker som ska ingå i kontraktet. 

Trafikverkets egna system och blanketter används måttligt i samband med uppkomsten av 
ÄTA-arbete, detta skulle kunna ha en inverkan på om ett ÄTA-arbete eller ej. 

5.2 ÄTA-arbeten och bokföring 
Trafikverkets nuvarande kontoplan kring ÄTA-arbeten är för omständig och krånglig och gör 
i vissa fall att ÄTA-jobb hamnar fel eller inte alls hamnar på ett ÄTA-konto vid kontering. 

Projektledare har fått undermålig information om hur de ska använda de 3 olika ÄTA-
kontona. 

5.3 Skillnader i ÄTA-hanteringen mellan 3 investeringsdistrikt 
Inga större skillnader syns i denna studie på distriktsnivå mellan IVN, IVM och IVSY. 

5.4 Övriga slutsatser 
Trafikverket har inte ett enhälligt arbetssätt kring hanteringen av ÄTA-arbeten. Många 
projekt har 0 % ÄTA-arbeten i bokföringen. MSSer sväller i enligt denna undersökning mer i 
förhållande till anbudssumma än vad ÄTA-arbeten i förhållande till anbudssumma gör. 

6 Diskussion 
Då Trafikverket idag inte har ett enhälligt arbetssätt kring hantering av ÄTA-arbeten finns 
det mycklet kvar att jobba på för att på ett rättvist och riktigt sätt kunna säga vad skillnader i 
andel ÄTA-arbeten i olika distrikt beror på. Om ett enhälligt arbetssätt skulle kunna öka 
kvalitén eller reultaten i projekt är en annan fråga, då varje projekt har sina förutsättningar 
och utmaningar, men för prognoser och utvärderingar är det självklart en intressant 
parameter att titta på, om det nu går att lyfta dessa siffror till en sådan nivå. 

Att Trafikverkets egna blanketter används i låg utsträckning tolkar jag som att de i vissa fall 
inte behövs, eller att leverantörerna/entreprenörerna har bättre/enklare sätt att jobba med. 
Om ett enhälligt användande i hela Sverige ska uppnås bör de system som finns hos 
Trafikverket revideras utifrån att de ska underlätta för projektledaren, detsamma vad det 
gäller nyvarande kontoplan för ÄTA-arbeten. Den nya kontoplanen som togs i bruk 2013-05-
13 verkar ha gjort det mer komplicerat att få in ÄTA-arbetena i statistiken, snarare än tvärt 
om vilket jag förutsätter var tanken. Kontot 4653 är särskilt intressant då aktiviteter som 
sväller/blir mindre i MSS:en egentligen ska tas upp här. Det blir väldigt mycket mer 
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pappersarbete om det ska uppfyllas fullt ut, vilket medför större administrativa kostnader för 
Trafikverket. Jag har svårt att se vad man skulle vinna på att jobba både med MSS och en 
speglande statistik i 4653. 

Konteringen är sannerligen något som ibland inte blir helt korrekt, då jag i 5 projekt av 6 
hittade ÄTA-arbeten konterade i konto 4635. Ibland var dessa på en faktura tillsammans med 
något som hörde hemma i 4635, enligt regelboken ska då dessa fakturor delas upp, vilket i sin 
tur ger mer administrativt arbete, utan att man får något mer byggt för pengarna, vilket för 
mig motsätter det syfte Investering ska jobba mot, få mer för varje krona. Om dessa 
felkonteringar har skett av misstag eller medvetet framgår inte av studien, men nog kan det 
finnas tillfällen då projektledare kan välja att kontera fel och få siffrorna att se lite bättre ut 
samt att då slippa eventuella diskussioner i efterhand varför det blev si och så. 

Jag har inte kunnat se några större skillnader på distriktsnivå i den studie jag har gjort, 
däremot på projektnivå så finns det skillnader i hanteringen. Därför kan det enkelt bli stora 
skillnader mellan distrikt när något distrikt under en period hanterar ett antal större projekt. 
Jag skulle vilja påstå att större projekt i regel har fler konterade ÄTA-jobb än mindre utifrån 
de projekt jag har kollat ytligt på. Detta kan bero på att större projekt har en större 
organisation bakom sig som lättare kan hantera den extra administration som det innebär att 
hantera ÄTA-jobb.  

