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Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar ett projekts utfall samt att ge förslag på
hur Linjemontage kan utveckla sin organisation och ett förslag på en ny tidrapport har
framtagits, för att få en klarare bild av hur stor del av projektets olika delmoment verkligen
tog, i förhållande till uppskattad tid.
De faktorer som anses vara påverkande vid ett projekts utfall är markägare, som kan vara
svåra att komma i kontakt med, och svåra att nå en gemensam lösning med. Även
avbrottstider planerade enligt förprojekteringen vilka inte accepteras av elnätsägaren.
Material som blir fellevererat och förseningar av leveranser. Fel i handlingar till exempel
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För att få företagets medarbetare mer delaktiga har ett förslag utarbetats om en möjlighet
att kontinuerligt kunna följa projektets gång via företagets intranät gjorts. Detta för att
projektmedlemmarna tydligt skall kunna se hur lång tid varje delmoment tagit i förhållande
till kalkylerad tid. Det har även framtagits ett förslag på hur medarbetarna kan följa utfallet
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BACHELOR’S THESIS

Calculation model for calculation of bids for the
regional network
Summary
This report is the groundwork for a development of a calculation model for the regional
network. The aim was to investigate the factors that influence a project's outcomes and to
provide suggestions on how Linjemontage can develop their organization. A suggestion for
a new timesheet has been developed, in order to get a clearer picture of how much time the
project's different parts really took compared to the estimated time.
The factors that are considered sensitive at a project's outcome are landowners, which can
be difficult to get in touch with, and difficult to reach a common solution with. Power
outage planned during the pre-projectation which is not accepted by the utility owner.
Incorrect deliveries of materials and delays in deliveries. Incorrect documents such as
construction documents and incorrect design by designers. Errors made by subcontractors
and non-standard constructions. Problems experienced during the project, such as delays
and theft of materials and tools. Machine failure and rapid reorganization within the
project. Lack of specific training. Weather, seasons, ground conditions and insufficient time
for planning.
To get the employees of the company more involved, a suggestion of a way to
continuously monitor the project through the company's intranet has been made. This
suggestion would increase the participation of the project members, and rise the ability to
easily compare the estimated time with the actual time spent on each part of the project.
Another suggestion in how the employees can monitor the total outcome for all projects
during the year has been made. This would create an opportunity for the employees to be
able to work for a bonus at end of year.
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1 Inledning
Linjemontage i Grästorp AB startades år 1993. Idag finns totalt sju kontor på olika orter i
Sverige. Företaget har idag cirka 120 anställda och bedriver verksamhet inom bland annat
kraftanläggningar, distributionsanläggningar, elnätsservice, elnätsdistributionsprojekt,
reservkraftsprojekt samt elförsörjning för ljusanläggningar för flygplatser och för järnväg.
Linjemontage är specialiserade inom spänningsområdet 0,4-400 kV med inriktning mot
kundanpassade lösningar. Genom min utbildning har jag kommit i kontakt med företaget
och fått ett stort intresse för projektledning inom regionnät.
I denna rapport kommer faktorer som kan påverka ett projekts utfall att belysas, för att
företaget i framtiden skall kunna ta lärdom av tidigare projekts utfall och kunna använda sig
av detta. I rapporten ges förslag på hur en uppföljning av projekten skall göras samt förslag
på hur delaktigheten inom företaget kan öka.

1.1 Bakgrund/problembeskrivning
Linjemontage lämnar anbud för byggnationer av regionnätsledningar. De använder för
kostnadsuppskattning ett kalkyleringsverktyg och i dagsläget finns ingen koppling mellan de
ingående momenten i kalkyleringen och det utförda arbetet. En önskan om uppföljning
gällande huruvida kostnaderna för de olika delmomenten i kalkylen överensstämmer med
det utförda arbetet inom projektet finns, med tanke på kvalitet och ekonomi.

1.2 Syfte/ mål/avgränsningar
Syftet med examensarbetet är att utveckla en metod för att kunna jämföra den estimerade
kostnaden (tiden) i kalkyleringen med det utförda arbetet inom projektet.
Ett delsyfte är att göra en utvärdering av estimeringsmetoderna som företaget använder i
kalkyleringen, för att se om de stämmer med utfallen inom projekten.
Examensarbetet avgränsas till att behandla tre olika projekt inom regionnät. Två av projekten
är historiska medan ett är pågående. Projekt nummer ett heter Korsberga-Täppan och är det
pågående projektet. Projekt nummer två heter Saxen-Flatenberg och är ett av de historiska
projekten och avslutades under 2014. Projekt nummer tre heter Djupafors-Hensmåla och är
även det ett historiskt projekt, vilket avslutades under början av 2015. En mer detaljerad
beskrivning av dessa finns beskrivet i avsnitt 3. Utifrån analys av intervjusvar från bland annat
de ansvariga inom dessa tre projekt, belyses orsaker till avvikelser i projektets delmoment,
om de avvek från det kalkylerade värdet.
Frågeställningen som hela examensarbetet syftar till att besvara är: vilka faktorer påverkar ett
distributionsprojekts utfall, inom regionnät.
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Vidare önskar Linjemontage få svar på ytterligare frågeställningar:
•

Hur skall Linjemontage i framtiden kunna ta lärdom från utfall i tidigare projekt, för
kommande anbudsarbeten?

•

Utfall mäts i ekonomi, kvalitet och tid, hur kan en uppföljning göras i efterhand?

•

Vilka förutsättningar gällande resurser, kunskap och tid finns vid anbudsarbeten?

•

Försök att hitta orsaker till utfall i delmoment inom projekt, vilka ofta skiljer sig från
kalkyl och analysera dessa.

•

Hur kan Linjemontages projektorganisation kopplas till process och rutiner?

1.3 Disposition av rapporten
I nästkommande kapitel beskrivs den valda metoden för examensarbetet. I kapitel tre
kommer en beskrivning av de tre projekt som studerats. Kapitel fyra förklaras hur en
projektkalkyl tas fram och vilka de ingående momenten i ett anbud är, samt vilka olika typer
av entreprenadformer som används inom branschen. Kapitel fem innehåller datainsamlingar,
såsom kartor för respektive projekt, ett exempel på en del av en tidplan, ett exempel på en
veckoplan samt ett exempel på en korsningsförteckning. I kapitel sex presenteras resultat och
svar på arbetets frågeställning. Här finns även sammanfattningar av de intervjuer som gjorts.
Kapitel sju är ett kapitel för analys och diskussion. I kapitel åtta, som är det sista kapitlet,
presenteras slutsatser och här ges slutligen förslag på framtida arbete.
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2 Metod/tillvägagångssätt
I det här avsnittet kommer det metodval som använts att beskrivas. Vidare kommer en
beskrivning om hur urval till intervjuer genomförts och här redogörs även tillvägagångssättet
för den valda metoden.

2.1 Inledning
De metoder som använts valdes för att de anses vara effektiva i denna typ av organisation.
Eftersom intresset låg i att undersöka en mindre urvalsgrupp, sett till företagets begränsade
antal anställda, samt att fokus låg på att försöka hitta mönster inom projekten som kan ligga
till grund för de faktorer som eftersöks, har en kvalitativ metod valts. Metoden diskuterades
fram med handledaren på företaget och med projektledare, utifrån den målsättning som var
beskrivande för examensarbetet.

2.2 Val av metod
Under mitt arbete med den kvalitativa metoden har stor vikt legat på intervjuer och
observationer. Intervjufrågorna var semistrukturerade och gjorda på förhand. De skapades
på så vis att de lämnades med ett öppet slut, så att den intervjuade inte skulle svara ”ja” eller
”nej”, utan kunna utveckla sina svar. Detta visade sig vara effektivt eftersom det skapade en
bra dialog och en diskussion kunde hållas[1]. Genom att ställa frågor som genererade vidgade
svar blev intervjuerna mycket informativa och min roll blev främst en antecknande åhörare.
Om den intervjuade hade missat några detaljer som var intressanta för studien, kunde frågor
om detaljen frågas specifikt[2]. En relativt låg grad av standardisering har valts.
Intervjufrågorna kunde under intervjuns gång ändra ordningsföljd beroende på den
intervjuades tidigare svar. Formuleringen av frågorna ändrades vid varje intervju för att passa
in i sammanhanget och för att passa den intervjuades språkbruk. Genom denna metod
erhölls stor variation och mycket fakta framkom genom intervjuerna[3].
Intervjufrågorna utformades så att de ej skulle bli för personliga och handla om den
intervjuade. Detta gjordes för att få fram information om arbetet och projektet, snarare än
att få information om personen. Provocerande och hypotetiska frågor har undvikits för att
den intervjuade inte skall uppfatta frågorna som stötande eller krångliga. Vid intervjun
undveks även ett försök att utesluta påståenden och förslag på hur upplevelser kunde ha
uppfattats. Detta för att åsikter, fakta och känslor gällande ämnet skulle framkomma. Istället
har intervjufrågorna försökts att ställas som frågor[3]. Intervjun försöktes utformas på så vis
att den intervjuade mer eller mindre skulle uppfatta intervjun som ett samtal. Däremot
ställdes intervjufrågorna som om det var en intervjusituation för att inte egna känslor och
åsikter skulle bli dominanta och styra intervjun.
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Enskilda intervjuer har gjorts under tystnadsplikt, så att den intervjuade kunde känna sig
trygg med det som sagts under intervjun. I enighet med de intervjuade bestämdes det att en
sammanfattning skulle få presenteras i rapporten. Sammanfattningen skulle utformas på så
vis att den intervjuade skulle ha största möjliga anonymitet och att dess yrkeskategori ej skulle
kunna avslöjas. En fördel med enskilda intervjuer istället för intervju i grupp kan till exempel
vara att tystlåtna och ej så dominanta personers åsikter framkommer i lika stor utsträckning
som hos de extrovertas[3].
Platsen för intervjun valdes med hänsyn till den intervjuade. Platsbesök på projekt visade sig
därför vara något mycket positivt, då de intervjuade upplevdes vara bekväma med
situationen[3].

