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Sammanfattning 

Bakgrund:  

Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor utmaning med klimatreducerande åtgärder mot 

en klimatneutral byggprocess tills 2045. Denna studie är en uppföljning av ett exploateringsprojekt 

i Skellefteå Kommun med Skanska Sverige AB som entreprenör. Projektet har fått utmärkelse för 

årets hållbara infrastrukturprojekt samt mottagit Skanskas interna hållbarhetspris. Projektet har pri-

sats för att ha reducerat den förväntade klimatpåverkan från masshanteringen med 93%. 

Nyckelord: 

Masshantering, Klimatkalkyl 

Syfte:  

Syftet med studien är att ta tillvara på lärdomar från det lyckade projektet Västra Eriksberg och 

finna nyckelfaktorer som har lett till det goda resultatet. Studien utreder också hur klimatkalkyl ska 

kunna användas som ett stöd i produktionen. 

Frågeställningar: 

- Vilka nyckelfaktorer i projekt möjliggör/försvårar hållbar ”Masshantering”? 

 

- Kan produktionsstyrningen förbättras med hjälp av klimatkalkyl? 

Metod:  

Studien är utförd som en fallstudie. Intervjuer har utförts med nyckelpersoner kring Västra Eriks-

berg. Dokumentstudien har innefattat en undersökning av Skanskas produktionsverktyg. 

Slutsats:  

Det lyckade resultatet på Västra Eriksberg går att härleda till väl utförd projektledning tillsammans 

med en väl fungerande samverkan mellan beställare och entreprenör. Detta har tillsammans med 

gynnsamma geotekniska förhållanden, möjlighet till utrymme för upplag, närliggande verksam-

heter med behov av massor från projektet lett till ett väldigt gott resultat. 

För att klimatkalkylen skall kunna fungera som ett verktyg i produktionsstyrningen måste bran-

schens fokus flyttas från den ekonomiska vinningen och låta klimatfrågan ta större plats. Vidare 

måste kalkylen få en närmare koppling till det verkliga utförandet och vara mer representativ för 

de arbete som utförs, detta kommer kräva en teknisk utveckling av produktionsverktyget för att 

göra arbetet med klimatkalkyl mer kvalitetssäkert och användarvänligt. 



 

 

Abstract 

Background: 

Construction industry faces major challenges with climate mitigation measures towards a climate-

neutral construction process 2045. This study is a follow-up of an exploitation project in Skellefteå 

Municipality with Skanska Sverige AB as entrepreneur. The project has received awards as this 

year's sustainable infrastructure project and received Skanska's internal sustainability award. The 

project has been priced for reducing the expected climate impact from mass management by 93% 

Keyword: 

Mass management, Climate calculation 

Purpose: 

The purpose of the study is to make use of lessons learned from the successful project Västra 

Eriksberg to find key factors that have led to the good result. The study also aims to investigate 

how climate calculations can be used as a support in production. 

Issues: 

- What key factors in projects enables / hampers sustainable "mass handling"? 

 

- Can production management be improved by means of climate calculations? 

Method: 

The study is conducted as a case study. Interviews have been conducted with key personnel around 

Västra Eriksberg. The document study has included an investigation of Skanska's production tools. 

Conclusion: 

The successful outcome of Västra Eriksberg can be deduced to well-executed project management 

together with a well-functioning collaboration between the client and the contractor. This, along 

with favorable geotechnical conditions, the possibility of storage space, nearby businesses with the 

need for mass from the project led to a very good result. 

In order for the climate calculation to function as a tool in production management, the industry 

must change its aim from the economical aspect and let the climate questions take more space. 

Furthermore, the calculation needs a closer connection to the actual work performed, this will re-

quire a technical development of the production tool to make the work with climate calculation 

more quality-proof and user-friendly. 

  



 

 

Ord/begreppsförklaring 

PC – Produktionschef/Platschef. 

ÄTA – Ändrings, tillägg, avdrag. 

FFU – Förfrågningsunderlag. 

LCA- Livscykelanalys. 

GWP – Global Warming Potential. 

AMA - Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. 

Massor – Synonym till ordet material, ordet används både om schaktat material och 

fyllnadsmaterial. 

Schaktat material – Bortgrävt material som uppkommer vid bygget eller 

anläggningen. 

Täkt – Beteckningen på en plats eller fyndighet som utnyttjas för utvinning, brytning 

eller insamling av naturmaterial i form av exempelvis berg eller grus.
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 Introduktion 
 Bakgrund 

År efter år stärks fokus på den globala uppvärmningen, detta är ett problem som hela världen står 

inför. År 2005 gick en stor del av världens länder ihop och skrev under ”Parisavtalet” som syftar 

till att minska den globala uppvärmningen. 

Sverige har länge jobbat med klimatfrågor och är ett av världens länder som driver utvecklingen 

framåt. Även om vi under lång tid arbetat för en bättre framtid finns det fortfarande mycket att 

förbättra. 

Skanska har sedan 2015 satt det långsiktiga målet att vara klimatneutrala genom hela värdekedjan 

till 2050. Med detta menas att från materialtillverkning till förvaltning av det färdiga byggprojektet 

skall summan av utsläpp och koldioxidsbesparingar vara noll. 

I fas med detta har Skanskas projekt Västra Eriksberg fått utmärkelse för årets hållbara infrastruk-

turprojekt samt internt tagit emot Skanskas ”gröna löv” som delas ut till projekt som gjort stora 

framsteg i klimatfrågan. Denna studie grundas i att på projektet Västra Eriksberg har den drivande 

faktorn till dess utmärkelse varit ett gediget arbete med masshanteringen. Projektet hade under 

anbudsskede en volym av ca: 40 000 ton som skulle köras på deponi men med en rad olika lös-

ningar har resultatet blivit ”noll lass på tipp” och en total reducering av de förväntade koldioxidut-

släppet från masshantering med 93%. 

Beräkningar indikerar att den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 

10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, fördelat på cirka 4 miljoner ton på husprojekt och 6 

miljoner ton på anläggningsprojekt. Det är i samma storleksordning som utsläppen från alla per-

sonbilar i Sverige, och mer än vad alla lastbilar och bussar genererar. (IVA, 2014) 

Inkluderas utsläpp som bygg och fastighetssektorn producerar utomlands är den totala koldioxid-

påverkan ungefär fördubblad. Senaste statistiken från boverket visar att 2015 stod bygg- och fas-

tighetssektorn för 21 miljoner ton koldioxidekvivalent där 11 var från produktion i Sverige och 10 

miljoner från importerade varor och tjänster. Figur 1 visar miljöpåverkan från 2008–2015.  

 

Figur 1. Totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn (Boverket, 2018) 
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Om man tittar närmare på de olika delarna av bygg- och fastighetssektorn så står byggverksamheten 

för cirka 40% av det totala utsläppet år 2015 vilket motsvarar 8,4 miljoner ton koldioxidekvivalent 

(Boverket, 2018) 

 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som har lett till det lyckade resultatet med masshan-

teringen på Västra Eriksberg. Studien ämnar att reda ut vilka framgångsfaktorer som har lett till 

resultatet samt undersöka inom vilka ramar de faktorerna går att reproducera på framtida projekt. 

Studien syftar också till att undersöka hur klimatkalkylen används i detta projekt samt undersöka 

hur den kan användas som ett produktionsstyrningsverktyg. 
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 Problemformulering 

Denna studie utförs med anledningen att kunskaper och lärdomar från den lyckade masshante-

ringen på projekt Västra Eriksberg tas tillvara. Genom att ifrågasätta vad som möjliggjort det lyck-

ade resultatet kan faktorer identifieras som antingen gynnat eller på ett negativt sätt påverkat möj-

ligheterna till bra masshantering. Genom att på ett klarare sätt förstå vad som gjorts och inom vilka 

ramar det är möjligt kan kunskapen användas i framtida projekt, vilket långsiktigt kan leda till en 

mer klimatsmart verksamhet. 

Klimatkalkyl är något som fler och fler entreprenörer utför för att få grepp om sina klimatutsläpp, 

denna studie vill undersöka hur klimatkalkylen fungerar idag och hur den använts i projektet. Detta 

med målet att utreda hur klimatkalkylen kan implementeras i produktionsstyrningen som ett verk-

tyg för att möjliggöra ytterligare framgång i klimatarbetet. 

För att försöka få svar på dessa problem har följande frågor tagits i anspråk att besvaras: 

 

- Vilka nyckelfaktorer i projekt möjliggör/försvårar hållbar ”Masshantering”? 

 

Med resultat från ett projekt med väldigt lyckad masshantering vill författaren finna nyckel-

faktorerna som gjort masshantering möjlig, detta för att i framtiden kunna reproducera fort-

satt hållbara projekt med avseende på masshantering. Studien syftar även på att finna para-

metrar/faktorer som på ett negativt sätt kan påverka möjligheten för att utföra masshante-

ringen och hur ett sådant problem skall tacklas. 

 

- Kan produktionsstyrningen förbättras med hjälp av klimatkalkyl? 

 

Med frågeställningen vill författaren undersöka hur produktionsstyrning kan förbättras så 

uppföljning av projekt blir enklare och lärdomar kan dras för hur man skall arbeta i framtiden. 

Undersöka hur arbete med klimatkalkyl kan integreras bättre med det redan pågående pro-

duktionskalkylsarbetet och förenkla produktionsstyrningen. 

 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast undersöka praktikfallet Västra Eriksberg, intervjuer kommer vara 

direkt kopplade till personer som berör projektet. Resultatet kommer endast vara applicerbart för 

just detta fall men lärdomar kommer kunna dras som går att återskapa i liknande projekt. 

 Målgrupp 

Studiens målgrupp är främst medarbetare inom Skanska för att utveckla sin egen verksamhet. Sam-

tidigt kommer även studien kunna vara till nytta för andra entreprenörer, beställare samt andra 

aktörer i branschen som även de kommer ställas in för hårdare krav på miljöarbete och också är 

mån om att bli bättre. 
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 Projektbeskrivning Västra Eriksberg 

Området Västra Eriksberg har gett möjlighet till 79 nya småhustomter i direkt anslutning till Skel-

lefteå med 10 minuters cykelavstånd till centrum. Objektet avser nybyggnation av vägar, gator 

och gc-vägar, skidport med tillhörande elljusspår och övrig infrastruktur för ett nytt bostadsområde. 

Området består av kuperad skogsmark, vid och kring Vitbergets rekreationsområde, varför det är 

av stor vikt att man inte utnyttjar mark utanför arbetsområden, eller skadar träd som ska behållas. 

Bostadsområdet är indelat i etapper som ska färdigställdas vid olika datum, med början av område 

1 och genomfartsväg för att kunna starta byggnation på tomterna. 

Projektet upphandlades av Skanska tidigt 2015 och slutbesiktades 2017. 

Tabell 1. Information om projektet. 