ÄTA-arbeten är en het potatis i många hänseenden och inte minst internt inom Trafikverket. 
Jag har märkt under denna studie att ämnet inte är helt okänsligt och att det inte är helt 
öppna dörrar överallt, vilket skulle vara bra om det skulle vara. Förklaringen till det faller 
ganska naturligt då chefer över projektledare gärna vill dra slutsatser över hur det går i just 
sitt distrikt just nu, för att leverera slutsatserna till högre chefer, medans projektledare ofta 
vet varför, men inte känner sig helt bekväma med att bli ”skyldig” till ett projekt med många 
ÄTA-arbeten då ÄTA-arbeten ofta ses som något negativt. Jag känner att just denna negativa 
inställning till ÄTA-arbeten är lite konstig då det inte innebär att man har kastat pengar i 
sjön, man har alltid fått något för pengarna. Beror ett projekts höga andel ÄTA-arbeten på att 
ett förfrågningsunderlag är 10 år gammalt så ska kanske inte det projektet ses som ”mindre 
lyckat” om det har 50 % ÄTA-arbeten, utan snarare som en bekräftelse på att det helt enkelt 
blir så när det är nya tider och förutsättningar för ett projekt. I fall som detta tycker jag det 
känns konstigt att lyfta projekt till distriktsnivå och jämföra distrikt sinsemellan då enskilda 
projekts förutsättningar kan variera otroligt mycket. 

7 Fortsatt arbete 
Jag skulle tycka att det vore intressant att granska fler projekt för att se om det finns någon 
geografisk skillnad över arbetssättet kring ÄTA-arbeten och attityden kring det. Det finns 
dock svårigheter i det då det dels inte finns tillräckligt många slutförda intressanta projekt att 
titta på sedan Trafikverket bildades 2009, och då det krävs mycket detektivarbete då många 
projekt inte är kompletta i PPI och då fakturor i CDI oftast bara är inskannade utan bilagor. 

Jag ser ett behov om att göra en utredning och utvecklingsarbete tillsammans med ett flertal 
projektledare för att samla fler av deras åsikter i detta ämne, framförallt rörande kontoplanen 
och Trafikverkets blanketter. Då det är projektledarnas handlingar som avgör statistiken och 
för att effektivisera deras arbete som beställare så borde deras arbetstid kring ÄTA-arbeten 
minimeras och förenklas så mycket som möjligt utefter direktiv de själva fått vara med och 
arbetat fram. Allt för att få så mycket som möjligt för varje krona i varje projekt. 
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8  Bilagor 

1.1 Intervju med Anonym Projektledare IVN  
1. Är andel ÄTA ett bra eller dåligt mått att mäta ett projekts resultat? Varför? 
Det är ett dåligt mått då projekten ofta löper över lång tid och beställningarna till 
investering(väg) är tunna och ger upphov till innehållsförändringar i pågående 
kontrakt. Samtidigt kan det vara ett bra mått för att visa vilken kvalité en 
upphandling har haft eller hur projektet hanterat ätor med tanke på om 
leverantören får igenom sina viljor vad det gäller ätor respektive vad som 
egentligen ingår i kontraktet. Detta framgår dock inte utan en djupare analys på 
respektive projekt.  
 
2. Är den slutreglerade MSS:en ett bättre eller sämre mått att mäta ett projekts 

resultat? Varför? 
I den bästa av alla världar borde den slutreglerande MSS:en stämma väldigt väl 
mot mängdförteckningen i anbudet, men så är inte fallet, då det finns felkällor i 
projekteringen och i inmätningen samt att det är mängdreglerade kontrakt där 
man kan förutsätta att man får avvikelser mot angivna mängder. Med andra ord så 
borde äta vara ett bättre mått med reservation från svaret ovan.   
 