2.3 Urval
Urvalet av respondenter baserades i första hand på vilka positioner de hade inom projekten.
Därmed har intervjuerna skett genom att personer ur montörs-, montageledar- samt
projektledargruppen valts ut. Förhoppningen var att svaren från de intervjuade ur de olika
grupperna skulle skilja sig åt, och att de skulle ha relativt olika uppfattning om varför ett
projekts utfall ibland ej överensstämmer med det kalkylerade värdet. Intervjusvaren
hoppades spegla reflektioner ur flera synvinklar. De personer som valdes ut till intervju var i
olika åldrar och valdes ut på så vis att de diskuterades fram i samråd med min handledare på
företaget. Förhoppningen var att de skulle ge mig ytterligare information inom ämnet och
leda mig vidare i processen.
Det krävdes en del för- och efterarbete med intervjuerna. Till att börja med behövdes en del
planering för att ta fram bra intervjufrågor och försöka få ett tydligt syfte med intervjuerna.
Det var viktigt att informera de tillfrågade att intervjun inte skulle komma att lägga grund för
någon tidsstudie, utan komma att vara till grund för ett arbete som syftade på att bibehålla
en god kvalitet inom projekten.

2.4 Tillvägagångssätt
Examensarbetet har utförts, genom analys av historiska kalkyler och genom utvärdering av
olika arbetsmoment inom projekt. En genomgång av de tre projekten gjordes, för att få en
djupare inblick i projektets alla delar. De två historiska projekten jämfördes för att se om
olikheter och/eller likheter kunde hittas. Dokumentation från uppföljningsmöten och
efterkalkylering har saknats och därför har det varit svårt att göra en djupare analys. Trolig
problematik i de olika projekten kan ofta hittas i projektets MKB. Här finns det beskrivet
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om det till exempel finns något känsligt område, såsom ett natura 2000-område eller liknande,
vilket tros kunna vara viktigt för utfallet, då det kan vara ett problematiskt område.
Vidare kom de olika arbetsmomenten att utvärderas. Intervjuer med montörer,
montageledare och projektledare för de olika projekten utfördes, för att se om de hade olika
uppfattning om projektens utfall. De intervjuade kontaktades via e-post och telefon för att
informeras om examensarbetets syfte och därefter skickades en förfrågan om deltagande vid
intervju ut. Intervjuerna genomfördes på så vis att en del platsbesök gjordes. Detta för att få
en seriös intervju, hellre än att intervjua via telefon. Intervjuerna dokumenterades i sin helhet,
och renskrevs sedan. En första grovanalys gjordes och sedan sammanfattades de olika
intervjuerna var för sig. En andra analys kom att göras, för att sedan kunna dra slutsatser
utifrån den. Genom en sammanställning av intervjuresultatet har det framgått vilka
faktorerna är och hur de påverkar projektet. Platsbesök har gjorts på två av de tre projekten.
Ett i december 2014 samt ett i början av januari 2015. Det pågående projektets dokument
granskades och följdes upp kontinuerligt.
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3 Beskrivning av de tre projekten
Examenarbetet omfattar en studie av tre projekt. Alla de tre projekten innehåller en
nybyggnation av luftledning. De skiljer sig åt på så vis att ett projekt helt har uteslutit
trästolpar impregnerade med kreosot, och har enbart valt att använda sig av olika typer av
stålstolpar. I projekten finns flertalet svårigheter, som att korsa större vattendrag, natura
2000-områden, en utrotningshotad fågelart och därmed restriktioner från länsstyrelsen med
mera.
De tre projekten valdes med tanke på att ett av de två historiska projekten har fått ett negativt
utfall gentemot kalkyl, medan det andra projektet har fått ett positivt utfall. Med det pågående
projektet är förhoppningen att det skall få ett positivt utfall. Projekten har en tidsbegränsning,
och om entreprenören inte håller sig inom tidsramen kan denne göra sig skyldiga till stora
vitesbelopp.
De tre projekten är belägna på tre olika platser i Sverige och har därför olika förutsättningar
gällande terräng- och markförhållanden. Generellt är det en mer svårarbetad terräng i norra
Sverige och en lättare terräng i södra Sverige. Årstid spelar även in, då förutsättningarna blir
olika beroende på när på året projektet är belagt.
Normalt är det två till fem arbetslag per projekt, beroende på projektets storlek och hur stora
tidsramarna är för projektet. I varje arbetslag är det cirka tre personer, var av en person kör
ut material. En av montörerna är även maskinist. Antingen är maskinen som maskinisten
framför i Linjemontages ägo, eller så är den inhyrd av en underentreprenör.
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I figur 1 nedan visas en del av en Sverigekarta för att få en bättre uppfattning om var de tre
projekten är belägna.

Figur 1. De tre projektens belägenhet.
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3.1 Projekt nummer ett
Det första av de tre projekten heter Korsberga-Täppan. En ny ledning, ZL9S9 skall byggas
där utgångspunkt är stolpe nummer tio, se bilaga F. Anledningen till utbyggnationen var för
att förbereda för framtida utbyggnationer av vindkraft.
Från stolpe nummer tio byggs nästan helt uteslutande enkelstolpar av typ gitterstolpe.
Undantaget detta är vinkelstolpe nummer 56 samt ändstolpe nummer 74, vilka är skruvade
fackverksstolpar för enkelledning. Den totala ledningslängden för ZL9S9 är cirka 16 km.
På sträckan från stolpe nummer ett till stolpe nummer tio är ihopslackning av luftledning
från luftledningssträckan och av luftledning från ställverket i stolpe nummer ett kvar att göra,
samt ihopslackning vid stolpe nummer tio mot stolpe nummer elva.
Från stolpe nummer tio till stolpe nummer 43 kommer stolpar att byggas parallellt, med ett
avstånd på tio meter, centrum till centrum-mått. Hela luftledningen kommer byggas öster
om den befintliga luftledningen TL174, 40kV-ledningen som finns idag. Vid stolpe nummer
43 kommer en korsning att behöva göras över den befintliga 40kV-luftledningen. Här
kommer den befintliga luftledningen att kablifieras för att uppnå önskad säkerhet för de som
arbetar samt bibehålla driften på 40kV-luftledningen. Vid stolpe 46 lämnar den nya
luftledningen den befintliga 40kV-ledningsgatan och fortsätter istället mot väst.
Det avslutande spannen vid Täppan ställverk byggs på den östra sidan om de två befintliga
40kV-ledningar som finns idag. Dessa benämns med TL146F, som går mot väst och TL146T
som går mot öst. TL146 är den ledning som kommer att vara närmast den nya luftledning
som skall byggas.
Vid de nya stolparna nummer elva, 21 samt 23 hamnar stagen från den nya ledningen i
konflikt med stagen från den befintliga ledningen. Detta löses genom att man får flytta på de
stag som tillhör den befintliga luftledningen.
Den nya luftledningen kommer att byggas parallellt med den befintliga luftledningen, TL174,
vilken kommer att vara i drift under hela byggprocessen. Även kommer 130kV-ledningen
Korsberga-Gällö, som är sambyggd med Korsberga-Täppan fram till stolpe nummer tio, att
vara spänningssatt under hela byggnationen.
Rasering av den befintliga luftledningen TL174 kommer att ske efter att ZL9S9 är
färdigställd. Den totala längden luftledning som skall raseras uppgår till 14.3km.
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För Korsberga-Täppan kommer projektorganisationen att bestå av fem montörer, en
montageledare, en projektadministratör för administration och ekonomi samt en
projektledare. En av montörerna är även maskinist och kommer att köra en grävmaskin
anpassad för luftledningsarbete, en linjemaskin. Organisationen för projektet kan ses i figur
2 nedan.

Projektledare

Projektadministratör
Montageledare

Montör

Montör

Montör

Figur 2. Schematisk bild över projektorganisationen för projektet i Korsberga-Täppan.
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3.2 Projekt nummer två
Projekt nummer två heter Saxen-Flatenberg. Projektet omfattade en ombyggnation av en
befintlig luftledning ”YL26”, från ”YT37 Saxen” till avgreningspunkt ”YT33 Flatenberg”.
Den befintliga luftledningen raserades och ersättes med en ny 130kV-luftledning. Den nya
luftledningens längd är cirka 28 km med 183 stolpar. De flesta nya stolpar är av trä,
impregnerade med kreosot, men det finns även några stålstolpar. Den gamla luftledningen
gick igenom en del känsliga naturområden och även ett område där bebyggelse fanns nära
inpå luftledningssträckan. Därför kom man vid stolp-plats 48-51 att använda sig av en
stålstolpe för att kompaktera ihop den nya luftledningen. Vidare skulle fas- och topplinor
spännas in vid stolpe nummer ett vid ställverket i Saxen, samt i ändstolpe 181 vid YT33 i
Flatenberg. En karta för projektet kan ses i bilaga G.

Arbetet omfattades av all materiel, montage samt byggande av den nya luftledningen. Den
gamla luftledningen ”YL26” raserades från Saxen ställverk, ”YT37” till ändstolpe i
Flatenberg, ”YT33”. Tid för projektet var överenskommet till cirka 23 veckor, från start till
idrifttagning.
Organisationen för projektet bestod av en projektledare, en projektadministratör, en
montageledare samt tio montörer. Av dessa tio montörer var två av dem maskinister. De
bildade tillsammans fem arbetslag. Organisationen för projektet kan ses i figur 3 nedan.
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Montör

Montör

Montör

Montör

Montör
Projektledare

Projektadministratör

Montageledare
Montör

Montör

Montör

Montör

Montör

Figur 3. Schematisk bild över projektorganisationen för projektet i Saxen-Flatenberg.

3.3 Projekt nummer tre
Det tredje projektet heter Djupafors-Hensmåla. Projektet innebar en upprustning av
luftlinjen mellan Djupafors och Hensmåla. Orsaken var att den gamla luftledningens area
hade med dagens utökade effektuttag blivit för klen. Här byttes flera av de befintliga
stolparna ut mot nya stolpar, men några av de befintliga stolparna kunde användas på nytt.
Spänningsnivån för luftledningen var 50kV. Sammanlagt var sträckan uppdelad på åtta
etapper.
De nya stolparna var av trä, impregnerade med kreosot. Samtliga nya stolpar var
dimensionerade för klass A, och hade räknats med ett nedgrävningsdjup på två meter. Stolpar
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inom 100 meter från skog försågs med hackspettsnät. Vid byte av stolpe skulle allt tillhörande
material bytas, såsom nedledare, jordning med mera. Vid ombyggnad från krokstolpe till den
nyare varianten line-postregel, skulle stolpen kortas innan regel kunde monteras, i höjd med
fas nummer två, det vill säga cirka en meter under stolpens topp.
Stödisolatorer skulle vara av komposit och dimensionerade för spänningar upp till 72,5 kV.
Kedjeisolatorer skulle utgöras av glas, då av typen hängisolatorkedja och spännisolatorkedja.
Infästning för isolatorkedjor och isolatorkedjor dimensionerades för 50 kA, förutom
ljusbågshorn som dimensionerades för minimum 16 kA/1 sek. Kartor för projektet kan ses
i bilaga H respektive i bilaga I.
Organisationen för projektet var uppbyggd på så vis att den innehöll en projektledare, en
projektadministratör, två montageledare och fyra montörer. Från början var det en ordinarie
montageledare, som sedan kom att bli ersatt på grund av semester. Organisationen för
projektet kan ses i figur 4 nedan.