Rubrik  Beskrivning  

Projektets omfattning  Objektet avser nybyggnation av vägar, gator och 

gc-vägar, skidport med tillhörande elljusspår, el- 

och va-ledningar samt dagvattenhantering för ett 

nytt bostadsområde omfattande 79 villa tomter i 

närheten av Erikslids centrum.  

Var projektet är beläget  Objektet är beläget 1, 2 km norr om Skellefteå 

centrum. 

Kund  Skellefteå kommun  

Entreprenadform  Utförandeentreprenad med samverkan enligt AB 

04  

Storlek, mängder etc.  Genomfartsväg 0,7km  

Villagator ca 1,6 km  

GC-vägar va 0,9km  

Skidport/tunnel 1st  

Elljusspår ca 1,7km  

Vatten och avlopp samt dagvattenhantering för 

området  

Belysning för området  

El förläggning  

OPTO/Fiber förläggning  

Tryckstegringsstation 1 st  

Kontraktssumma 26 657 000 SEK 
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Figur 2. Västra Eriksberg Detaljplanering 

Till följd av hårt arbete med hantering av schaktmassorna nominerades projektet under 2017 till 

Sweden Green Building Awards under ”utmärkelse för årets hållbara infrastrukturprojekt” och tog 

hem utmärkelsen under 2018 med motiveringen från juryn: 

”Med kreativitet, innovativa affärsmodeller och sunt förnuft har projektet lyckats skapa cirkulär 

ekonomi på riktigt, med resultatet 93% minskning av klimatgasutläpp från masshanteringen och 

noll lass på tipp.” 

Kort efter detta uppmärksammades projektet även när Skanska interna hållbarhetspris skulle delas 

ut Skanska Sveriges Hållbarhetspris delas årligen ut till ett internt projekt eller en verksamhet som 

är ett föredöme i Skanska och omvärlden inom ekologisk och/eller social hållbarhet, agerar i en-

lighet med våra värderingar och bedriver verksamheten säkert, etiskt och affärsmässigt.  

 Framgångsåtgärder Västra Eriksberg  

Det som belysts som åtgärder som utförts inom projektet som är relaterat till bra masshantering är 

följande punkter: 

- Avtäckning 

Avtäckningen har använts för att bygga bullervall till närliggande bågskyttebana. 

- Stubbar 

Stubbar har frästs med mobil stubbfräs och sedan transporterats till närliggande bågskytte-

bana för uppbyggnad av skjutvall  

- Sand 

Har återanvänts som kringfyll till ledningar inom området 

- Berg 

Allt sprängt berg har krossats på plats och återanvänts till kringfyllning och dränering samt 
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förstärkningsmaterial och fyllnadsmaterial. Projektet blev nästan 100% självförsörjande på 

krossmaterial. 

- Sten och block 

Alla jordstenar som har kommit upp under schakt har knackats med hydraul hammare och 

återanvänts som dränmaterial. 

- Silt 

Normalt svårhanterat material. Har använts som utfyllnad av ojämnheter i närliggande skid-

backe. 

- Torv 

Torv från urschaktad myr har sålts som råmatjord till entreprenör och sedan köpts tillbaka 

som förädlad matjord (cirkulär ekonomi) 
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 Disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Kapitlet presenterar studiens bakgrund och syfte, varför forskningsfrågorna är aktuella och 

målet med studien. Efter detta följer själva problemformulering med specificerade 

forskningsfrågor, avgränsningar samt målgrupp. Sist ges en överblick över dispositionen. 

Kapitel 2 – Metod 

Kapitlet presenterar hur studien har utförts, vilken typ av studie, angreppsätt samt vilka metoder 

som används för datainsamling. Samt studiens validitet och reliabilitet. 

Kapitel 3 – Teori 

Här presenteras resultatet av de litteraturstudien samt den teoretiska referensramen som studien 

håller sig inom. 

Kapitel 4 – Resultat 

Kapitlet presenterar utfallet av intervjuer, observationer samt den relevanta informationen som 

använts från litteraturstudien.  

Kapitel 5 – Analys & Diskussion 

Kapitlet presenterar en analys och diskussion kring resultatet och teorin. 

Kapitel 6 - Slutsats 

I kapitlet diskuteras slutsatsen av analysen. Här presenteras svar på forskningsfrågorna, studiens 

förutsättningar och författarens generella rekommendationer och förslag för företagets fortsatta 

forskning och utvecklingsområden. 

Kapitel 7 – Referenser 

Här presenteras en lista över använda källor.  
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 Metod 
Metodavsnittets beskriver hur författaren har gått tillväga för att besvara studiens frågeställ-

ningar. 

Studien är utförd i samarbete med Skanska Väg & Anläggning Norr, Skanska är en av världens 

största entreprenörer med 9 200 anställda i Sverige och 40 000 i hela koncernen. Skellefteå kon-

toret har cirka 15 anställda varav en av produktionscheferna David Nordberg har agerat som hand-

ledare under examensarbetet. David har en nära anknytning till studien då han arbetat som Platschef 

under hela entreprenadtiden för Västra Eriksberg vilket är projektet fallstudien undersöker. Figur 

3 visar hur studien generellt är uppbyggd. 

 

Figur 3. Visuell bild på studiens struktur. 

Figur 3 visar hur studien utförts genom en Teori/Litteraturstudie följt av en egen observationsdel 

där författaren genomgått projektets styrande dokument samt genomgått utbildning av produkt-

ionsstyrningsprogram. Författaren har sedan studerat olika studier samt examensarbeten som vidrör 

samma referensram som identifierats i de tidigare stegen. Allt detta har sedan använts för att forma 

en bas för intervjuer som utförts med olika parter som varit en del av projektet Västra Eriksberg. 
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 Forskningsdesign 

För att besvara forskningsfrågorna måste rätt metodisk forskningsdesign användas. Till hjälp för 

att angripa problemen på rätt sätt används ett tillvägagångsätt som Yin (2009) föreslår i sin bok 

”Case Study Research: Design & Method”. I boken finns en arbetsgång för att identifiera vilken 

forskningsdesign som passar olika problemformuleringar.  

Enligt Yins metodik bör nedanstående frågor ställas: 

- Vilken typ av forskningsfråga/forskningsfrågor har formulerats? 

- Krävs kontroll av beteendet? 

- Ligger fokus på aktuella eller historiska händelser?  

Figur 4 visar en sammanställning på de olika forskningsmetoderna och hur svaren bör se ut för att 

passa in på respektive metod. 

 

Figur 4. Relevanta situationer för olika forskningsmetoder (Yin, 2006) 

Forskningsfråga ett ”Vad finns det för nyckelfaktorer i projekt som möjliggör/försvårar hållbar 

Masshantering?” ämnar ta reda på hur projekt Västra Eriksberg har arbetat för att nå fram till den 

lyckade masshanteringen, studien syftar inte på att undersöka vilka/vad eller vem som har gjort det 

utan vad det är för omkringliggande faktorer som möjliggjort det lyckade resultatet. Forsknings-

fråga två ”hur kan produktionsstyrningen förbättras med hjälp av en klimatkalkyl? Frågan ämnar 

undersöka hur samma projekt har använt klimatkalkyl och identifiera hur den kan användas för att 

förbättra produktionsstyrningen. 

Både frågorna kommer utredas med hjälp av intervjuer med personer som deltagit i projektet samt 

analys av de system som användes under projektets gång, författaren kommer således inte att på-

verka deltagarna i studien. Studiens fokusområde handlar i det stora hela om klimatpåverkan från 

byggbranschen och strävan mot ett mer hållbart byggande, vilket innebär att studien fokuserar på 

en aktuell händelse. Utifrån dessa kriterier faller forskningsvalet på att utföra studien som en fall-

studie.  

Studiens forskningsdesign är i huvudsak kvalitativ då merparten av den sammanställda empirin har 

samlats in genom intervjuer samt studier av dokument och tillämpade system (Bryman, 2012). 
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 Tillvägagångssätt 

För att påbörja studien utfördes först ett möte med Skanskas ledning på kontoret i Skellefteå. Här 

diskuterades vilka behov det hade av ett examensarbete i kommunen. Efter en tid framkom ett 

intresse av att följa upp ett projekt som just då fått ett pris under Sweden Green Building Award 

som ett av årets hållbara infrastrukturprojekt. Projektet hade lyckats reducera klimatpåverkan från 

dess masshantering med hela 93%. Dock kände de att det inte riktigt kunde avgöra vad det var som 

faktiskt hade lett till detta lyckade resultatet samt hur det skulle kunna reproducera det på kom-

mande projekt. Tidigare samtal med distriktschefen hade även lett till en förfrågan om att försöka 

ta fram nyckeltal på klimatpåverkan från projekt i distriktet. Detta ledde till beslutet att genomföra 

studien med syfte att utreda projektet Västra Eriksberg med fokus på masshantering och klimat-

uppföljning. 

Därefter togs en projektbeskrivning fram och med hjälp av handledare från Luleå tekniska univer-

sitet verifierades forskningsansatsen och forskningsfrågorna togs fram. 

Efter det påbörjades litteraturstudien och studiens teoretiska referensram togs fram. Parallellt med 

det gick projektets dokumentation igenom och för att vidare utveckla förståelsen för Skanskas ar-

betssätt genomgicks grundutbildningar för några av Skanskas viktigaste produktionsstyrningspro-

gram, närmare bestämt SPIK(Kalkyl/Produktionsuppföljningsprogram), Asta Power Project (Tid-

plan) och Anavitor/ECO2 (Klimatkalkyl). 

Efter detta sammanställdes all information och intervjuunderlag togs fram. Intervju utfördes först 

med Produktionschefen för projektet, sedan utfördes intervju med en person med erfarenhet om 

Skanskas klimatarbete och klimatkalkyl. Till sist hölls en intervju med projektledaren från bestäl-

larens sida. 

Intervjuerna var utförda så att frågor ställdes med gemensamma teman för alla intervjuer, men med 

helt skilda frågor på grund av personernas olika arbetsområden. På så vis kunde temana utredas ur 

tre skilda perspektiv och på så vis skapa en bra bild över hur helheten fungerar. 

All empiri sammanställdes sedan i resultatkapitlet. Här samlades resultatet i samma teman som 

intervjuerna utformades efter. 



11 

 

 

Figur 5. Metodisk tillvägagångssätt 

 Litteraturstudie 

I uppstarten av studien utfördes en undersökning av var byggbranschen är idag med hållbart byg-

gande både globalt och nationellt. Undersökning om arbetet med masshantering, klimatkalkyl och 

vilken forskning som pågår kring de områdena. För att få tag på så aktuell information som möjligt 

om ämnet fokuserade sökningen mycket på nyligen utförda studier samt examensarbeten, detta för 

att allting som behandlar hållbara arbetssätt fortfarande är väldigt nytt och en etablerad forsknings-

bas saknas.  