3. Enstaka misstag kan ske vid kontering av fakturor, vad kan felkällorna vara? 

• Projektledaren följs upp på andel ÄTA och får en massa jobbiga frågor… 
• Otydlighet/osäkerhet på definitionen av ÄTA. 
• Exempel, 100 m trumma blir 110 m, det är lättare att hantera det i MSS, 

mindre pappersarbete, men det kan bli strul i besiktning om det inte står 
med i entreprenadhandlingen, men det blir samma ekonomiska utfall. 
Enklaste hantering på ovan exempel är: ÄTA upprättas med följande 
innehåll. TRV beställer arbetet, skriver i beställningen, ändringen redovisas 
på underlag i relationshandling/relationshandling, mängder redovisas och 
lyfts i MSS. Denna hantering medför dock att ÄTA:n konteras på fel konto, 
då det inte är rimligt att projektledaren ska sitta och dela upp MSS:en i 
kontoklasser. Detta är inte rätt hantering men det som är enklast och mest 
tidsbesparande. Det här förutsätter att arbetena redan finns i kontraktet. 

 
4. Vilka är dina synpunkter på Trafikverkets egna blanketter vid hantering av t.ex. 

Underrättelser och ÄTA? 
Vi köper leverantörer som uppfyller ISO-kraven, med andra ord så har de redan 
fungerande rutiner och mallar för den hanteringen, varför ska vi tvinga på dom 
Trafikverkets mallar och rutiner? Som renodlad beställare, ska vi då exakt peka åt 
leverantören att ni ska använda våra system? 
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8.2  Intervju med Anonym Projektledare IVM  
1. Är andel ÄTA ett bra eller dåligt mått att mäta ett projekts resultat? Varför? 

Om man vill mäta hur komplett ett förfrågningsunderlag är så är uppföljning av 
ÄTA ett bra mått. Frågan är dock varför man ska mäta hur komplett 
förfrågningsunderlagen är. Ett komplett förfrågningsunderlag är i sig inget som 
visar hur bra ett projekt är. Det finns ju tillfällen då man med avsikt utelämnar 
vissa delar i förfrågningen, därför att det är mer fördelaktigt att göra så och då 
räknar med en viss andel ÄTA-arbeten i projekten. Att sträva efter att andelen ÄTA 
ska vara så låg som möjligt bör inte vara ett mål i sig. Det beror helt på hur man 
har valt att driva och upphandla projektet och hur mycket tid och resurser man vill 
lägga på projektet under projekteringen. Detta varierar mellan olika projekt och ska 
göra så också, anser jag.  
 
Totalkostnaden för ett projekt kan vara relevant att mäta om man vill få fram 
erfarenhetsvärden för framtida projekt, men eftersom vi vet att alla projekt i princip 
har helt olika förutsättningar så är det omöjligt att säga att ett dyrt projekt har 
sämre resultat än ett billigt. Det första kan ju ha haft helt andra förutsättningar 
som drivit på kostnaderna. Så den stora frågan är : Varför mäta? Vad vill man ha 
ut av en mätning? Vad ska man jämföra med? Hur ska mätningen användas? osv 
 

2. Är den slutreglerade MSS:en ett bättre eller sämre mått att mäta ett projekts resultat? 
Varför? 
Samma svar och funderingar som ovan. 
  

3. Enstaka misstag kan ske vid kontering av fakturor, vad kan felkällorna vara? 
Kontering av förskott och innestående brukar kunna bli fel. 
  

4. Vilka är dina synpunkter på Trafikverkets egna blanketter vid hantering av t.ex. 
Underrättelser och ÄTA? 
Jag tycker att de är bra. 
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8.3  Intervju med Anonym Projektledare IVSY 
1. Är andel ÄTA ett bra eller dåligt mått att mäta ett projekts resultat? Varför? 

Det känns tveksamt att bedöma resultatet utifrån ÄTA-jobb. Många ÄTOR beror på 
dåligt eller bristfälligt underlag. En entreprenad kan gå hur bra som helst fram till 
delar där underlaget är dåligt. 
 

2. Är den slutreglerade MSS:en ett bättre eller sämre mått att mäta ett projekts resultat? 
Varför? 
Bättre, bra som mått på projekteringens noggrannhet.  
  

3. Enstaka misstag kan ske vid kontering av fakturor, vad kan felkällorna vara? 
Blandar ihop siffror i kontoplanen. Den mänskliga faktorn spelar helt klart in. 
  

4. Vilka är dina synpunkter på Trafikverkets egna blanketter vid hantering av t.ex. 
Underrättelser och ÄTA? 
Oftast används entreprenören system. Känns onödigt att använda Trafikverkets 
system när entreprenörernas fungerar bra. 
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