Projektledare

Projektadministratör

Motageledare

Montör

Montageledare

Montör

Montör

Figur 4. Schematisk bild över projektorganisationen för projektet i Djupafors-Hensmåla
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4 Teori/framställning av kalkyl
I det här avsnittet kommer den teori som används vid en framställning av kalkyl att beskrivas
och vilka entreprenadformer som finns i branschen. Här beskrivs även företagets arbetssätt
för de delar som ingår i ett projekt, med ordningsföljd och ett flödesschema.

4.1 Arbetssätt vid framställning av kalkyl
Projektkalkylprocessen kan delas upp i tolv steg och brukar kallas projektkalkyltrappan.
Vilket visas i figur 5 nedan. Projektkalkyltrappan kan översiktligt beskrivas med att i de fyra
första stegen skall förberedelser göras på olika sätt. På steg fem till åtta skall beräkningarna
ske. Steg nio och tio är stegen då beslut tas, genom en kritisk granskning av såväl kalkyl som
projekt. Vidare övergår projektet till genomförande och kalkylen blir en budget, vilket är den
som styr projektet. Avslutningsvis görs under steg tolv en utvärdering av det gångna arbetet
för att ta lärdom för framtida arbeten. Projektkalkyltrappan kan vara ett bra redskap för
projektledaren för att kunna strukturera arbetet och för att kunna arbeta mot uppsatta mål[4].

Figur 5. Projektkalkyltrappan med de tolv stegen. [4]
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Kalkylens del inom projektet och projektkalkyltrappan kan knytas an till projektets fem faser.
Dessa faser är: grundarbete, beräkningar, beslut, genomförande samt uppföljning. Kalkylens
roll inom dessa fem projektfaser är: kravställare, beräkna lönsamhet, beslutsunderlag, budget
samt uppföljningsverktyg[4]. Under ”Kravställare” finns stegen ett till fyra för
projektkalkyltrappan, under ”Beräkna lönsamhet” finns stegen fem till åtta, under
”Besultsunderlag” finns steg nio och steg tio, under ”Budget” finns steg nummer elva och
under ”Uppföljningsverktyg” finns steg nummer tolv. För att tydliggöra detta se figur 6
nedan.

Figur 6. Projektkalkyltrappan och projektets fem faser [4]

Kalkylen bör ses som en löpande process under hela projekttiden. Med en sådan helhetssyn
är förutsättningarna för en bra projektkalkyl goda[4]. Om kalkylen ses som en löpande
process kan följande verktyg även tilläggas:
•

Upprätta en checklista för tillvägagångssätt vid framställning av kalkyl.

•

Upprätta en checklista för det underlag som krävs för att starta upp ett projekt.
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•

Ha en miniminivå för de tillfällen då det behöver framställas en fullständig
projektkalkyl.

•

Ge arbetstagarna den kompetens som behövs, i form av kurser och utbildningar för
att kunna utföra ett bra kalkyleringsarbete.

Vid framställning av ett projekts kalkyl delas huvudmomenten in i delgrupper. I de projekt
som behandlas i examensarbetet finns delmomenten: stolpmontage, lindragning samt övriga
aktiviteter. För varje delmoment görs en detaljerad kostnads- och tidsuppskattning. Varje
aktivitet som ingår spaltas upp i ett kalkylprogram. De delar som bestäms är: antal (stycken)
som behövs per aktivitet, tidsåtgång i timmar, uppdelning av tid för montör, uppdelning av
tid för maskin, antal montörer som behövs per aktivitet, antal maskiner (linjemaskiner) som
behövs och slutligen görs en uppskattning för den totala tid montörer och maskiner behöver
för att utföra aktiviteterna.

4.2 Entreprenadformer
Det finns olika typer av entreprenadformer. Inom den här branschen är totalentreprenad och
utförandeentreprenad vanligast.
4.2.1 Totalentreprenad
I en totalentreprenad ingår både projektering och utförande. Beställaren uppger vad som
skall byggas, exempelvis att en ny luftledningssträcka skall byggas från punkt A till punkt B.
Alla bygghandlingar skall upprättas av entreprenören. I en totalentreprenad har
entreprenören ett utförande- och ett projekteringsansvar. De ansvarar även för att det de gör
är korrekt enligt gällande standarder och föreskrifter, ABT06[5].
4.2.2 Utförandeentreprenad
En utförandeentreprenad innebär att beställaren gör projekteringen och att byggnationen
utförs av entreprenören. Beställaren tar fram de ritningar och beskrivningar som behövs för
att utföra arbetet. Entreprenören bygger utifrån en färdig bygghandling. I denna typ av
entreprenad är beställaren ansvarig för konstruktionen och entreprenören är enbart ansvarig
för att byggnationen blir enligt de ritningar och beskrivningar som de mottagit. Här används
ett standardavtal för utförandeentreprenader, AB04.

4.3 Arbetsföljd för de delar som ingår i ett projekt
Till att börja med utvärderas förfrågningsunderlaget från beställaren, för att se om projektet
kan vara intressant för Linjemontage. Här görs en bedömning beroende på om det är en
totalentreprenad-ABT eller en utförandeentreprenad-AB. Styrande bygghandlingar
analyseras och om det skulle visa sig att Linjemontage är intresserade av projektet påbörjas
en förprojektering. En förprojektering innebär att en grov uppskattning görs av bland annat
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prissättning för de olika delmomenten, tidsåtgång, hur mycket material som behövs med
mera.
Det spelar stor roll vilken typ av entreprenad som önskas av beställaren i
förfrågningsunderlaget. Om projektet är stort görs ett platsbesök för att projektledaren skall
skapa sig en tydligare bild av projektet. Här planeras även möjlighet av transporter inom
projektet, upplag för material, eventuellt vägbygge etcetera.
Beroende på vad beställaren önskar bygga delas projektets olika moment upp och det görs
en kalkylering med hjälp av dessa delar. Med hjälp av kalkylen kan man sedan ge ett á-pris,
alltså ett pris per aktivitet inom varje moment. Utifrån kalkylen görs en detaljerad tidplan, ett
Ganttschema.
Därefter skickas anbudet till beställaren. Detta kallas att man lägger ett anbud. Sedan avgörs
det hos dem vilket företag som har vunnit anbudet. Om Linjemontage vinner
anbudsprocessen görs sedan en mer detaljerad projektering av projektet. En ny fältstudie kan
komma att göras, för att ytterligare kunna planera och disponera tid inom projektet på bästa
sätt. En materialsammanställning görs därefter och sedan sätts en materialförfrågan ihop, för
att senare användas vid materialbeställning.
Vidare undersöks vilka av projektets moment som Linjemontage kan göra själva och vilka
moment eventuella underentreprenörer skall göra. Här ligger noggrannheten i att se om
resurser finns inom företaget för att genomföra arbetet, eller om det behövs
underentreprenörer för att projektet skall bli klart i tid.
När ovanstående har gjorts påbörjas ett mer detaljerat kalkylarbete, vilket finns beskrivet i
avsnitt 4.1.
När kalkylarbetet är avslutat utvärderas tänkbara leverantörer och/eller underentreprenörer
med tanke på de tre viktiga aspekterna:
•

Kvalitet

•

Tid

•

Ekonomi.

Vidare görs en KAM – Bas P.
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Ett kontrakt upprättas mellan beställare och entreprenör för arbetet som skall utföras. Ett
schema över projektorganisationen framställs, med en projektledare, projektadministratör,
montageledare samt montörer. Sedan ses styrande bygghandlingar över. Dessa är viktiga för
både beställare och entreprenörer, så att de har samma uppfattning om vad projektet kommer
att innebära. Detta för att missförstånd ej skall uppstå under projektets gång.
Vidare görs materialbeställningar från de utvalda leverantörerna. Logistiken skall därefter
planeras. Detta görs med tanke på materialleverans, då det beroende på projektets
utformning antingen kan levereras direkt vid etapperna eller vid ett centralt materialupplag.
Därefter görs en detaljerad tidplan/resursplanering för att se hur mycket tid de ingående
aktiviteterna kommer att ta. Sedan sammanfogas denna kalkyl med ekonomisystemet
”Pyramid”. En KAM -Bas U upprättas och därefter påbörjas utförandet. En checklista över
viktiga punkter vid skapande av anbud finns och kan ses i bilaga H.
För att enklare förstå ovanstående presenteras en schematisk bild över anbudets gång nedan
i figur 5.
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Figur 5. Arbetsflöde vid anbudsprojektering
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5 Datainsamlingar
I det här avsnittet kommer de dokument som analyserats att redovisas. Samtliga dokument
är tillhandahållna från företaget.

5.1 Kalkylblad
Kalkylblad har studerats för att bilda en uppfattning om kostnader för de olika delar som
ingår i var och ett av de tre projekten. Strukturen för kalkylmallen samt de projektspecifika
kalkylerna är uppgifter som Linjemontage betraktar som konfidentiella varpå dessa ej fick
publiceras i denna rapport.

5.2 Kartor
Kartor för respektive projekt har studerats, för att få en klarare bild över hur de olika
projekten har genomförts och skall genomföras. Karta för projekt nummer ett kan ses i bilaga
F. Karta för projekt nummer två kan ses i bilaga G, och karta för projekt nummer tre kan
ses i bilaga H respektive i bilaga I.

5.3 Tidplan
Tidplaner har utretts för respektive projekt, genom att studera varje aktivitet inom varje
delmoment. Ett exempel på tidplan kan ses i bilaga J. I tidplanen beskrivs de aktiviteter som
skall utföras, varaktigheten för dessa, ett start- samt ett slutdatum, resurser som kommer
användas för respektive aktivitet och därefter visas ett Ganttschema med liggande staplar
som beskriver aktiviteternas varaktighet.