Processen med informationshämtningen har varit iterativ då studiens form inte bygger på några 

förutfattade hypoteser eller teorier, utan dessa har bildats under processens gång. Detta benämns 

ofta som induktiv informationshämtning. (Bryman, 2012) 

De databaser som använts för informationshämtning är Google Scholar, Libris och EBSCO. Även 

hemsidorna Boverket, Naturvårdsverket, Optimass kunskapsbank och SGU har använts. Diva por-

tal har använts för att få fram publicerade examensarbeten. De sökord som har använts är främst, 

Masshantering, Klimatkalkyl, Massbalans, Avfallshantering, Produktionsstyrning, Hållbart byg-

gande mm. Engelsk litteratur har även genomgåtts med samma sökord fast översatta. 
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 Studie av projekt Västra Eriksberg 

För att förstå projektet och kunna utreda vad som gjorts och vad som lett till det goda resultatet 

påbörjades en undersökning för att bilda sig en bild över projektet, detta innefattar både vad som 

har utförts, hur projektet har styrts samt vilka människor som varit inblandade i projektet och haft 

en betydande roll. De delar som undersöktes är sammanfattat nedan: 

- Projektplan 

Här kunde den mesta generella informationen hittas så som vad syftet med projektet är, var 

det är beläget, vilken organisation som har utnyttjats. 

- Handlingar 

För att få en djupare bild av vad som rent praktiskt har utförts i projektet studerades samtliga 

handlingar som innefattar, ritningar, mängförteckningar, förfrågningsunderlag samt PM. 

- Produktionsverktyg 

Med hjälp av Skanskas intranät samlades information in om hur Skanska generellt genom-

för projekt, detta fanns i en databas som har benämningen VSAA (Vårt sätt att arbeta). 

Även kortare frågestunder med handledare och andra på Skanska hjälpte till. 

För att bilda en bättre och bredare förståelse för hur Skanskas produktionsverktyg används och 

fungerar har författaren genomgått grundutbildning i kalkylverktyget SPIK, tidplansverktyget Asta 

Power Project samt klimatkalkylprogrammet Anavitor.  

 Intervjustudie 

Frågeställningar i intervjuer har formats efter observationer från litteraturstudien och dokument-

studien. Intervjuerna har följt en iterativ struktur där den första intervjun hade som uppgift att ut-

reda hur arbetet har gått till och hur produktionschefen har planerat och styrt produktionen. Inter-

vjuformen har varit semistrukturerad för att på så vis leta sig fram till nyckelfaktorer och begräns-

ningar. En semistrukturerad intervjuform går ut på att förutbestämda frågor ställs men samtalet styr 

i vilken ordning frågor tas fram, detta ger intervjupersonen en tryggare miljö då intervjun mer 

framställs som ett samtal/diskussion än ett förhör. 

Intervjuer utfördes med tre identifierade nyckelpersoner i projektet Västra Eriksberg. Första och 

andra intervjun utfördes i person, den tredje intervjun utfördes över Skype. 

- Intervjuperson #1 Produktionschef Skanska 

Projektchefen har varit anställd åt Skanska i Skellefteå sedan 2013 och varit ledande i produktionen 

för Västra Eriksberg under hela entreprenaden.  

Intervjun utfördes med mål att identifiera vad det är som har lett till den lyckade masshanteringen 

på Västra Eriksberg samt att identifiera hur klimatkalkylen har använts och hur han följer upp 

projektet med SPIK. 
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- Intervjuperson #2 Projektledare Skellefteå Kommun 

Projektledaren för Skellefteå Kommun i projektet Västra Eriksberg, har jobbat länge inom kom-

munen och har varit beställarens person i direkt anknytning till Västra Eriksberg under hela entre-

prenadtiden.  

Intervjuns syfte var att utreda beställarens perspektiv på framgången på Västra Eriksberg samt un-

dersöka hur Skellefteå kommun generellt hanterar masshantering i kommunen. 

- Intervjuperson #3 Klimatkalkylör Skanska 

Klimatkalkylör som jobbat åt Skanska sedan 2003 med olika klimatfrågor, just nu är hon egenfö-

retagare och inhyrd som konsult åt Skanska men hon jobbar fortfarande med klimatfrågor. Hon är 

personen som har anlitats för att utföra en efterklimatkalkyl för Västra Eriksberg. 

Intervjun utfördes för att undersöka hur Skanska arbetar med klimatkalkyler och reda ut hur en 

klimatkalkyl hade kunnat förenkla/förbättra produktionen. 

 Metodgranskning 

 Validitet 

Validiteten i en kvalitativ studie omfattar hela forskningsprocessen och den avser att verifiera stu-

diens kvalité (Patel & Davidsson, 2011). Tittar man på själva datainsamlingen handlar validiteten 

om att författaren skall lyckas ta fram underlag som på ett trovärdigt sätt representerar det verkliga 

fallet. Här gäller det också att datainsamlingen inte bara tar med information som gynnar studien 

utan även tar med information som ställer sig emot ett ”väntat” resultat. På grund av att varje forsk-

ningsprocess i sig är unik går det inte fastställa regler för att säkerställa validiteten utan varje fall 

måste behandlas för sig (Patel & Davidsson, 2011). 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt har triangulering mellan de olika informationshämt-

ningsmetoderna använts. Genom att i analysen ta med information från litteraturstudien, egna ob-

servationer samt intervjuer med personer ur olika perspektiv ges en bred bas. Hålls validiteten hög 

genom hela forskningsprocessen ger detta då i slutändan ett trovärdigt resultat (Patel & Davidsson, 

2011). 

 Reliabilitet 

För hålla hög reliabilitet i undersökningen har intervjuerna utförts utifrån en liknande mallstruk-

tur med frågor. Mallen har legat som grund och frågorna har anpassats till varje person. Då inter-

vjuerna varit semistrukturerade har frågor tillkommit under intervjuns gång som vidareutveckling 

på respondentens svar. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats för att ingen information 

skall gå förlorad. En sammanfattning av empirin som använts i arbetet har skickats till responden-

ten för godkännande att tolkningar har utförts på ett korrekt sätt.  
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 Teori 
Teoriavsnittet bildar en teoretisk referensram som studien håller sig inom och används för analys 

av insamlad data. 

 Masshantering 

Samtidigt som byggnationen i Sverige ökar stiger med det proportionerliga  användandet av mas-

sor, Svedberg (2012) skriver: 

 ”Ballast- och schaktmaterial utgör bokstavligen basen för det moderna samhället. Näst energibä-

rare utgör hanteringen av dessa material det största materialflödet i samhället” 

Hantering av jord- och bergmaterial är en ständigt pågående verksamhet. Promenerar man runt i 

staden sker det alltid något sorts byggande. En gemensam faktor dessa byggen oftast har är att de 

genererar ett materialflöde. Dagens förtätning och krav på närhet gör att det inte alltid går att välja 

tomter med optimala markförhållanden, det leder i sin tur till att det byggs på väldigt dålig mark. 

För att ens kunna bygga på marken måste visst material skiftas ut. Detta görs oftast med material 

från bergtäkter i stadens utkant. I bergtäkterna bryts berget och krossas till makadam och grus vilket 

blir ingående material i byggprojekten. Samtidigt som material fylls in måste materialet som var 

där från början transporteras bort. Dessa material kommer vanligen inte till högre kvalitativ an-

vändning utan blir utfyllnad och bullervallar (Optimass, 2018). 

Materialet som genereras på byggplatsen kallas för jord- och bergmassor. Jord- och bergmassorna 

kan i sin tur vara av olika typer. Entreprenadberg benämns upplag av bortsprängt berg, fyllnads-

massor benämns oftast material som inte uppfyller kraven för återanvändning annat än utfyllnad 

annat material är grus, sand, leror och morän som är naturligt bildade och oftast återanvändbara 

(Optimass, 2018). 

Material behov i byggbranschen kan summeras i följande tre kategorier: 

- Permeabelt material (Permeabelt material syftar på ett material som vatten kan passera igenom 

utan att uppehållas). 

- Fyllmaterial 

- Grus för betong (i fasad med mera) 

Schaktat material anges i fem kategorier: 

- Berg (entreprenadberg) 

- Schaktat sand och grus 

- Morän 

- Mjuka massor 

- Övrigt (torv och fyllmaterial) 

Generellt idag återvinns endast en liten del av de jord- och bergmassor som uppkommer vid byg-

gen, det leder till att det är onödigt mycket transporter från och till bygget samt till olika mellanlager 

eller deponier. Det är inte heller säkert att transporten när material körs ut från projekten att inkör-

ning av nytt material från täkten samordnas. Optimass (2018) visar på statistik att nästan 40% av 
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alla lastbilstransporter körs tomma. Figur 6 visar möjliga transportvägar som kan genereras i bygg-

projekt (Tillväxt och regionsplaneförvaltningen, 2017). 

 

Figur 6 Möjliga transportvägar för masshantering inom byggprojekt. 

 Optimass 

Det finns initiativtagare för att försöka förbättra massflödena, ett av dem är projektet Optimass. 

Optimass är ett flerårigt projekt som finansieras av Trafikverket och Formas tillsammans med med-

verkande aktörer. Optimass är organiserat i fyra arbetspaket som leds av Luleå Tekniska Universi-

tet. Projektet har som mest cirka 20 personer arbetat som högst samtidigt i tillämpade delar och 6–

8 doktorander har fördjupat sig i olika sakfrågor.(Optimass,2018). 

Det beskriver sitt arbete som: 

”I projektet Optimass utvecklas verktyg och lösningar för att bidra till en effektivare hantering av 

jord- och bergmaterial i samhällsbyggandet. Den övergripande ambitionen med Optimass är att 

verka för reducerade kostnader, optimerat transportarbete och för att lyfta svensk kunskap och mil-

jöteknik”. 

De beskriver sin frågeställning med att utrycka att det finns mycket kunskap i branschen idag 

samtidigt som det finns mycket att förbättra, projektets fokusområden är: 

- Sortering och styrning på arbetsplatser 



16 

 

Dem beskriver en framtidsvision där materialhanteringen kan fungera som en taxiväxel där 

enheter och material förflyttas direkt mellan platser där det uppkommer, behandlas och skall 

användas. 

- Användning, klassificering och uppgradering av material 

De ser det som en självklarhet att de material som genereras i framtiden kommer återanvän-

das, de arbetar med vägledning och att lyfta teknik för uppgradering av material för nyttogö-

rande användningsområden med högre kvalitet och mervärde. 

- Offentlig och privat materialförvaltning 

De arbetar mot en effektivare materialförvaltning genom strävan mot tillgången av ytor s.k. 

materialterminaler centrala att etablera.  

”Vi i Optimass arbetar för att skapa förutsättningar och bredare argument för etablering av 

privata eller offentliga materialterminaler i ett utvecklat system för materialförvaltning” 

- Nationell plattform och initiera internationell samverkan 

 Loop rocks 

En annan initiativtager till en hållbarare masshantering är NCC:s startup Loop rocks. Loop rocks 

är en app framtagen för att öppna upp en marknad för privat/företag att handla massor sinsemellan.  

“Vi ville skapa möjligheten att effektivt hantera sekundära material och fyllnadsmassor i bygg-

branschen. Med Loop Rocks utmanar vi spelare som tjänar pengar på dagens ineffektiva hantering 

och öppnar samtidigt upp för andra att ansluta till ekosystemet ” 

- Anders Torell, chef för Business Transformation och Digitalisering på NCC Industry 

De skriver på sin hemsida att de tror att vi kan bli smartare när det gäller att hantera massor med 

syfte att både spara på pengar och miljöpåverkan. I tjänsten kan du enkelt få en överblick av 

överskotts-, underskottsmassor, transportbehov och olika anläggningar i ditt område. 

Genom att få en bild över området du se vilka möjligheter som finns för att hantera massor och 

därefter välja det bästa alternativet. Det uppmanar om du inte hittar någonting som passar är det 

bara att lägga upp en egen annons. Hittar du inget som passar dig så kan du enkelt lägga upp din 

egen annons. 

Loop Rocks har i skrivande stund cirka 9000 tusen användare i Sverige och det har startat upp 

verksamheten i Danmark, Finland och Norge. Statistik på deras hemsida visar att det distribuerats 

287 454 ton överskottsmassor och 594 849 ton underskottsmassor med appen tills idag. (Loop 

rocks, 2018) 
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 AMA- Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

För en person som inte är involverad i byggbranschen kan termen AMA kännas främmande, arbetar 

du däremot inom byggbranschen är det en stor del av vardagen.  

AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är en samling av projekterings-och 

utförandestandarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst. AMA är samlat under 

fem olika kategorier: 

- AF AMA - Administrativa föreskrifter, som baseras på AB och ABT (Allmänna Bestämmelser 

för utförande/totalentreprenader) 

- AMA Anläggning 

- AMA Hus 

- AMA VVS&Kyl 

- AMA EL 

Inom varje AMA-Kategori finns underkategorier, byggnadsverk, byggdelar, produktionsresultat 

och under varje underkategori finns beskrivningar på allt som kan tänkas utföras inom ramarna för 

ett projekt. Om vi tar AMA Anläggning som exempel så ser underkategorierna ut som följande: 

 

Figur 7. AMA Anläggning 17 underkategorier. (Svensk Byggtjänst, 2018a) 

Följs samma exempel som i 4.3.2 Figur 14 återfinns CBB.111 under  

- Produktionsresultat 

- C (Terrassering, Pålning, Markförstärkning, Lager i mark mm) 

- CB (Schakt) 

- CBB (Jordschakt) 

- CBB.1 (Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta) 

- CBB.11 (Jordschakt för väg, plan o d) 

- CBB.111(Jordschakt för kategori A för väg, plan o d. 

Under CBB.111 finns då en beskrivning för hur utförandet av schakten skall gå till, hur marken 

skall packas för att uppfylla rätt bärighet, det står vilka kontroller som skall utföras för att upp-

rätthålla rätt standard. Här finns även beskrivningar för särskilda fall såsom vad som gäller när 

temperaturen är under 0 grader Celsius mm. 
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Till de flesta koderna finns även upprättade dokument RA & MER.  Där RA Råd och anvisning 

tillför med ännu utförligare beskrivning av särskilda fall och allmän info som kan vara bra för att 

säkerställa bästa möjliga resultat. MER Mät och ersättningsregler finns till för att parterna skall 

kunna komma överens om hur olika förändringar i projektet skall mätas för att rätt ersättning för 

arbetet ska ges. (Svensk Byggtjänst, 2018a) 

 Fall A/Fall B. 

Inom anläggningsbranschen benämner man alla olika massor, fyllnadsmassor, schaktmassor allt 

som mäts och ersätts i (m3) som antingen Fall A eller Fall B. Detta system finns för att på ett enkelt 

sett under en entreprenad hålla reda på vilka massor som skall föras bort från projektet samt vilka 

som skall vara kvar och återvändas inom projektet. Massorna bedömds enligt kvalitetskrav som 

ställs utefter handlingarna. 

För schakt avses med Fall A är massor som enligt handlingarna är användbara till fyllning eller 

lager, eller som helt enkelt skall lämnas kvar inom arbetsområdet efter avslutat entreprenad. Fall B 

avser istället massor som antingen inte är användbara på grund av bristande kvalité eller att det är 

överskottsmassor.  

För fyllning avses Fall A massor som är användbara för dessa ändamål från schakter inom arbets-

området och Fall B avser anskaffande av massor från sidotag/täkter. 

Vid beräkning av tillgång till massor i fyllning gäller det att reglering tar hänsyn till att massornas 

volymförändring vid bearbetning tas med. Koefficient för volymförändring vid bearbetning av 

massor anges i inledningen till mängdförteckning. Saknas sådan angivelse gäller 1,0 för jordschakt-

massor och koefficienter enligt nedanstående. 

Tabell 2. Volymförändringskofficienter (Svensk byggtjänst, 2018b). 

 

Massor som enligt i handlingarna är användbara till ingående fyllning och som av entreprenören 

disponeras på annat sätt skall ersättas med massor som uppfyller kvalitetskrav enligt handlingarna. 

Med massor som är användbara från schakt inom arbetsområdet, avses att de är användbara utan 

särskild bearbetning om inte annat framgår av handlingarna. Erfordras bearbetning av schaktmas-

sor, till exempel krossning, siktning eller sortering, skall detta framgå under aktuell kod och rubrik 

i beskrivningen (Svensk byggtjänst, 2018b). 
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 Klimatkalkyl 

I anläggningsbranschen har medvetenheten växt att dagens projekt är väldigt resursintensiva och 

bidrar påtagligt med utsläpp av klimatgaser genom användning av fossila bränslen, betong, stål, 

bitumen mm.  Det som uppmärksammas mer och mer är att i stora anläggningsprojekt finns det ur 

koldioxidsynpunkt stora besparingar som går att åstadkomma genom smarta lösningar samt metod-

ändringar (Sweden green building council, 2018). 

Beställare och entreprenörer jobbar ständigt med utveckling av metoder för att kunna mäta och 

följa upp utsläpp av klimatgaser från verksamheten. Detta görs oftast ur ett livscykelperspektiv och 

därigenom styra projektet mot ökad hållbarhet (Sweden green building council, 2018). 

Klimatkalkyl är ett verktyg som används för att utreda hur mycket och var klimatpåverkan upp-

kommer ifrån ett byggprojekt. Kalkylen ger ett mätbart värde på projektets klimatpåverkan och till 

vilken del den är kopplad till.  Det finns ett flertal verktyg idag på marknaden för att genomföra 

klimatkalkyl. Fritt tillgängligt är trafikverkets Klimatkalkyl 3.0. 

 LCA 

Livscykelanalys, förkortat LCA är ett sätt att titta på en produkt eller tjänsts miljöbelastning under 

hela dess livstid, man tar med hela resan från råmaterial ända till avfall eller återvinning. Genom 

att utföra en LCA kan man identifiera var i cykeln produkten har störst miljöpåverkan och därefter 

finna åtgärder för att förminska den. En åtgärd som ur miljösynpunkt kanske direkt försämrar en 

del av produktens liv kan vara att föredra om insatsen minskar miljöpåverkan från en eller flera 

andra delar. Om LCA:n görs enligt rådande ISO standard eller genom EU:S environmental foot-

print kan olika företags processer och produkter jämföras med varandra. (Jernkontoret, 2017) 

 Koldioxidekvivalenter 

En metod som används för att på ett enkelt sätt kunna jämföra de olika växthusgaserna är att räkna 

om dem till koldioxidekvivalenter, man väger varje enskild gas mot en ekvivalent motsvarighet för 

koldioxid. Tabell 3 visar de vanligaste växthusgaserna med given faktor.  

Växthusgas Uppvärmningspotential (GWP) 

CO2 Koldioxid 1 

CH4 Metan 25 

N2O Dikväveoxid 298 
Tabell 3. Omräkningstabell (UNFCC 2017). 

Omräkningen sker med multiplikation av mängden utsläpp och dess GWP, GWP är förkortning för 

Global Warming Potential. Så tillexempel 1 ton metan gånger 25 GWP visar på att ett ton utsläpp 

av metan genererar samma uppvärmningspåverkan som 25 ton koldioxid. 
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 Framgångsrika byggprojekt 

Traditionell forskning kring projektledning har länge bedömt ett projekts framgång efter hur pro-

jektet har balanserats mellan kostnad, tid och kvalité. Detta benämns ofta som ”the golden triangle” 

och har länge varit ett direkt mått på ett projekts framgång.  

 

Figur 8. Projektledningstriangel. 

Med ”Reinventing project management – The Diamond approach to successful growth” försöker 

Shenar m.fl. (2007) visa på att ett projekts framgång kan utvärderas med följande fem parametrar: 

- Effektivitet     (Efficiency) 

- Påverkan på kunden    (Impact on customer) 

- Påverkan på arbetslaget   (Impact on team) 

- Affärsmässig och direkt framgång  (Business and direct success) 

- Förberedelse för framtiden   (Preparation for future) 

Med effektivitet menar Shenar m.fl. (2007) att det är ett kortsiktigt mått och visar på om projektet 

utfördes enligt plan, om det var klart i tid och om det höll budget. Att projektet utförs med de 

resurser som var planerade visar på ett väl hanterat och effektivt projekt, men det är inte alltid 

synonymt med att projektet är bra för företaget långsiktigt. Den andra parameter som mäter fram-

gång är hur projektet inverkat på kunden, att projektet uppfyller kundens krav och behov. Att pro-

jektet gynnar kunden och ger tillfredställelse leder till en nöjd kund och skapar en lojalitet emellan 

parterna. Det är även viktigt för ett projekts framgång att projektet inverkat positivt på hela arbets-

gruppen. Gott ledarskap motiverar och inspirerar alla inblandade och gör projektet till någonting 

alla kommer komma ihåg som någonting bra. Detta leder i sin tur till ett nöjt arbetslag som stärker 

moralen och den generella lojaliteten till företaget vilket är en långsiktig positiv påverkan. Med ett 

lyckat projekt växer laget som en helhet och lägger en bättre grund för framtida projekt. Den fjärde 

avgörande faktorn är projektets direkta affärsmässiga framgång, denna mynnar oftast ut i företagets 

affärsplan som förväntat inkomst, tillväxt och resultat. Den sista avgörande faktorn benämns som 

förberedelse för framtiden, den tar in långsiktiga fördelar som projektet medför, så som nya möj-

ligheter, marknader och möjligheten att utveckla sina arbetssätt med lärdomar från det lyckade 
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projektet. Ett lyckat projekt kan ha lett till förbättrande av arbetssätt samt skapat ytterligare möj-

ligheter att arbeta med kunden. 