5.4 Veckoplan
En veckoplan görs av projektledare i samråd med montageledare. En egen veckoplan kan
ibland göras av montageledaren för respektive projekt. Detta för att montageledaren skall
kunna delegera uppgifter och för att de uppsatta mål som gjorts i tidplanen skall uppnås.
Veckoplanen ser därmed olika ut beroende på projekt och beroende på vilken montageledare
som utfört den. Ett exempel på en veckoplan kan ses i bilaga K. I denna veckoplan visas
veckonummer, den aktivitet som skall utföras, resurser för varje aktivitet, vilken stolp-plats
leveransen berör, material levererat till specifik stolp-plats, vilken stolp-plats som skal
färdigställas, vilken typ av maskin som skall användas samt antal timmar för inhyrd
linjemaskin.

5.5 Korsningsförteckning
För varje projekt finns en korsningsförteckning. En korsningsförteckning visar exempelvis
var den tänkta nybyggda luftledningen kommer att korsa en befintlig luftledning. Ett exempel
på en korsningsförteckning finns i bilaga L. I denna korsningsförteckning visas ungefärlig
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plats, vilket ritningsnummer det kan ses på, vad som kommer att korsas,
ägare/kontaktperson till det korsande objektet samt eventuell åtgärd.
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6 Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet som framkommit genom rapportens tidigare delar. Här
finns sammanfattningar av de intervjuer som gjorts samt de faktorer som har framkommit,
och är påverkande för ett regionnätsprojekts utfall. Genom analys och jämförelser av
befintliga dokument för projekt nummer två, har de aktiviteter som avvek mest från
kalkylerat värde kunnat belysas.

6.1 Intervjuer
Här visas en sammanfattning av intervjuer som genomförts. Syftet med intervjuerna var att
få fram synpunkter från personer i de olika arbetsgrupperna. Intresset låg i att undersöka om
montörer, montageledare och projektledare hade samma uppfattning om diverse frågor.
Formulären som använts vid samtliga intervjuer kan ses i bilaga A, B och C.

6.1.1 Person 1
Hur lång tid det tar att ta fram ett anbud beror på vilken typ av entreprenad det är. Är det en
utförandeentreprenad tar det cirka en och en halv till två veckor. Om entreprenadtypen
istället är en totalentreprenad tar det lite längre tid, ungefär två veckor. Om det är en
totalentreprenad används ibland konsulttjänster till förprojekteringen.
Det kan vara dyrare att ha ett projekt på vintern, men det beror helt på vilken typ av projekt
det är. Exempelvis kan ett kabeljobb påverkas negativt av sträng kyla, vilket medför extra
påfrestningar på material och verktyg. Ett luftledningsarbete kan däremot påverkas positivt
av ”lagom” kyla. Körskador som uppstår efter körning med maskiner blir vintertid ej så
omfattande som de exempelvis kan bli under hösten.
En typ av reservplan kan ibland göras, beroende på projektets typ. Om det är en årstid med
mycket väta kan exempelvis ”stockmattor” användas för maskinerna att köra på. Denna
åtgärd görs för att maskinerna skall få bättre bärighet.
De typer av checklistor och tumregler som används inom företaget är: tidplaner för projekt,
veckoplaner för varje arbetslag samt egenkontroller för olika moment.
Kontakten med montageledare och montörer sker dels via ett uppstartsmöte med samtliga
inblandade i början av projektet och dels via produktionsmöten med montageledaren cirka
två till tre gånger per månad. Vid större projekt tillkommer även ett avstämningsmöte med
projektets montörer, efter cirka halva projektets gång. Efter avslutat projekt skall det hållas
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ett uppföljningsmöte där samtliga skall närvara för ett erfarenhetsutbyte. Uppföljningsmötet
blir oftast ej av på grund av tidsbrist.
Utförandeentreprenad är den typ av entreprenadform som föredras.
Ett bonussystem finns för de anställda. Bonussystemet är baserat på föregående års resultat
jämfört med budgeterad kalkyl.
Det är önskvärt att ett uppföljningsmöte skall genomföras på plats i projektet, precis vid
projektets slutskede, innan de inkluderade har hunnit lämna platsen.

6.1.2 Person 2
Informationen angående projekt är oftast inte så tydlig, utan framkommer ryktesvägen.
Bättre framförhållning önskas, så det blir lättare att planera. Den information som ges på
uppstartsmötet är oftast översiktlig och ej så detaljerad. Mer detaljerad information önskas,
för en känsla av ökad delaktighet.
En sporadisk informationsuppdatering önskas för de ändringar som sker inom projektet, så
att den når ut till alla projektets deltagare. Det önskas även en löpande
informationsuppdatering om hur projektet ligger till inom de olika delmomenten med tanke
på tid och ekonomi. En sådan uppdatering hade ökat delaktigheten och projektdeltagarna
hade kunnat få en inblick i hur mycket tid som återstår för varje delmoment i förhållande till
kalkylerad tid.
Delaktigheten känns ändå stor och att få vara med och planera logistik utefter
terrängförhållanden är positivt. Det upplevs som viktigt att projektledaren lägger mycket tid
på att planera logistiken för projektet, så att material levereras på rätt plats och att tillräckligt
med tid till resor inom projektet avsätts. Logistiken med tanke på terräng skulle kunna
planeras i samarbete med en kunnig inom området, exempelvis en maskinist som skulle
kunna följa med vid platsbesök. På etapper med mycket långa avstånd kan det vara bra att
ha kalkylerat lite extra tid till förflyttning av maskiner.
Att projektledaren hellre gör platsbesök än att använda sig av digitala kartor anses viktigt, så
att risken för felaktiga beslut elimineras. Det anses vara bättre att hellre göra för många
platsbesök än för få.
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Det upplevs att det ofta är problem med materialet, på så sätt att det ofta levereras sent.
Detta leder till att projektets deltagare ofta känner en typ av maktlöshet, att de sitter emellan
beställaren och leverantören, utan att kunna påverka.
Projektledaren skulle behöva mer tid till att vara just projektledare. Det upplevs att denne
skulle behöva vara på plats på projektet, för att fullfölja arbetet, istället för att börja arbeta
med ett nytt projekt innan det pågående är slutfört.
Gällande befintlig dokumentation som används i projekt, ofta bifogat från beställaren, är det
viktigt att dokumenten är såpass uppdaterade och tydliga att de är förståeliga. Det sparar
mycket tid för montageledare och montörer om de får tydliga dokument, så att missförstånd
ej kan uppstå.
Vid organisationsändringar inom projektet upplevs det inte att det försämrar projektets
kvalitet i stort, utan att det fungerar ganska bra. Om det däremot endast är någon vecka kvar
av projektet kan det vara svårt att snabbt få in en ny montör i arbetsgången, då det kan ta
upp till två dagar innan denne blir lika insatt i projektet som de befintliga montörerna.
Gällande kompetensutveckling önskas att arbetsledarkurser erbjuds från företaget, för att
medarbetarna skall kunna utvecklas ytterligare.
Gällande tidrapportering kan det vara en bra idé att dela upp de olika delmomenten. Varje
arbetslag skulle kunna föra egen dagbok med kommentarer för varje delmoment, som senare
skulle kunna sammanställas för att se hur stor tidsåtgång varje delmoment tog. Ett annat
förslag är att en avvikelse-ruta skulle kunna finnas med i tidrapporten, så att arbetstagaren
kan skriva vad avvikelsen berott på, om det till exempel varit ett moment som tagit extra lång
tid. Detta kan även vara bra vid ändringar och tilläggsarbeten som oftast skall diskuteras vid
nästkommande möte med beställaren. Viktigt är att det framgår vad som orsakat förseningen
snarare än vem som orsakat den.
Viss samåkning sker till och från projekt, men det kan vara svårt att passa ihop, då många är
bosatta på olika orter. En annan svårighet kan vara att om exempelvis den som kör bilen
skulle bli sjuk under veckan, kan det bli svårt för de andra samåkande att ta sig hem. Det kan
även vara skönt att vara lite ensam efter en intensiv vecka.
Montörernas bilar upplevs lite slitna och mer komfort önskas för de montörer som kör långa
sträckor för att ta sig till projekt.
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Det befintliga bonussystemet är känt bland de anställda. Däremot finns viss osäkerhet om
bonus kommer utbetalas eller ej och informationen till de anställda angående detta kunde
varit tydligare.
Det önskas att exempelvis en kalkylerare anställs, som enbart kan ägna sig åt kalkylerna. På
så vis kunde projektledaren vara just projektledare och ha mer tid till varje projekt. Med
dagens upplägg upplevs det att montageledaren även får agera projektledare när problem
uppstår på de olika etapperna inom projektet.
För att eliminera missförstånd och öka tydligheten inom projekten kan information i
pappersform ges ut till samtliga inom projektet veckovis, så att alla deltagarna kontinuerligt
kan bli informerade.
Om materialleverantören har fått tydlig information om varit materialet skall levereras
reduceras risken för extraarbete hos projektdeltagarna. Det är viktigt med tydlighet gällande
märkning av levererat material, så att det tydligt syns vilken typ av material som levererats.
Om dessa delar är fungerande är det troligt att mycket tid kan sparas och att Linjemontage
skulle tjäna på det ekonomiskt.