 

Figur 9. Parametrar för framgångsrika projekt (Rhodin, 2002). 

 Partnering 

Partnering är ett annorlunda sätt än den normala upphandlingsformen som går ut på att driva projekt 

genom att lyfta fram samverkan mellan alla inblandade aktörer i ett projekt. Det finns många olika 

definitioner på vad partnering är men i Rhodin (2002) har följande struktur på vad partnering är: 

Gemensamma mål  

Att tillsammans med alla inblandade ta fram ett gemensamt måldokument betraktas som det enskilt 

viktigaste verktyget för att lyckas med samverkan.  

Konfliktlösning 

Rhodin beskriver byggsektorn som mer eller mindre konfliktfylld och för att uppnå en bra samver-

kan krävs bra metoder för konfliktlösning. Hon beskriver följande som nyckelfaktorer: 

- tydligt anstränger sig för att förstå olika åsikter, behov och mål 

- har fullständig och meningsfull inblandning från olika intressegrupper 

- har öppen kommunikation, konsekvent försöker informera 

- har minimal kontroll med tonvikt på deltagande 

- är kreativa och söker enighet 

- stöder extern inblandning av tredje part,  
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- har stor acceptans för lösningar och en vilja att implementera dem 

 - bevarar viljan att samverka. 

Kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar 

Att arbeta med kontinuerlig uppföljning och sträva mot ständiga förbättringar nämns som en viktig 

del för lyckad partnering. Att följa upp och sträva mot ständigt förbättringar av kostnadseffektivitet, 

tidplan, kvalité och säkerhet driver projektet framåt. Att sedan följa upp de tidigt satta målen skapar 

en bra miljö att arbeta i. 

Teambuilding och organisation 

En viktig komponent till ett lyckat partnering samarbete är teambuilding, att få till ett team tänk 

gör att fokus hamnar på de olika parternas starka sidor istället för att som i andra fall utnyttja andra 

parters svagheter eller okunskap för att tjäna pengar. Teambuilding där alla parter inkluderas in-

klusive yrkesarbetar och underentreprenörer sägs utgöra bästa effekten. Att hålla en workshop med 

alla involverade nyckelpersoner ses som en bra start för ett partneringprojekt där parterna tillsam-

mans tar fram gemensamma måldokument för projektet. Sedan är det viktigt att sådana måldoku-

ment följs upp på uppföljningsmöten så det inte rinner ut i sanden. 

Relationer och förtroende 

Relationer och förtroende mellan parterna som ingår i partneringen har stor betydelse för att det 

ska bli ett lyckat samarbete. Det är viktigt att alla parter agerar öppet och att man tillsammans 

accepterar och delar på ansvaret om misstag eller fel framstår. För att förtroende ska kunna utveck-

las krävs även en villkorslös flexibilitet och öppenhet i kommunikationer för att skapa ett gynnsamt 

klimat. 

 Examensarbeten/studier inom som vidrört omkringliggande frågeställningar 

Nedan presenteras en sammanfattning av några examensarbeten som alla på något vis vidrör frå-

geställningen i denna studie, anledningen att det tas med är för att skapa ett större utrymme för 

analys. Ett examensarbetena ger en bra bild på hur det ser ut på riktigt ute i verksamheterna. 

 Klimatkalkyl effektivisering 

Annika Lönn och Sara Lindberg skrev 2013 sitt examensarbete ” Klimatkalkyl – En studie hur 

arbete med klimatkalkyl kan effektiviseras” 

Deras frågeställning var: 

- Varför bör klimatkalkyler utföras, samt hur ser attityden gentemot dem och grönt miljöarbete 

ut på Skanska? 

- Hur kan arbetet med klimatkalkyler förbättras? 

- I vilket skede och på vilket sätt skall en klimatkalkyl utföras och följas upp för att göra mest 

nytta? 

De frågeställningar som är aktuella för att hjälpa denna studie är ”Hur kan arbetet med klimatkal-

kyler förbättras?  
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Deras studie innehåller intervjustudie, litteratur och en praktiskt fallstudie. Deras intervjuresultat 

angående brister i arbetet med klimatkalkylen visade på att fler av de personer som intervjuades 

ansåg att verktyget ECO2 har vissa brister och att det inte är tillräckligt användarvänligt. De tyckte 

att gränssnittet inte alltid är enkelt att ta till sig och att det sker kopplingar i verktyget som är 

komplicerade att förstå. En annan intervjuperson uttryckte att de ingående parametrarna i verktyget 

inte är tillräckligt kvalitetssäkrade. 

Det framkom även att det fanns bristande kunskaper gällande verktygen SPIK och ECO2 bland de 

personer som arbetar ute på projekten. Att de måste lära sig verktygen bättre för att kunna använda 

dem på ett effektivt sätt. Till exempel kalkylerar de ofta med korta kalkylresurser. Detta gör att 

verktyget beräknar utsläppet av växthusgaser i koldioxidekvivalenter sekundärt, vilket ger ett mer 

osäkert resultat än om utsläppet beräknats primärt med långa kalkylresurser. 

Vidare så tog fler personer upp att arbete utförda av underentreprenörer ofta kalkyleras som en 

klumpsumma, vilket ställer till problem i ECO2 då det inte är specificerat vad denna resurs inne-

håller. Resursen beräknas då istället utifrån antaganden om vad den vanligtvis innehåller, det vill 

säga sekundärt.  Det fann att intervjupersonerna tyckte att det var tidskrävande handpåläggning 

som behövdes för korrigering av dessa. Det uppkom att för att undvika detta bör krav ställas på 

underentreprenören att redovisa vad de gör och vilka resurser, i form av material och tid, de använ-

der. 

 Kalkyl i produktionsskedet 

Ett annat arbete som tillför till denna studie är Mirsa Bektics examensarbete som skrevs 2017 Kal-

kylen under produktionsfasen – En studie om hur kalkylen används under produktionsfasen på 

Skanska. 

Hans frågeställningar ser ut som följande: 

1. Hur ser kalkylarbetet ut idag ut på Skanska?  

2. Varför används inte kalkylen mer i produktionsfasen? 

3. Vad skulle krävas för att öka kalkylanvändningen under produktionsfasen?  

Det som är intressant för denna studie är ”Hur ser kalkylarbete ut idag på Skanska?” detta är in-

tressant då klimatkalkylen direkt baseras på kostnadskalkylen och kalkyleras det dåligt blir klimat-

kalkylen starkt påverkad. 

Bektic (2017) sammanfattade slutsatser visar först och främst på att kalkylen har bristande använd-

ning i produktionsfasen, han utrycker även att överlämnande av kalkylen fån kalkylingenjören till 

produktionen sällan utförs på ett bra sätt, att det sker dåligt erfarenhetsåterföring efter ett avslutat 

projekt om kalkylen var bra utförd eller ej. Han visar även på att arbetsledaren som egentligen har 

mest påverkan på hur produktionen utförs inte är involverad alls i kalkylarbetet. Han visar även på 

att kalkylen inte används på avsett vis på grund av: 

- Den är inte tillräckligt produktionsanpassad  

- Den är inte pålitlig  

- Upplägg och innehåll är inte begripligt  
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- Bristande kunskaper i kalkylprogrammet SPIK  

- Arbetsmiljön på ett bygge är ett hinder  

- Den innehåller för många felaktigheter 
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 Resultat 
Här presenteras utfallet av projekt-och intervjustudien. 

 Projektbeskrivning detaljer 

Projektet som studien baseras på är ett exploateringsprojekt för ett nytt bostadsområde nära centrala 

Skellefteå. I figuren nedan representeras område 1 och ”matargatan” i rött, område 2 i grönt och 

område 3 i ljusblått. 

 

Figur 10. Situationsplan från FFU. 

Nedan är en överblicksbild över viktiga områden i projektet, den orangea markeringen represente-

rar etableringsområdet där allt från personalbodar, kontorsbaracker, containrar och materialupplag 

förvarades. Det intilliggande blåa området är den tilldelade upplagsområdet för schaktmassor, detta 

användes som mellanlagring under hela projektets gång, otydligt i bild men befintlig väg fanns in 

till områdets nordvästra hörn så rundkörning genom etableringsområdet var möjligt. Den rosa mar-

keringen utgör en yta där krossverket var placerad för att krossa allt berg, befintligt fanns en skogs-

väg in till detta område. Det röda området representerar en närliggande skyttebana och det vita 

området är början till den intilliggande skidbacken. 
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Figur 11. Områdesbeskrivning med bild från Google maps.  

 Upphandlingsform 

Projektet upphandlades som en generalentreprenad i enlighet med AB04. Upphandlingen skedde i 

enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Entreprenadformen anges som ”utförandeentrepre-

nad med samverkan” beställaren beskriver det som ett förtroendebaserat samarbete som förutsätter 

tillräcklig kompetens hos alla aktörer, ömsesidig välvilja och respekt med egenskaper som pålit-

lighet och öppenhet. Med samverkan menar det ett strukturerat arbetssätt som innebär att alla in-

tressenter arbetar för projektets bästa i alla lägen. De efterfrågar konstruktiv och öppen dialog med 

fokus på de gemensamt framtagna projektmålen.  

Grundläggande för att samverkan skall bli framgångsrik är att formalisera ömsesidiga beskriv-

ningar, överenskommelser om problemlösningar och en aktiv samverkan för kontinuerliga förbätt-

ringar. De säger att det är viktigt att samarbetet påbörjas i ett tidigt skede för att i så stor mån som 

möjligt kunna dra nytta av de i projektet valda deltagarnas samlade erfarenheter och kunskaper. 

Valet av entreprenör kommer att ske baserat på vad anbudsgivaren anger sig kunna bidra med i 

denna utförandeentreprenad i samverkan. Med andra ord söker beställaren såväl en organisation 

med erfarenhet och kompetens nog för projektet som en samling individer med starkt personligt 

intresse av att arbeta engagerat i en nära och öppen samverkan med alla andra aktörer och personer 

i projektet. Anbudsgivarens upplägg och projektspecifika genomförandeplan skall uppfylla de in-

tentioner som beställare har med samverkan. 

Genom ett bra samarbete mellan deltagare med kompetens och människor med yrkeserfarenhet 

från de som skall ansvara för entreprenaden så skall det ge generera ekonomiska resultat som gag-

nar kommuninnevånarna. 

- Utförandeentreprenad där beställaren tillhandahåller samtliga handlingar. 

- Samverkan i entreprenaden skrivs in i kontraktet som ett krav på bägge parter där en samver-

kansplan skall vara upprättad vid kontraktsskrivningen. 
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Kraven de ställer på samverkan är: 

- Samverkansplan tas fram ”vem gör vad” / riskbedömningar 

- Samverkan med projektering skall ske vid behov, entreprenören har personal som deltar i 

projekteringen vid behov från beställaren. 

Utvärderingskriterier för anbud med avdragsmodell användes i anbudsprocessen, detta innebär att 

en utvärdering görs av beskrivna mjuka parametrar som bedöms bidra med ett mervärde för pro-

jektet. Detta belönas då med ett avdrag på anbudssumman om kriterierna uppfylls. De bedömnings-

kriterier som användes var: 

- Förslag på organisation, redovisning av projekt- och utförandeorganisation inklusive unde-

rentreprenörer, CV på de personer som kommer att ha en nyckelroll i projektet. 

- Förslag på referenser, beskrivning av tidigare genomförda arbeten med referenser från be-

ställare med namn och telefonnummer. 

- Förslag på tidplan 

- Förslag på ett tänkbart samverkansupplägg som ökar kvalitén och en optimal totalekonomi 

för projektet samt genomförandeplan. 
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 Klimatkalkyl på Skanska 

Skanska som företag har tagit sig an målet klimatneutralitet 2045, de utrycker på sin hemsida att 

klimatförändringen är en av mänsklighetens stora utmaningar och de säger att vi har ett ansvar för 

det kommande generationerna att bidra med lösningar och minska deras egna klimatpåverkan. 

Redan idag är deras byggprojekt, tillverkning av asfalt och betong en del i klimatarbete som mins-

kar utsläppen. De vill vara med och lyfta klimatarbetet med leverantörer, underentreprenörer ef-

tersom det är i tillverkningen av allt byggmaterial som de största klimatutsläppen sker. De anser 

att det är en positiv trend att kunderna ställer högra krav på klimatarbetet. 

”Det driver oss att ligga i framkant och erbjuda klimatsmarta val” 

De utrycker att de har byggt upp en hög kompetens vad det gäller klimatkalkyl och de flesta av 

deras projekt utför klimatkalkyl idag. Klimatkalkylen visar tydligt hur olika material och arbetssätt 

påverkar utsläpper av växthusgaser. Tillsammans med den ekonomiska kalkylen kan beslut om 

åtgärder fattas som både tar hänsyn till ekonomi och klimatpåverkan (Skanska Sverige, 2018). 

 Undersökning av Skanskas produktionsstyrningsprogram 

För att utreda hur klimatkalkylen kan användas i produktionsstyrningen undersöktes hur Kostnads-

kalkylprogrammet och klimatkalkylprogrammet fungerar. 

 Kalkylprogrammet SPIK 

SPIK är Skanskas egenframtagna kalkyl och produktionsuppföljningsverktyg, verktyget lanserades 

år 2005 och har under fortsatt utveckling fram till idag verkat som grunden för Skanskas kalkyl 

och produktionsuppföljning. 

SPIK är verktyget Skanska använder för att upprätta den initiala kalkylen under anbudsarbetet, 

kalkylen upprättas utefter förfrågningsunderlaget och dess mängdförteckning. Hela projektets ut-

förande går att beskriva med hjälp av AMA-koder. Efter upphandlingen konverteras anbudskalky-

len till produktionskalkyl, denna uppdateras kontinuerligt eftersom projektet fortskrider. 

Grundtanken är att all information om ett projekt skall finnas inom SPIK. De kalkyler som skapas 

under projektets gång från Anbudskalkyl till eventuell efterkalkyl kommer alla lagras och hanteras 

inom programmet. Programmet är byggt så att budgetering, avstämning/prognos, inköpsplanering, 

leveransplanering, tidsplanering allt kan ske med hjälp av kalkylen och programmet. Kalkylen i 

SPIK agerar då som själva centrum för den administrativa byggprocessen.  

Att upprätta en kalkyl kan ske på en mängd olika sätt, mängder kan erhållas från kunden eller köpas 

för att sedan importeras, alternativt tas de fram på egen hand och matas in. Prissättningen kan sen 

antingen ske via inbyggda kalkylregistret där tidigare använda priser lagras eller matas in via erfa-

renhet eller referensprojekt. 

Vad som bygger kalkylens innehåll är s.k. kalkylposter, en kalkylpost beskriver en specifik del i 

ett projekt, det kan vara en speciell schakt, vattenledning eller inkommen offert på rivningsarbete. 

Kalkylposter i SPIK består av tre delar, kalkylpostens ”huvud” som innehåller koder, beskriv-

ningar, enhet mm. Sedan under kalkylhuvudet samlas resurslistan, den innehåller alla resurser som 

beskriver de material, tjänster, människor och maskiner som behövs för att utföra sagd kalkylpost. 
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Varje kalkylresurs i kalkylresurslistan innehåller sedan i sin tur information mängd, enhet, pris 

eller en tid, kapacitet, spill mm. Till sist så har varje kalkylpost ett givet ”läge” det är för att sortera 

vars i projektet kalkylposten hör, tillexempel Etapp 1, Etapp 2. 

För att enklare förstå hierarkin av kalkylen presenteras ett exempel i figurerna nedan: 

Figur 12 visar Kalkylpostlista med sortering efter AMA-koder. 

 

Figur 12. SPIK Navigator som visar Kalkylposter sorterade efter AMA-kod. 

Går man sedan in på specifikt Jordschakt CBB se Figur 13 listas alla kalkylposter i projekten som 

faller under den kategorin. 

 

Figur 13. CBB Jordschakt 
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Går man sedan in på en specifik kalkylpost öppnas postens resurslista upp se Figur 14, här ser vi 

alla resurser som krävs för att genomföra kalkylposten. 

 
Figur 14. Resurslista. 

Förs sedan all information in i varje resurs såsom mängd kostnad kapacitet kan en slutlig summa 

för kalkylposten beräknas fram. Alla kalkylposter tillsammans utgör då tillslut den beräknade sum-

man för att utgöra projektet. 

 

 Klimatkalkyl Anavitor/Eco2 

Klimatkalkylen som Skanska använder sig av är en anpassning av mjukvaran Anavitor som de 

benämner ECO2. Anavitor är framtaget av ÅKEJ AB och är ett datorbaserat koncept för att kom-

plettera eller ta fram investerings-, livscykelkostnad och livscykelanalysunderlag för byggprojekt. 

Anavitor startades genom ett samarbete mellan ÅKEJ AB och Svenska miljöinstitutet IVL med 

syftet att på ett mer vetenskapligt sätt få en helhetsbild på hur material i byggindustrin påverkar 

miljön. (Anavitor, 2018) 

 

Analys Vita Orbita 

betyder 

”Analys av livets kretslopp” 

eller med andra ord ett 

verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC). 

Anavitor/ECO2 använder den redan framtagna ekonomiska kalkylen och direktimporterar den från 

kalkylprogrammet SPIK. Vid importen specificeras vilket sorts projekt det är Anläggning/Hus, 

projektnummer, ort, livslängd etc. Här förs det även in vilka avstånd transporter för de olikbygg-

materialen som kommer användas inom projektet så som, asfalt, återvinningsanläggning, deponi, 

armering, betong, prefabricerad betong, stål, natursten och övrigt material. 

Importen in i ECO2 sker på resursnivå, som beskrivet i 4.3.2 är det alla kalkylposter i den valda 

kalkylen medföljande varje resurs, mängd pris etc. Programmet räknar då in alla resurser och dess 

livscykelpåverkan med information från en extern miljödatabas som hanteras av IVL. Beräkningen 

varierar då med noggrannhet huruvida kalkylresurserna är långa eller korta. En lång kalkylresurs 

har i SPIKS programvara åtta siffror medan en kort kalkylresurs har fyra. Skillnaden är att med 

långa kalkylresurser finns exakt information om vad resursen innehåller, allt från dimension, till-

verkare, miljödeklaration etc. Korta kalkylresurser specificerar endast vilket material det handlar 
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om. Detta leder till olika bra resultat och man utrycker det som en primärberäknad resurs om re-

sursen är lång och bedömer det som ett väldigt bra mått på klimatpåverkan. En sekundärberäknad 

resurs beräknas istället utifrån kostnaden på resursen kontra vilket material det handlar om och gör 

beräkningen via den informationen, detta leder då till betydligt mindre pålitligt värde på klimatpå-

verkan. Därefter eftersträvas alltid en så hög andel primärberäknade poster som möjligt. Alla poster 

som är inlagda som endast en offert såsom ett UE-arbete utförs beräkningen på samma vis och då 

rekommenderas det att man själv matar in information om jobbet för att få ett bra resultat. 

När importen är färdig går resultatet att undersöka, förändra, förbättra ner på resursnivå se Figur 

15 . Det går även att låsa resurser som inte anses korrekta eller som inte behöver vara med i kalky-

len.  

 

 

Figur 15. CBB.122 Jordschakt fullt utvecklat resursträd. 

Resultatet från beräkningarna går sedan att presentera med alla tänkbara jämförelser. En fördel med 

att klimatkalkylen baseras på den redan utfärdade kostnadskalkylen är att man får en direkt  

koppling mellan klimatpåverkan och ekonomisk kostnad. Figur 16 visar hur kalkylen står sig 

mellan primär/sekundärberäkningar överst mot klimatanpassning och nedre mot kostnad. 
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Figur 16. Primär/Sekundär Klimatbelastning/Kostnad. 

Projektets totala klimatpåverkan presenteras i koldioxidekvivalent per m3 som är beskrivet i avsnitt 

3.2.3. 

 

 Intervjuresultat 

Resultatet från intervjuerna har delats upp i fyra grupper för att kunna analysera svaren mellan de 

olika parterna samt göra det mer presentabelt. De tre kategorierna är följande: 

 

- Nyckelfaktorer Västra Eriksberg 

Här presenteras resultat från intervju 1 & 2 

- Klimatkalkyl som produktionsstyrningsverktyg 

Här presenteras resultat från intervju 1,2 & 3 

- Geotekniska förutsättningar/Masshantering 

Här presenteras resultat från intervju 1,2 & 3 
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 Nyckelfaktorer Västra Eriksberg 

Intervju #1 Produktionschef 

Produktionschefen berättar att han varit väldigt delaktig i projektet och närvarande mer eller mindre 

varje dag. Han utrycker att genom valet att etableringen skulle innefatta kontorsbaracker så han 

kunde delta på varje morgonmöte skapade en väldigt bra teamkänsla. Han utryckte även att ”vi” 

som i teamet tillsammans har hittat på mycket idéer på hur massorna skall användas, alla fick 

komma till tals och inga idéer förkastades. Det blev som en tävling utrycker han att nu skall det 

inte bli några lass på tipp, det var någonting alla var delaktig i. Han utrycker vikten av att faktiskt 

vara ute i produktionen och ”känna” på materialet, hur mycket enklare det är att veta om det går att 

använda någon annanstans, snarare än att bara kolla i handlingarna där det står en viss material-

klass. 