6.1.3 Person 3
Det anses viktigt att handlingar överensstämmer med verkligheten, så att rätt mängd material
beställs. Om handlingar visar sig vara bristfälliga kan det vara svårt att organisera ett projekt,
då mycket extra arbete tillkommer. Det kan vara bra att ha en god kontakt med beställaren,
för att kunna göra en genomgång av alla de handlingar som skall ingå, så att inga frågor
kvarstår vid projektets start.
Stor del av materialets artikelnummer är hämtade ur en specifik katalog, men materialet kan
sedan ibland beställas från andra leverantörer. Materialet kan då ibland skilja sig från
leverantör till leverantör, med tanke på delar som ingår i likvärdiga paket. Ett paket kan från
den ena leverantören innehålla tre delar, medan det från en annan kanske enbart innehåller
två. Det är då viktigt att projektledaren får med allt material som skall ingå i projektet, för
att undvika felbeställningar, vilka i så fall tillkommer som en extra kostnad till projektets
resultat.
Delaktigheten inom projektet anses vara stor, eftersom alla handlingar gås igenom ånyo. Det
upplevs att många medarbetare ej vill vara mer delaktiga och ha större ansvar än de har idag.
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Det är lättare att ha ett organiserat materialupplag om det är färre personer i
projektorganisationen, så slarvighet vid hämtning av material vid materialupplaget ej riskeras.
Troligt är att om logistiken är välplanerad så kommer projektet att genomföras på bra sätt
och mycket tid kommer att sparas. Det upplevs viktigt att felbeställningar och andra
felaktigheter i projektplaneringen belyses så snart som möjligt i projektet, så att dessa skall
kunna rättas till och förändras till det bättre.
Återrapportering till projektledare görs i form av en dagbok, som förs dagligen och skickas
sedan till projektledaren. Det förs även en tidbok för alla montörer i projektet, för att
kontinuerligt kunna följa hur lång tid projektets delar tagit. Dessa tidböcker sammanställs
sedan och skickas in till projektledaren.
Sammanställningar av ändringar och tilläggsarbeten görs även med hjälp av noteringar från
montörer. Denna sammanställning skickas sedan till projektledaren som granskar den och
skickar den vidare till beställaren, för att se om det är poster som skall tilläggas under
ändringar och tilläggsarbeten, eller om det är något som Linjemontage skall betala själva.
Detta är beroende på vilken entreprenadtyp det är och om det finns med i
anbudshandlingarna eller ej. Om det ej finns med skall det betalas av beställaren.
Det upplevs viktigt att beställaren har bifogat tydliga kartor och bygghandlingar till
entreprenören, så att ej mer tid än vad som redovisas i timlistan går åt till att exempelvis få
tag på rätt person hos beställaren. I annat fall kan det vara svårt att fakturera den åtgångna
tiden till beställaren. Om det blir mycket väntetid på material får projektets medlemmar vara
mycket flexibla för att arbetet inte skall bli stillastående. Ibland kan det krävas att nästa etapp
får påbörjas, för att man sedan återgår till förgående etapp när rätt material levererats. Enligt
den intervjuade kan det vara bra att ha beställt lite extra material, så att arbetet inte blir
stillastående vid oförutsedda händelser, till exempel om ändrade markförhållanden skulle
uppstå.
Angående kompetens hade gärna fler kurser inom planering tagits. Dock anses det att det är
en bättre idé att satsa på de yngre inom företaget och försöka inspirera dem för att de skall
utbilda sig. Det tros vara viktigt att lägga mycket tid på projekteringen för att undvika att
avvikelser uppstår.
Organisationsändringar inom projektet upplevs påverka ett projekt mycket och kan vara
väldigt problematiskt. En projektorganisation med för få montörer riskerar att ge för få
aktiviteter uträttade.
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Målet med företaget är att ha en hållbar ekonomi. Om företaget ej redovisar bra resultat tros
detta kunna påverka framtida jobb negativt, då anbud troligt ej kommer vinnas.
En veckoplanering på för projektet görs. Ett anslag sätts upp i den gemensamma byggbaracken, så att alla medlemmar i projektet kan ta del av det. Det kan vara svårt att göra en
veckoplanering då nya moment eller extra montörer sätts in, då kan veckoplaneringen bli
svår att genomföra.
Den intervjuade upplever sig ha ett stort ansvar i projektet. Det är viktigt att alla projektets
deltagare arbetar på ett säkert sätt, både elektriskt och mekaniskt. Arbetsmiljön upplevs vara
bra. Troligt är att arbetsmiljön blir vad projektmedlemmarna gör det till. Är alla
ordningsamma kommer arbetsmiljön att vara bra. Mycket kan påverkas på plats inom
projektet.
Det anses viktigt att maskiner används på ett effektivt sätt, så att tid sparas. Om någon maskin
skulle gå sönder får det ej bli så att arbetet avstannar på någon av etapperna, utan då tros det
vara bättre att ta in en extra maskin, så att effektiviteten bibehålls. Extra maskiner och hjälp
från andra kan vara både positivt och negativt, beroende på situation. Det kan exempelvis
vara bra att ha en extra maskin som kan hämta ut material till etapperna och mycket tid skulle
kunna sparas genom ett sådant samarbete. Troligt är att en sådan avvägning är lättare att göra
om projektledaren är erfaren och har stött på liknande händelser förut.
I övrigt tror den intervjuade att det kan vara klokt att ha en person på företaget som enbart
ägnar sig åt beräkningar, så att projektledaren får mer tid till projektledning. Det är önskvärt
att projektledaren är på plats på projektet oftare, för att projektledaren skall ha lika stor
inblick i projektet och alla ändringar som skett, som montageledaren har. Detta anses särskilt
viktigt på ett projekt med många etapper. Vägar måste vara i ordning, så att det går att ta sig
fram på bygg-etapperna. Detta anses viktigt så att det bara är att börja arbeta när projektet
startar.

6.1.4 Person 4
Förprojekteringen tar för en utförandeentreprenad, AB04, cirka en och en halv vecka. För
projektet Saxen tog det ungefär nio dagar.
Det anses att det är dyrare att ha ett projekt som löper under vintertid. Det beror på att det
fortare blir mörkt på dagarna, och det blir färre timmar per dag då ett effektivt arbete kan
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utföras. Om det är en vinter med höga temperaturer och tjälen uteblivit kan det bli mycket
stora körskador efter maskiner. Det kan även vara för kallt för att arbeta utomhus.
Vid dåliga markförhållanden görs ofta en reservplan, det kan vara vid val av maskiner, då det
kan vara klokt att till projektet välja en maskin som kan ta sig fram i svår terräng. Beroende
på årstid kan bättre väderförhållanden inväntas vid det svåra området, och arbete längre fram
på etappen kan påbörjas under tiden.
Checklistor finns inte i stor skala, men är under uppbyggnad. Det utförs egenkontroller på
projekten. Till varje projekt är valet av maskiner individuellt och beror av bland annat på
markförhållanden.
Kontakten med montageledare sker nästan dagligen via telefon och e-post. Kontakt med
montörer sker mer sporadiskt.
Den entreprenadform som den intervjuade föredrar är utförandeentreprenad, då det ej
innebär ett lika stort ansvar för projektören. Då fås styrande bygghandlingar och en viss
enkelhet ses i detta.
Det är känt att ett bonussystem finns, men ej om det kommer bli någon utbetalning från det
gångna året.

6.1.5 Person 5
Om det gäller projekt av ett större slag görs oftast platsbesök. Ibland görs dock inga
platsbesök på grund av tidsbrist. Det brukar fungera väldigt bra om tid finns och platsbesök
kan göras. När saker och ting fungerar som det ska, skall montageledaren få tillgång till
information angående projektet i god tid innan uppstartsmötet och platsbesöket. Det är
viktigare i ett stort projekt att platsbesök görs och att information till montageledaren ges än
vid ett mindre projekt. Troligt kan det vara problematiskt att hinna informera alla inom
projektet om smådetaljer innan projektets start. Det kan då vara bättre att montageledaren
får fullständig information och att denna sedan kan informera resterande deltagare.
Det är viktigt att ett bra flöde erhålls i tidrapporteringen. Det kan bli ödesdigert för ett projekt
om flera veckors tidrapporter skickas in samtidigt. Det tänkta resultatet kanske då inte blir
lika bra som förutspått. Det kan vara en god idé att dela upp de olika delarna i projektet för
att kunna urskilja hur lång tid varje delmoment faktiskt tar. Övergång till ett elektroniskt
system önskas. Då skulle mindre administration behövas och projektledaren skulle fortare
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kunna se hur många tidrapporter som saknas, och vilka som ej skickat in dem. Viktigt här är
att ingen flaskhals får uppstå vid projektledaren, då godkännande av tidrapport skall ske.
Inrapporteringen av tid skulle kunna ske via en applikation eller via företagets intranät.
Gällande kurser och utbildningar upplever den intervjuade sig ha fått de kurser som anses
viktiga för att ett säkert arbete skall kunna bedrivas. Det är troligt att alla anställda kanske ej
behöver alla kurser, utan de som arbetar inom ett speciellt område skulle kunna få kurser
löpande inom just det. Detta för att bibehålla den kunskap som fåtts på kursen, istället för
att en anställd inom ett helt annat område skall använda sig av denna kunskap en gång varit
tionde år.
Organisationsändringar inom projekt kan vara problematiskt och det anses som svårt att göra
dessa avvägningar angående om det är bättre att skicka fler arbetare till ett projekt eller om
det är vettigare att de som redan är där och är insatta i det färdigställer arbetet. Generellt
anses det ändå att så få personer som möjligt bör bytas ut under ett projekt. Om det måste
göras tros det vara klokt att detta görs så tidigt som möjligt under projektets gång. En stor
fördel kan vara om den nyanlända montören och de resterande i projektet redan är bekanta
och har ett gott förhållande till varandra.
En muntlig veckoplanering görs av montageledaren tillsammans med projektledaren. En
egen veckoplanering görs därefter. Den egna planeringen görs för att den planering som
gjorts tillsammans med projektledaren ej alltid är tillämpbar inom projektet. Den egna
planeringen delas bara delvis med till resterande projektmedlemmar om det till exempel gäller
aktiviteter som skall vara färdiga innan ett avbrott skall göras. Vilka mål som skall uppnås
varje vecka meddelas av projektledaren. Viktigt är att återrapportering från projektledare ges
både om projektet går bra respektive dåligt, så att både ris och ros ges.
Gällande ansvar i förhållande till befogenheter upplever sig den intervjuade ha ett lagom stort
ansvar. Arbetsmiljön är bra och den intervjuade upplever sig vara säker på sin arbetsplats.
Inga stora och onödiga risker tas. Om risker tvingas tas är det på grund av tidsbrist. Risken
tas hellre av den intervjuade själv, hellre än att låta någon annan ta den. En riskbedömning
görs alltid innan. Skyddsutrustningen finns, vilket är väldigt bra, men den kan vara svår att
tillämpa. Exempelvis kan det vara svårt att klättra i en stolpe med byxor tänkta att användas
vid arbete med motorsåg.
Samåkning till och från projekt sker i relativt stor utsträckning. Det kan ibland vara svårt då
projektmedlemmarna ofta bor på olika orter i Sverige. Dock hade lite mer komfort i bilarna
önskats vid långa körsträckor. Kollektivtransport anses vara ett dåligt alternativ, då det kan
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vara svårt att bibehålla flexibiliteten inom projektet, med tanke på att det skall
överensstämma med tider.
Att ett bonussystem finns är känt, men ej om det kommer bli någon utbetalning från det
gångna året. En tydligare information önskas om hur bonussystemet är uppbyggt och vad
som krävs för att en utbetalning skall ske. Det tros kunna vara positivt om de anställda kunnat
följa projektens utfall så att delaktigheten ökas.
I övrigt önskas att projektledaren kunde gjort fler besök på projekten. Viktigt är att de ej
börjar med ett nytt projekt innan det pågående är slutfört. En person som enbart kalkylerar
projekt skulle kunna ha anställts, så att projektledaren får tillräckligt med tid till att engagera
sig i projektet.
Det anses viktigt att platsbesök görs i förprojekteringen, så att terrängsvårigheter och andra
problem kan upptäckas i god tid. Det kan vara en god idé att ha med en specialist på terräng
vid platsbesök, detta måste ej nödvändigtvis vara en maskinist. Denne person skall vara
objektiv och lösningsinriktad hellre än att bara se det problematiska.
För framtida projekteringar tros det vara positivt om de olika delmomentens faktiska
tidsåtgång kunnat undersökas. Då skulle tidplan och veckoplanering överensstämma bättre
med verklig tidsåtgång. Viktigt är att lärdom tas från gamla projekt, så att god kvalitet kan
upprätthållas inom framtida projekt.
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6.2 Faktorer som påverkar ett projekts utfall
Som ett resultat av examensarbetet har följande faktorer kunnat identifieras. De faktorer som
kan försena ett projekt har framtagits och listas här:
•