Han utrycker att det inte fanns någon plan eller mål att hålla nere materialsvinnet, det började med 

att de hittade en jättebra lösning på avtäckningen och stubbrytningen. I projekteringen var tanken 

att nästan all avtäckning skulle iväg på deponi och alla stubbar som var kvar efter avverkningen 

skulle på deponi. Idén kom då det uppmärksammades att ett av det nyblivande bostadsområdet 

skulle hamna väldigt nära en bågskyttebana. Endast en väg skulle skilja banan och de närmsta 

husen. Vanligtvis är avtäckningen inget man bygger av på grund av dess höga innehåll av organiskt 

material som efter tid leder till sättningar om det skulle användas i bärande syfte, men att bygga en 

skyttevall av avtäckningen ställer ju inget annat krav än att stoppa eventuella pilar. Det ledde till 

att vi helt enkelt kontaktade bågskyttebanan om vi fick köra avtäckningen dit och bygga en vall. 

Detta blev en 100% win-win för båda parter då de fick enormt kort sträcka att flytta avtäckningen 

samt att de fick en vall som säkrade verksamheten utan kostnad. 

I samma veva som detta skedde kom även idén med att istället för att köra stubbarna på tipp vilket 

genererar både frakt och höga deponikostnader kunde det fräsas på plats och tillsammans med 

avtäckningen bilda skyddsvallen. 

När frågan ställdes hur detta hanterades mot beställaren var svaret: 

”Hela den här lösningen hade ingen inverkan mot beställaren, så det var egentligen inte alls inblan-

dade. Det var inget vi gjorde under näsan på dem utan snarare att de tyckte det var en bra lösning 

för båda parter.” 

En annan lösning som kom till grunden på grund av beställaren var hur de hanterade siltmaterial 

som blev överskott. Silt är generellt ett väldigt tjälfarligt material så inget man gärna återanvänder. 

Då kom en på kommunen på under ett samverkansmöte att de hade mycket ojämnheter i skidbacken 

bredvid. På så vis fick han en kontakt med en på kommunen som ansvarade för skidbacken och 

tillsammans kom det fram till en lösning. 

Här utryckte han att det var riktigt bra med samarbetet mellan beställarna, han utryckte att det har 

varit gemytligt att det tillsammans hittat bra lösningar. Han tycker överlag att samarbetet har varit 

mycket bra och att det varit ett samverkansprojekt har ”gett mycket”. 

När frågan ställdes om hållbarhet var någonting som styrde eller om det var ur ekonomiskt syfte 

utryckte han att initialt var det bara ur ekonomiskt syfte som lösningarna kom fram, men efter ett 
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tag då det började visa sig att de kanske kunde hålla massbalansen så inget behövdes köras på 

deponi så blev det lite av en tävling. Så även fast det var ekonomin som styrde till en början började 

det bli kul med att hålla projektet hållbart. Han utryckte även att: 

”Sen är det ju så att hållbarhet och ekonomi sitter ihop, kör du inte lastbilen till tippen med materi-

alet då har du ju ingen kostnad och samtidigt släpper den inte ut nå koldioxid heller” 

” Allt material går att använda, det är upp till dig att ta reda på var!” 

Vi diskuterade vidare om det fanns några påtryckningar från Skanska att arbeta mer hållbart och 

då utryckte han att egentligen inte, det har varit mer i efterhand som en klapp på axeln nu när 

projektet har uppmärksammats så mycket. Han utrycker att det är nog uppfattningen många har 

men ”tyvärr” pushas det inte så mycket för det. Det är inte direkt så det säger gör hellre ett hållbart 

projekt och skit i vad det kostar och hur säkert det är, det är det som kommer först! Utan säkerhet 

går före pengar och pengar går före hållbarhet, vi skall lösa projekten på ett så hållbart sätt som 

möjligt utan att släppa på det andra. 

Intervju #2 Projektledare 

Intervjun med beställarens projektledare kom det direkt fram efter första frågan att han egentligen 

inte jobbar direkt åt ”beställaren” han förklarar att han är anställd åt Samhällsbyggnad medan pro-

jektering och upphandling av projekt sker via en annan organisation inom kommunen som benämns 

”Plan och projekt”. Han säger att det nästan alltid fungerat så att han blir inblandad i projekt så fort 

de är upphandlade och klara. Han ser sin primära roll som beställarorganisationens kontrollant, den 

som ser till att projektet flyter på, betalar fakturor och sköter kommunikationen med entreprenö-

rerna. Han utrycker att han har fullt mandat för förändringar inom projektet om ändringar inte leder 

till större summor än cirka 100 tusen. Vid ändringar över det basbeloppet så behöver han kontakta 

beställarorganisationen för att få gå vidare. 

När frågan om hur upphandlingsformerna vanligtvis ser ut så svarar han att det nästan alltid är 

utförandeentreprenader och på senare år utförande med samverkan. Han tror att det beror på att 

kommunen har lite svårt att släppa taget och vill vara med under hela projektets gång. När frågan 

om de någonsin handlar upp projekt som en totalentreprenad svarade han nej nästan aldrig; 

” Nästan aldrig totalentreprenad, jag tror det är kunskapen, våran egen kunskap, vi vågar inte ” 

Han säger att han tycker om och ser samverkansprojekt som en bra utveckling. Han berättar att 

under projektet Västra Eriksberg var det väldigt bra med många men korta samverkansmöten så 

beslut kunde tas direkt och att han hela tiden var med på vad som hände i projektet. Han utryckte 

även att det skapade en väldigt bra relation med entreprenören att vara så pass delaktig.  

”Många möten gjorde innehållet ganska kort, därav kunde korta raka beslut fattas när det inte var 

för mycket på varje möte som jag upplevt i andra projekt” 

Han påpekade att vissa saker som kunde ha gjorts bättre i projektet hade kunnat undvikas om ent-

reprenörerna var inblandade tidigare i processen. Han skulle vilja ha ett ”Råd och Rön” med en 

liten grupp människor som har erfarenhet om sådana projekt. 
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 Klimatkalkylens användning i produktionsstyrning 

 

Intervju #1 Produktionschef 

Rätt snabbt in i intervjun stod det klart att produktionschefen ej varit delaktig i klimatkalkylen 

som upprättats inför projektet.  

Han säger: 

”Kalkylatorn tog fram den sen har en annan kalkylator påbörjat med uppföljningen” 

Han utrycker att det inte var något som prioriterades i början, det var nog bara någonting de ville 

testa att börja med i distriktet. Men sen nu i efterhand när det gått så bra vill de använda den för att 

kunna visa på det vi gjort bra. 

Någonting han utryckte under diskussionen om klimatkalkyl var att han efterfrågade bättre sätt att 

faktiskt visa för beställaren när de hade en hållbarare lösning men kanske lite dyrare. Enkelt prak-

tiskt sätt att visa flera förslag. Som det är idag har jag inget bra sätt att motivera att någonting blir 

lite dyrare om jag inte kan visa att det reducerar klimatpåverkan. Skulle han kunna visa för bestäl-

laren att vi tjänar 50 ton koldioxidekvivalent men det skulle kosta 100 tusen extra så lägger man ju 

bollen i deras händer. Men han säger även: 

”Klart, man måste ju motivera väldigt starkt om man ser på pengar” 

För att få reda lite mer på hur produktionschefen arbetar med kalkyl utreddes vad som egentligen 

ändras från Anbudskalkylen till Produktionskalkylen som han arbetar med dagligen. Han svarade 

att med anbudskalkylen svarar man exakt på frågan som beställaren säger, han frågar genom en 

handling och mängdförteckning, som allt baseras enligt AMA. De koderna beskriver exakt vad du 

skall göra och hur, vårt svar på det är anbudskalkylen, det här kostar det att bygga det ni frågar 

efter. Står det då i förfrågningsunderlaget att det här är Fall B massor så är det ju tänkt att det skall 

köras iväg, tillexempel till närmaste avfallsanläggning/tipp. 

På frågan vad som förändras med kalkylen från anbudskalkyl till produktionskalkyl svarade han 

att som produktionschef när han tar över anbudskalkylen och gör om den till en produktionskalkyl, 

det är då man kan börja klura på förbättringar och om det finns saker som går att göra. Oftast blir 

den till en börjar inte så långt ifrån Anbudskalkylen, man kanske vet att från tidigare projekt från 

kommunen gör dem alltid på ett visst sätt som går att göra bättre, sådana saker ändrar han direkt. 

Han utrycker att det inte är förrän projektet är igång och man är där dagligen riktiga ändringar 

kommer in i kalkylen det är då idéerna kommer fram. Det är då man hittar saker på plats, saker 

som är bättre än kalkylen och det är då är även då de hållbara lösningarna kommer in! 

Diskussionen fördes vidare hur kalkylen uppdateras och om han själv gjorde kalkylposter för änd-

ringar, svaret var då att han oftast utförde kalkylposterna själv men om det var större ändringar 

gjorde kalkylatorn det. Han utryckte att: 

”Kalkylposten är ju inte alltid hela sanningen, det kan ju vara en maskin som man inte använder 

eller som ligger kvar sen tidigare, jag tycker inte det är det viktigaste att ha exakt rätt maskin som 

du har i verkligheten, det är som inte det handlar om och jag lägger inget krut på det” 
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Intervju #2 Projektledare 

När klimatkalkyl togs upp sa han att han visste att det hade upprättats en men han hade inte alls 

tagit del av den. Men han utryckte att det sågs som något väldigt positivt inom kommunen och att 

det uppskattades att det utfördes. Speciellt nu när projektet uppmärksammats så mycket med håll-

barhetspriset så gör det ju väldigt mycket för Skellefteå som kommun. Med rätt så små medel 

kunna komma fram till så bra resultat tyckte han var väldigt roligt. 

”Det är ju inga stora förändringar för oss som är gjorda” 

Vidare frågor om klimatkalkylen gav inga konkreta svar utom att när metodförändringar kommer 

är det viktigt att de kommer i tid. Det är mycket svårare att hantera grejer när man inte har med det 

från början. 

Intervju #3 Klimatkalkylör 

Klimatkalkylören som intervjuade svarade på frågan om vad syftet med klimatkalkylen var att syf-

tet från en start ett sätt för att ta reda på var det stora utsläppen faktiskt kommer ifrån i deras projekt. 

Nu tycker hon att det har kommit lite längre än så när det hållit på med klimatkalkyl i så pass många 

år, nu är det en stor del i hur vi arbetar för att förbättra vår verksamhet genom att vi faktiskt kan se 

när vi gjort någonting riktigt bra. Hon säger att det är en av det första punkterna för att ett projekt 

skall kunna vara med på gröna kartan. Gröna karta har Skanska tagit fram för att definiera deras 

gröna vision, gröna kartan är en färgkarta med fyra fokusområden: Energi, Klimat, Material och 

Vatten. Dessa är de områden där vi kan göra störst nytta.  