Markägare kan vara svåra att komma i kontakt med, samt kan vara svåra att nå en
gemensam lösning med

•

Avbrottstider planerade enligt förprojekteringen vilka ej accepteras av elnätsägaren

•

Material som blir fellevererat

•

Förseningar av leveranser

•

Fel i handlingar

•

Fel gjorda av underentreprenörer

•

Ej standardiserade konstruktioner

•

Problem som uppstår efter vägen, exempelvis förseningar

•

Stölder av material och verktyg

•

Maskinhaveri

•

Snabb omorganisering inom projekt. Med ”nya” montörer inom projektet kan det
ta relativt lång tid innan de fått tillräckligt mycket information och kan inleda
arbetet

•

Avsaknad av viss specifik utbildning, vilket är viktigt för projektets kvalitet, att
projektet skall kunna fortgå och att flexibilitet kan bibehållas

•

Väder

•

Årstider

•

Markförhållanden

•

För lite tid till projektering, såsom platsbesök och undersökning av terräng.
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6.3 Jämförelse mellan kalkyl och uppföljningskalkyl för
aktiviteter inom projekt
Med hjälp av befintliga dokument gjordes en jämförelse mellan kalkyl och uppföljningskalkyl
för projekt nummer två, Saxen-Flatenberg.
6.3.1 Saxen-Flatenberg
Vid jämförelse mellan kalkyl och uppföljningskalkyl för projektet har fokus lagts på de poster
som avvek mest från kalkylerat värde. De kunde avvika åt likväl det positiva som det negativa
hållet. Mest positivt avvikande var posterna ”Mark & bygg”, ”Övrig yrkeskategori” samt
”Logi & externa distanskostnader”. Mest negativt avvikande var ”Materiel”, ”Maskin med
egen förare”, ”Övriga maskiner/verktyg” samt ”Montage/linjemontörer”. Detta tydliggörs i
tabell 1 nedan.

Tabell 1. De mest avvikande posterna jämfört med
kalkylerat värde

Poster
Mark & bygg
Övrig yrkeskategori
Logi & externa distanskostnader
Materiel
Maskin med egen förare
Övriga maskiner
Montage/linjemontörer

Positivt avvikande poster

Negativt avvikande poster

X
X
X
X
X
X
X
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7 Analys/diskussion
Valet av metod anses ha varit bra i förhållande till den typ av frågeställning som gjorts. Vid
ett större urval skulle en kvantitativ metod ha valts. Då med ett färdigt frågeformulär, med
ett bestämt antal svarsalternativ. På så vis skulle fler slutsatser kunna dras och fler jämförelser
kunnat göras. För framtida arbete skulle detta därför kunna vara en god idé. Risken för
felaktiga svar vid de intervjuer som gjorts anses vara ganska liten. Eftersom val av
intervjuplats gjordes, med tanke på den intervjuade, tros intervjun ha skett så naturligt som
möjligt. Att intervjufrågorna utformades på det sätt de gjorde uppskattas vara bidragande till
det stora informationsutbytet som uppstod. Att försöka få den intervjuade att uppfatta
intervjun som ett samtal istället för en intervju upplevdes medföra att en mer avslappnad och
god intervju kunde fortgå.
Om mer tid lagts på att göra en noggrannare tidsstudie inom projekten skulle kanske utfallen
oftare skulle stämma överens med de kalkylerade värdena. Dock är det troligen ganska svårt
att förutse allt som kan hända under projektets gång.
Utfallet för projekt nummer två, Saxen-Flatenberg blev positivt gentemot kalkyl. Detta trots
att det var belagt under vinterhalvåret. Här spelade faktorer som väder, årstider, otydligt
förfrågningsunderlag, försening av leverans, markförhållanden samt för lite tid till
projektering med platsbesök och undersökning av terräng in. Det var en mild vinter och
körskador efter maskiner blev stora, vilket medförde mycket svår framkomlighet för
maskinerna. Körskadorna tog lång tid att återställa och den svåra framkomligheten bidrog
till höga maskinkostnader. Saxen-Flatenberg var av typen totalentreprenad och tyvärr blev
materialsammanställningen från konstruktörerna ej komplett. Detta medförde att material
saknades och bidrog till extra kostnader.
Det negativa utfallet för projekt nummer tre, Djupafors-Hensmåla, tros bero på en felaktig
jämförelse. När bygghandlingarna mottogs av Linjemontage gjordes jämförelser med ett
annat historiskt projekt, vilket tycktes vara likartat. Tyvärr visade det sig att de ej
överensstämde så väl. Till exempel så bestod det historiska projektet av en
sammanhängande sträcka, där det även var en god terräng. Här spelade faktorerna väder,
årstid och markförhållanden in. Även problem som uppstår efter vägen, såsom förseningar,
hade betydelse. Vid kraftig och långvarig åska under sommaren gjordes bedömningen att
vädret skulle utgöra en allt för stor risk för att arbetslagen skulle kunna fortsätta arbetet.
Detta medförde stora ändringar i tidsschemat, då förseningar uppstod. För att åtgärda detta
hyrdes därför en extra maskin in till projektet för utkörning av material till bygg-etapperna
samt för att hjälpa till vid linjearbetet.
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Genom intervjuer har det framkommit att uppstartsmöten är mycket viktiga. Här läggs
grunden för ett bra projekt. Genom att projektledaren har en god insyn i projektets alla delar
och god kännedom om projektbeskrivningens innehåll, ges resterande av projektets
medlemmar en chans att ställa frågor och ha synpunkter. Om uppstartsmötet är bra och
belyser alla de problematiska områden som finns, kan problem försöka undvikas och genom
att planering påbörjas i god tid.
Om efterkalkyleringar och uppföljningsmöten görs för varje projekt skulle det kunna bidra
med mycket positivt. Synpunkter, positiva och negativa åsikter skulle kunna samlas i
kunskapsbanken. Vidare skulle kunskapsbanken kunna användas för framtida projekt och
projektledare som en vägvisning. För nya projektörer som ej har lika stor kunskap och
erfarenhet skulle en kunskapsbank kunna vara till en god hjälp. Detta kombinerat med en
bra mentor skulle kunna utgöra en god start för de nyanställda.
Inom projektet vill gruppen trivas, få bekräftelse, vara effektiv, möta utmaningar samt
utvecklas[6]. Nyckeln till framgång ligger i att alla projektdeltagare får vara delaktiga och säga
sin mening. Om projektledaren fick tid till att vara på plats i projektet och vara en hjälp på
plats skulle det troligt bli en mindre hierarkisk organisation och en trevligare arbetsplats.
Teoretiskt finns ingen klar modell för vad som kännetecknar ett effektivt projekt, utan det
beror på företagets verksamhet, projektuppdragets karaktär samt omvärldsförhållandena[7].
Delar som kan påverka projektledningen på olika sätt är arbetsformens legitimitet,
projektuppdragets status samt projektprocessens originalitet[7]. Med projektuppdragets
status syftas främst på hur viktigt projektet är för företaget i storlek och prioritet jämfört med
andra projekt. Ett projekt påverkas starkt av hur hög prioritet det har i jämförelse med andra
pågående projekt[7]. Med projektprocessens originalitet menas här helt enkelt hur
utvecklande det är att arbeta med. Om det är en projekttyp som tillhör det vanliga, blir arbetet
kanske inte lika varierat och utvecklande[7].
Några montageledare använder sig av montörernas anteckningar och för en dagbok, som
sedan skickas till projektledaren. Detta skulle kunna vara mycket användbart och här skulle
de olika delmomenten kunna belysas, för att kontinuerligt kunna följa de olika delmomentens
tidsåtgång.
Att markägare kan vara svåra att komma i kontakt med och kan vara svåra att nå en
gemensam lösning med är något som upplevs vanligt inom de flesta projekt.
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Fel gjorda från leverantörens sida, med materiel som blir fellevererat eller försenat, kan
påverka ett projekt avsevärt mycket. De ändringar som tvingas att genomföras kan i
efterhand bli svåra att åtgärda och stora kostnader kan tillkomma. Det är viktigt att de
maskiner och verktyg som används är i gott skick, så att ett maskinhaveri inte riskeras.
Otydliga handlingar från beställaren är en faktor som kan bidra till att mycket tid går åt till
att kontakta denne och försöka eliminera felaktigheter och reda ut frågor. Om detta ej görs
kan det få väldigt stora konsekvenser för projektet, då antaganden skulle kunna göras, vilket
skulle kunna medföra negativa konsekvenser. Det är därför viktigt att bland annat
förfrågningsunderlaget är tydligt och korrekt.
Felaktig design av konstruktörer, såsom felaktig håltagning i stålkonstruktioner, kan medföra
att montörerna ute i projektet blir stillastående och får vänta på nya ritningar innan arbetet
kan fortgå.
Felaktigheter gjorda av underentreprenörer kan medföra stora tidsförskjutningar inom
projektet. Viktigt att underleverantörer har utvärderats så noggrant som möjligt vid
anbudsprocessen, så att risken att felaktigheter uppstår minimeras. Vid besiktning av
underentreprenörernas arbete är det viktigt att exempelvis identifiera de skador på mark som
åstadkommits från dem. Detta för att Linjemontage ej skall behöva betala dubbla kostnader
för mark- och körskador.
Problem med oförutsedda händelser är något som ofta kan uppstå. Det kan vara allt från att
förseningar uppstår, till att projektmedlemmar blir sjuka. Dessa händelser är svåra att förutse
och kan därför göra stor skada.
Ofta leder det till långa väntetider och stora omorganiseringar inom projekten. Detta leder
ofta till att vecko- och tidplaner inom projekten ej längre kommer att stämma, utan måste
omarbetas. Vid de olika årstiderna och årstidsbyte kan liknande problematik uppstå.
Väder är en faktor som kan ställa till stor skada, både ekonomiskt och tidsmässigt. Extremt
väder, såsom åska, stora regnmassor, extrem värme och extrem kyla är några exempel. Vid
åska kan arbetet tvingas att avbrytas då det utgör en fara för projektets medlemmar. Stora
regnmassor kan medföra stora körskador och därmed stora kostnader. Extrem värme kan
leda till varmgång av maskiner och att arbetarna får göra kortare arbetsdagar då risk för
personalens hälsa kan föreligga. Vid extrem kyla kan det vara så att maskiner ej startar och
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även här kan projektets medlemmar tvingas göra kortare arbetsdagar. Årstider och byte av
årstid kan medföra en avsaknad av tjäle som även denna kan medföra stora körskador och
svårigheter vid transportering av material.
Vikten av beräkning av tidsåtgång för de olika momenten inom projektet är stor. Om
tillräckligt med tid läggs på just det är det troligt att extra kostnader på orsakade av stress kan
minimeras.
Svåra markförhållanden, med mycket berg eller mosse, kan vara problematiskt. Här
underlättar det om platsbesök gjorts och att någon erfaren person gjort en bedömning, så att
förseningar ej uppstår senare under projektets gång på grund av felbedömningar.
Ovanliga konstruktioner, vilka projektören ej har erfarenhet av, kan vara tidskrävande och
utmanande. Här hade det underlättat om dokument funnits lättillgängliga i kunskapsbanken,
för att enkelt kunna använda sig av andras erfarenheter.
Stölder av material och stölder av verktyg är också en viktig faktor. Det kan komma att utgöra
en stor extra kostnad för projektet. Väntetider för nya verktyg och nytt material kan bli
förödande för tidplanen.
Avbrottstider som ej kan genomföras enligt projektledarens plan kan medföra stora
ändringar i tidsschemat. Möjligt är att om god kontakt hålls med elnätsägaren kan avbrott
enligt planering ske. Material som blir fellevererat eller försenat kan även det skapa stora
ändringar i tidsschemat. Maskinhaveri likaså, det är otroligt viktigt att maskiner som
projektets medlemmar är beroende av är i gott skick så att risken för haveri minimeras.
För att god kvalitet skall kunna hållas fortsättningsvis krävs att personal har den kompetens
som krävs för att utföra arbetet. Avsaknad av kurser, vilka är viktiga för projektets kvalitet,
kan skapa förseningar, då flexibilitet ej kan bibehållas. Å andra sidan kan det vara bra att ej
ha för många kurser inom områden som väldigt sällan används. Risk finns då att kunskap
försvinner med osäkerhet som följd.
Genom sammanställning av intervjuer har det även framkommit att vikten av handlingar
som berör projekten ej är komplicerade och ej är svåra att förstå. Att information om vilka
som skall ingå i projekten bör ges i relativt god tid, så att montörer och montageledare kan
planera på ett bra sätt. Det anses viktigt att tillräckligt med information ges på
uppstartsmötet, så att en djupare inblick i projektet fås, redan från start. Att gå igenom
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materialsammanställningarna återigen för felsökning kan vara väldigt tidskrävande och görs
därför ofta på fritiden. Att mer tid bör läggas på förprojekteringen, innan projektets start, då
är delarna terräng, logistik och restider inom projektet särskilt viktiga. Här önskas det att en
person med god terrängkännedom kan delta, så att de bästa vägarna för framkomlighet kan
bestämmas. Fler förslag på kurser inom bland annat arbetsledning samt BAS-U önskas, för
att få utökad kompetens. Det anses viktigt att uppföljningsmöten görs, så att lärdom från
gamla projekt kan dras och användas för framtida arbete med bland annat tid- och
veckoplanering. Om organisationsändringar inom ett projekt skall göras, bör det genomföras
så tidigt som möjligt under projektets gång.
Organisationsändringar inom projekt är något det råder delade meningar om. Å ena sidan
verkar det vara något väldigt negativt, då färre personer på plats i projektet ger färre utförda
aktiviteter. Å andra sidan verkar det ha sina fördelar om de nyanlända montörerna relativt
snabbt kan sätta sig in i projektet. Om information om bygg-etapper med mera informeras
tydligt kan kanske montören börja arbeta tidigare och det kan bli en mer effektiv
organisationsändring. Det kan till och med vara positivt att till exempel en extra maskin
hjälper till med logistiken, för att underlätta materialhämtning. Detta skulle kunna göra att
projektet fortgår utan onödig väntan på material.
Bonussystem finns för projektens totala utfall årsvis. Ett bonussystem för varje enskilt
projekt skulle kunna utgöra en risk för ”hastverk” och medföra en försämring av kvaliteten.
Tidrapporten skulle kunna delas upp, så att projektets delmoment anges direkt vid
tidskrivning. Det skulle kunna göras på så vis att den anställde skriver ett ”S” i en ruta för
typ av delmoment, om timmarna hen gjort under dagen använts till resning av stolpar. Vidare
för stolpmontage skulle ”SM” kunna användas, för lindragning skulle ”L” kunna användas,
för resor inom projektet kunde det betecknas med ett ”R” och för övriga moment kan ett
”Ö” skrivas. Att endast bokstäver valts istället för koder bestående av siffror var ett medvetet
val. Det är troligt att om tidrapporteringssystemet är enkelt och användarvänligt, kommer
det att kunna förankras hos de anställda. Exempel på ett nytt sätt att skriva en tidrapport kan
ses i bilaga E. En uppdelning av delmomenten skulle kunna vara användbart för
projektledaren. Denne skulle då kunna få en bättre inblick i hur lång tid de olika
delmomenten verkligen tar och skulle därefter kunna jämföra det kalkylerade värdet med det
faktiska värdet. En sådan jämförelse skulle kunna vara till hjälp vid utformning av kommande
projekts tidplaner.
För ytterligare ökad delaktighet skulle ett forum kunna skapas på Linjemontages intranät. De
nya funktionerna skall kunna användas med enkelhet, genom såväl mobiltelefon som dator.
Forumet på intranätet bör uppdateras kontinuerligt. Detta skulle exempelvis kunna göras av
projektadministratören. Uppdateringarna bör exempelvis innehålla ett stapeldiagram, så att
projektets medlemmar kan få inblick i hur stor del av det kalkylerade värdet som använts
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inom varje delmoment och hur stor del som återstår. Med hjälp av detta forum skulle en
ökad delaktighet skapas hos projektdeltagarna. På forumet skulle det även finnas möjlighet
att lägga in bilder från projekten. Här skulle exempelvis den nöjda montören kunna lägga in
en bild på sin nybyggda stolpe och få fin respons från sina medarbetare. På forumet skulle
även ett linjediagram över det gångna årets projektutfall kunna visas. En gräns för bonus
skulle kunna visas, så att det med tydighet framgår hur mycket/lite arbete det kvarstår för att
nå företagets uppsatta mål.

37

Kalkylmodell för beräkning av anbud inom regionnät

8 Slutsatser och framtida arbete
I detta avsnitt kommer de slutsatser som har kunnat dras att presenteras. Vidare ges förslag
på framtida arbete.

8.1 Slutsatser
Delaktighet är nyckeln till framgång. Det är oerhört viktigt att alla inblandade i projektet
känner sig lika viktiga och att de kan bidra med synpunkter och goda idéer.
Ha gärna en översiktskarta tillgänglig för alla inblandade i projektet, för att se vägstruktur
samt även detaljerade kartor exempelvis över varje etapp. Ha tydliga kartor med uppmärkta
stolpplatser tillgängligt för projektets medlemmar.
Lägg hellre lite extra tid på en förprojektering för att slippa efterarbete senare under
projektets gång, vilket från intervjuer har upptäckts vara en viktig punkt. Vid större projekt
krävs en noggrannare förprojektering än vid små projekt. I ett större projekt anses det även
viktigt att montageledare tidigt blir informerad, så att information kan hinna nå ut till alla
inom projektet i god tid innan projektets start.
Upprätta en ”kunskapsbank” där arbetstagarna kan dela med sig av sina erfarenheter. Detta
för att hjälpa både sig själva och andra i kommande projekt.
För projektledare kan det vara positivt att ta hjälp av exempelvis en montageledare för
projektet, för att beräkna de olika delmomentens tidsåtgång. Det kan vara en god idé att göra
platsbesök, då gärna med en maskinist eller en person specialiserad på terräng och
markförhållanden, för att bestämma de bästa vägarna för framkomlighet, materialleverans,
logistik för material med mera.
Tidrapporten bör delas upp, så att projektets delmoment belyses. Det kan till exempel vara
så att den anställde skriver till ett ”S” i rutan för ”typ”, om timmarna som gjorts gått åt till
att resa stolpar. Se bilaga E. Detta skulle kunna vara användbart då projektledaren skulle
kunna ha en bättre inblick i exakt hur lång tid de olika delmomenten verkligen tar, för att
kunna jämföra kalkylerat- med faktiskt vilket även skulle kunna vara en hjälp vid utformning
av tidplanen.
Tid bör avsättas till en efterkalkylering och även till ett uppföljningsmöte. Detta för att göra
de inblandade i projektet mer delaktiga samt ta vara på viktiga synpunkter och idéer.
Uppföljningsmötet skulle kunna ske på plats på projektet, för att möjliggöra närvaro för såväl
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montörer, montageledare och projektledare. Denna lösning skulle kunna vara gynnsamt ur
såväl ett tidseffektivt som ett ekonomiskt perspektiv.
När en efterkalkylering är utförd skulle det vidare kunna göras en sammanställning, för att
enkelt kunna få överblick i hur de olika momenten förhållit sig till kalkylerade värden. Dessa
värden skulle sedan kunna presenteras i ett stapeldiagram, med varje delmoment presenterat
var för sig, innehållande en stapel för kalkylerat värde och en för faktiskt värde.
Ytterligare ett förslag angående bonussystemet är att det kan vara klokt att ha ett sätt att
kontinuerligt kunna följa resultat av slutförda projekt och hur pågående projekt fortlöper.
Detta skulle kunna visas enkelt, till exempel via intranätet på Linjemontage, med ett
lättöverskådligt linjediagram, för att enkelt kunna förstås. På intranätet skulle det även kunna
finnas ett forum för diskussion där varje tråd inom forumet skulle kunna ha projektets namn.
Här skulle synpunkter och idéer kunna lämnas löpande och vara ett underlag till
uppföljningsmötet som kommer att hållas vid projektets slut. På så sätt blir goda idéer
ihågkomna och projektens goda kvalitet kan bibehållas.

8.2 Framtida arbete
För ett framtida arbete skulle fler projekt kunna jämföras samt fler montörer och
montageledare kunna intervjuas. Med hjälp av det förutspås de anställda kunna få en klarare
bild över hur klimatet är i olika projekt samt en möjlighet att få fram förslag på förbättringar.
Utöver detta skulle en kvantitativ undersökning kunna göras, där ett större urval av
leverantörer, beställare och underentreprenörer skulle kunna höras med hjälp av
frågeformulär. Detta för att få en djupare inblick och kunna dra ytterligare slutsatser. Då
skulle ett frågeformulär med förvalda svarsalternativ vara aktuellt.
Med tanke på de faktorer som uppkommit skulle man kunna bygga vidare på en kalkylmodell
inom projektering för regionnät. Troligt är att det krävs en utökad studie av fler projekt för
att kunna få fram fler tänkbara faktorer. Detta för att kunna fortsätta arbetet på en
kalkylmodell inom regionnät. Det behövs efterkalkyleringar och sammanställningar för alla
de projekt som skall studeras för att kunna jämföra, analysera och dra slutsatser.
Vidare skulle ett standardiserat sätt kunna utarbetas för att exempelvis skriva checklistor i
kunskapsbanken. Därmed skulle kunskapsbanken med enkelhet kunna fyllas på och
användas på ett sådant sätt att den kan vara till hjälp för alla som på något sätt är inblandade
i projekt och även för kommande projekt. I kunskapsbanken skulle varje projektledare kunna
dela med sig av sina erfarenheter och därmed få tips och råd inför framtida arbeten. I
kunskapsbanken skulle även montageledare och montörer kunna dela med sig av sina
erfarenheter.
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Ett forum skulle kunna skapas på Linjemontages intranät, där stor fokus bör ligga på att de
nya funktionerna skall kunna användas med enkelhet, genom såväl mobiltelefon som dator.
Intranätet bör vara uppdaterat kontinuerligt med resultat med mera, så att stor aktivitet
skapas där. Här skulle det även kunna finnas möjlighet att lägga in bilder från projekten, för
att på ett trevligt sätt kunna engagera personal i kollegers arbete. Här skulle det även kunna
visas diagram för de enskilda projektens tidsåtgång inom varje delmoment och även ett
diagram för att visa det sammanlagda resultatet för årets gångna projekt.
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A. Intervjuformulär med montör
1. Hur har informationen angående projektet varit? (vid uppstartsmötet samt övrig
information kring projektet innan uppstart)
2. Har du känt dig delaktig i projektet? Hur?
3. Tidrapportering, hur upplever du att det fungerar idag?
4. Upplever du att du har tillräckligt med kompetens i form av kurser, eller önskas något
mer från företaget?
5. Hur känner du att du kan påverka inom projektet?
6.

Hur mycket mer känner du att du skulle vilja påverka?

7. Organisationsändringar inom projekt, tycker du att det påverkar, och i så fall hur?
8. Resor till och från projektet samt inom projektet, fungerar det bra? Vad kan annars
göras bättre/annorlunda?
9. Vet du om det finns det någon typ av bonussystem om ett projekt går bra? Hade det
annars varit kul att ha?
10. Felrapportering/tillbudsrapportering, hur fungerar det?
11. Fås någon feedback från projektledare? På vilket sätt?
12. Vad tycker du om tydligheten angående vad som skall utföras inom projektet varje
vecka?
13. Vad tycker du om din arbetsmiljö? Är den tillfredställande och säker?
14. Har du något förslag på hur uppföljning på projektet kan göras? Då syftar jag till
exempel på hur du tycker det fungerat och vad som kan göras bättre till nästa gång?
15. Har du några förslag på förbättringar i övrigt?
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B. Intervjuformulär för intervju med montageledare
1. Hur har informationen angående projektet varit? (vid uppstartsmötet samt övrig
information kring projektet innan uppstart, exempelvis tillgänglighet till dokument)
2. Har du känt dig delaktig i projektet? Hur?
3. Tidrapportering, hur upplever du att det fungerar idag?
4. Upplever du att du har tillräckligt med kompetens i form av kurser, eller önskas
något mer från företaget?
5. Är målen för företaget och dig själv tydliga? Vad driver dig?
6. Byts det ofta ut folk under projektets gång? Hur påverkar i så fall detta?
7. Görs det någon form av veckoplanering eller liknande under projekten?
8. Görs det någon form av återrapportering till projektledare, exempelvis varje vecka?
9. Fås någon feedback från projektledare? Hur ofta?
10. Vad tycker du om ditt ansvar som montageledare i förhållande till befogenheter?
11. Vad tycker du om din arbetsmiljö? Är den tillfredställande och säker?
12. Har du några förslag på förbättringar i övrigt?

Bilaga

B:1
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C. Intervjuformulär för intervju med projektledare
1. Hur stor del (tid) görs på förprojekteringen till anbudet?
2. Är det dyrare att ha ett projekt på vintern eller övriga årstider? Vilka faktorer
påverkar?
3. Görs det någon form av reservplan om det skulle vara dåliga markförhållanden,
exempelvis nära ett vattendrag eller liknande?
4. Vilka tumregler finns inom företaget?
5. Har ni några checklistor? Vilka?
6. Vilken kontakt har ni med montageledare/montörer?
7. Vilken typ av entreprenad föredrar du?
8. Finns det någon typ av bonussystem för de inblandade i projektet om utfallet blir
positivt? Hur fungerar det?
9. Hur kopplas de ingående arbetsmomenten i kalkylen mot tidplanen för ett projekt?
10. På vilket sätt och hur skulle du vilja att en uppföljning av projektet skulle ske?

Bilaga

C:1
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D. Befintlig checklista

Bilaga

E:1
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E. Förslag på ett nytt sätt att skriva en tidrapport

Bilaga

E:2
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F. Karta för projekt nummer ett, Korsberga-Täppan

Bilaga

E:3
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G. Karta för projekt nummer två, Saxen-Flatenberg

Bilaga

E:4
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H. Karta för projekt nummer tre, Djupafors-Hensmåla,
del I

Bilaga

E:5

Kalkylmodell för beräkning av anbud inom regionnät

I.

Karta för projekt nummer tre, Djupafors-Hensmåla,
del II

Bilaga
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J. Exempel på del av tidplan

Bilaga

E:7
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K. Exempel på veckoplan
uppdaterad veckonr: Att göra
2015-01-12
50
Etablering Ulf och Jesper, Sortera bult
till resp stp i påsar.Planering för
materiellev till site.Verktyg till
projektet från Grästorp
51
Etablering Thomas S, färdigställa
bygghandlingar, planera inför
materiel och stp lev till site
2
Etablering Ulf, Projekt uppstartsmöte
tisdag 13/1,trampa väg med bandvagn
vid behov
3

resurser

Utkörning stp till
Stolpleveranser upplag
Utkörning stp site Stolpresning

Ulf D, jesper P

80

Thomas S

24

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf D

22-25,28-33,38-43

120

34-37,44-45,51-55 11-26,

Formatic,
Ingemar
Nolerås,
bandgrävare
linjetjänst,
240 Kran Cat

120

46,49,50,5759,63,64,6870,72,73

Formatic,
Ingemar
Nolerås,
bandgrävare
linjetjänst,
240 Kran Cat

120

Formatic,
Ingemar
Nolerås,
bandgrävare
linjetjänst,
240 Kran Cat

120

Formatic,
Ingemar
Nolerås,
bandgrävare
linjetjänst,
240 Kran Cat

120

Formatic,
Ingemar
Nolerås,
bandgrävare
linjetjänst,
240 Kran Cat

120

Formatic,
Ingemar
Nolerås,
bandgrävare
linjetjänst,
240 Kran Cat

120

Stålleverans stp , utkörning av stp

Thomas S, Thomas 11-25,30E, Jesper P, Ulf D 32,36,55,58

5

Stålleverans stp , utkörning av stp

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf D 26-29,33-35,37-40 26-29,33-35,37-40 17-21,26-27

6

Stålleverans stp , utkörning av stp

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf D 41-48,50-54

8

9

10

11

utkörning av stp, stp resning

utkörning av stp, stp resning

stolpresning, skyddsbyggnation

stolpresning, skyddsbyggnation

stolpresning, iordningställande av
drag och bromsplats

stolpresning, iordningställande av
12 drag och bromsplats

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf
D,Peter E samt 1
vakant
56-57,59-74

11-25,3032,36,55,58

41-48,50-54

56-57,59-74

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf
D,Peter E samt 1
vakant

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf
D,Peter E samt 1
vakant

11,13,14,15,16

27-34,38-41

60-62,65-67,71,74 35-37,45-50,51-54,57

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf
D,Peter E samt 1
vakant

55,58-65,66-72,74

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf
D,Peter E samt 1
vakant

73,56

Thomas S, Thomas
E, Jesper P, Ulf
D,Peter E samt 1
vakant

2 184

Bilaga

E:8

timmar extern maskin

160 Formatic
Formatic,
Ingemar
160 Nolerås
Formatic,
Ingemar
160 Nolerås
Formatic,
Ingemar
160 Nolerås,

4

7

timmar montör maskin

40

40

920

Kalkylmodell för beräkning av anbud inom regionnät

L. Exempel på korsningsförteckning

Bilaga
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