Vid frågan om vem som utför klimatkalkylen svarar hon att det är väldigt blandat, det är antingen 

ordinarie kalkylören som utför kostnadskalkylen till projektet som även den gör klimatkalkylen. 

Däremot är det inte alla som har vant sig med att arbeta med den och då har vi en centralgrupp som 

finns som stöd för den ordinarie projektorganisationen. Hon säger att det aktivt arbetar med utbild-

ningsinsatser för att öka kompetensen runt i landet. 

När frågan ställdes om hur mycket arbete det är med att utföra klimatkalkylen svarar hon att det är 

ganska mycket jobb och erkänner att det är därför klimatkalkylen för Västra Eriksberg drar ut på 

tiden. Hon säger att kostnadskalkylen innehåller väldigt mycket korta kalkylresurser vilket försvå-

rar arbetet. Det varierar väldigt mycket hur produktionscheferna arbetar med kalkylerna i projekten, 

hon säger att det inte bara är timmar att översätta kalkylen utan väldigt mycket frågor som måste 

svaras på som även det tar tid. Hon säger: 

”Det är helt avgörande hur kostnadskalkylen är utförd för att kunna producera fram en klimatkalkyl 

snabbt” 

Hon utrycker att Anavitor som program är ett väldigt bra program i grunden, du har helt öppna 

händer med vad som kan göras. Detta leder dock till att det blir fort väldigt komplext, hon utrycker: 

”Man blir nästan lite orolig över komplexiteten, det blir ju känsligare och kan bli mer fel när saker 

blir för komplexa” 
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Hon tror att det finns mycket rum för utveckling för att göra klimatkalkyleringen mer tillgänglig. 

Anavitor som de jobbar med är ett av det första programmet som tagits fram för det här ändamålet. 

Hon säger att hon tror det är viktigt att man är medveten om vilken detaljnivå man skall hålla 

kalkylen på så det inte blir för komplext, man måste försöka hitta en rimlig nivå. Hon tycker att 

idén med att det är en direkt koppling till kostnadskalkylen är jättebra men att det måste bli mer 

användarvänligt för att fler skall kunna ta det till sig. 

När frågan om hur klimatkalkylen kan komma närmare produktionen och finnas till stöd i snabba 

beslutsled så svarar hon ganska fort att de har ett annat verktyg för sådana problem. En Excel snurra 

som man med ganska enkla medel kan ställa upp olika scenarion och få fram ett pris och kostnad. 

Hon utrycker att det inte behövs hela klimatkalkylen för sådana grejer utan att om du vet tillräckligt 

med indata för att göra det fungerar Excel verktyget jättebra. Hon utrycker att det behövs nog 

snarare en informationsinsats så de ute i produktionen vet att det här verktyget finns och att de skall 

veta att den centrala gruppen finns till för att hjälpa till om det skulle behövas. Hon tycker det är 

jätteviktigt att om vi har en bra idé att produktionen skall kunna presentera det för beställaren på 

ett enkelt sätt. 

Frågan om det inte är möjligt att klimatkalkylen beräknas direkt i kalkylprogrammet SPIK blev 

svaret att det finns diskussioner om det, men att hon inte varit delaktig de senaste åren om de 

frågorna så hon kan inte svara på var det är nu. Hon utrycker: 

”Ibland sitter man så långt från verksamheten så man vet som inte riktigt hur man arbetar, det är 

jättebra att man kommer med sådana idéer” 
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 Geotekniska förutsättningar/Masshantering 

Intervju #1 Produktionschef 

Under diskussioner kring de geotekniska förutsättningarna frågades om Fall A/Fall B uppdelningen 

ifrågasätts efter upphandlingen och svaret på det var att det inte gjorde det. Han utryckte att väljer 

han ett annat sätt att hantera ett Fall B som ur deras synpunkt är ett överblivet material, tar han det 

och processar det tex genom att krossa materialet, då förvandlas de ju från ett Fall B till ett Fall A 

om det håller kvalitetskraven dvs. Det blir precis som att jag har köpt in materialet utifrån och kört 

bort det andra.  

Han upplevde generellt att den geotekniska undersökningen var väl genomförd för deras ändamål, 

rätt mycket provtagning så de visste vad de kunde förvänta sig. Det som hände var att det var 

betydligt mer ytligt berg än vad det var projekterat för, detta är dock ”positivt” för oss då vi kunde 

använda det som ingående material efter vi krossat det. Samma gällde även jordblocken som stöttes 

på, dessa får vi betalt för enligt MER. Vi tog tillfället i akt även här och använde en hydraul ham-

mare och krossade upp jordstenen och sedan krossade vi upp det med krossen vi hade för att krossa 

berget. En fördel med att krossa jordstenar kontra berg är att du får en betydligt lägre andel fin-

material, vi kunde därmed använda de material som ett dränerande lager i VA-graven. 

Diskussionen ledde sedan till om de hade utfört någon provtagning för att få använda material och 

det hade det gjort kontinuerligt. 

”För att få använda material och tjäna på det så måste man ta prover” 

Självklart till en början måste man se på det och känna innan det är lönt att skicka på prov, men 

han utryckte att de ständigt försökte ligga före och göra provgropar för att se om det kunde komma 

till nytta. På grund av att materialprovtagning tar tid att få tillbaka gäller det att ligga före. Han 

säger även att provgroparna var bra för att se lagerföljder, den geotekniska undersökningen ger ju 

en uppskattning men det kan skilja väldigt mycket mellan borrhålen. Provgroparna gav oss en 

bättre känsla över mängderna också, någonting den geotekniska undersökningen inte riktigt bidrog 

med. Han utryckte: 

”Mycket egen provtagning, det är nyckeln” 

Diskussioner om framtiden ledde till frågan hur långt bort han trodde ett klimatkrav i upphandling-

arna var, han utryckte att han vet ju att efter att vi använt klimatkalkyl här på Eriksberg så vet dem 

ju att det finns. Han trodde att inom 5 år skulle det vara standard även här uppe i norr, han avslutade 

med att när det sker så vinner vi. 

Intervju #2 Projektledare 

När frågan om kommunen hade några generella riktlinjer vad det häller masshantering så var svaret 

ganska snabbt nej, han utrycker att det är lite av ett problem. Han känner inte alltid att det kan 

hantera det och låter entreprenörerna sköta det själva han säger: 

”Kommunen vill inte alltid styra och ställa då entreprenörerna oftast har lösningar som är billigare 

samt att det ger rum för er att tjäna pengar” 
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Han berättar att de har en yta utanför centrala stan där det skall byggas ett nytt bostadsområde, och 

att det har riktat alla överskottsmassor från ett projekt mitt i stan dit för att agera som en stor över-

last. Han påpekade dock att det inte var ändstation för massorna och att det kommer behöva flyttas 

på igen när byggnationerna skall påbörjas. 

Han säger att det inte egentligen har någon stor plan för hur massbalansen i stan hanteras utan att 

det snarare kommer som det kommer, just nu har de ett projekt en bit utanför stan där det är en hel 

del förorenade massor som kommer behövas ersättas, men att det inte har någon yta att ta i anspråk. 

Han menar på att det inte riktigt har den kontrollen att i förtid planera för att massor skall dit, eller 

att det inte är något som prioriteras. 

Han säger att det inte finns någon plan på massorna inför exploatering, utan att varje projekt tas för 

sig. När projekteringen startar så försöker ju de få massbalans inom projektet men det finns ingen 

större tanke än så. 

När studien om NÖT-ytor nämndes och hur gynnsamt det kan vara höll med att det skulle vara 

väldigt lönsamt att ha, men tyvärr har inte ens kommunen tillgång till en egen sandficka för under-

hållet. Han säger: 

”Ja, men var ska vi få lös ytorna, det är ju byggt överallt” 

När jag vände samtalsämnet till vad som var bra med Västra Eriksberg sa han att just hur det löste 

sig med upplagsytor blev väldigt bra. Det var väldigt tur att den nedre etableringen kom till, att den 

ytan kom lös för att de just rivit värmeverket där. Sen sa han att det var ju väldigt tur att Produkt-

ionschefen lyckades få tag på ytan där de kunde ställa upp krossen, annars hade det ju inte gått alls 

att krossa. Det var alltså inget kommunen var inblandad i. 

Han säger även att det var väldigt snyggt av Produktionschefen att hyra tomterna som redan var 

sålda för att lagra de krossade massorna. Han berättar att det är någonting kommunen lärde sig att 

de inte skall sälja tomterna innan entreprenaden nästan är klar. Det har skapat väldigt mycket pro-

blem med folk som är besvikna över hur tomten är belägen idag. Det är klart att får man se sin tomt 

med fyra pinnar i skogen innan ens det finns en väg där. Han säger att i nästa bostadsprojekt kom-

mer inga tomter säljas förrän det finns en grusad väg minst. 

När vi pratade om den geotekniska biten och hur den undersökningen hade varit utryckte han att 

det blev ju väldigt många miljoner dyrare på grund av allt berg och jordsten. Samtidigt säger han 

att det är en kostnad som kanske inte går att komma undan ifrån. När jag frågade om det hade lönats 

sig med bättre projektering tyckte han att det var en vågskål han utryckte: 

” Det är ju en vågskål som man inte riktigt kan förutspå, läggs pengarna istället på projekteringen 

så blir ju slutsumman dyrare ändå” 

På frågan vad han trodde om klimatpåverkans krav i upphandlingen trodde han att det kommer 

komma väldigt snart, något vi är bra på i kommunen är just på maskinsidan.  Han säger att när det 

ställer krav på vissa maskiner är det ibland så att det inte ens finns så många i Norrland överhu-

vudtaget. Han säger att det följer trafikverkets rekommendationer när det gäller maskiner. 
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På frågan hur de gör med uppföljning efter projekt med beställarorganisationen svarar han att det 

inte skett något sådant. 

Intervju #3 Klimatkalkylör 

Diskussionen mer inriktad mot masshanteringen ställdes frågan hur hon ser på att när klimatkalky-

len är baserad på LCA att råmaterial tar väldigt stor plats kontra tillexempel transporter. Hon ut-

ryckte att fokus ligger på det största posterna men att man hela tiden måste vara reell mot vad som 

faktiskt går att åstadkomma. Även om betong och till exempel cellplast ofta har väldigt stora poster 

i projekten är det inte direkt det som gör att enklast göra något åt. Hon utrycker också att det inte 

alltid kommer från ett hållbarhetsperspektiv utan att tanken om en ändring kanske först är ur eko-

nomisk synpunkt och när man kollar närmare på det går det att lösa på ett mer hållbart sätt. Hon 

utryckte efter jag påpekat att masshanteringen på Västra Eriksberg i det stora hela inte utgjorde en 

så stor del av den totala klimatpåverkan att transporter vanligtvis faktiskt har en stor roll. Hon sa 

även att tillexempel ett byte av drivmedel i ett projekt kan göra jättemycket för klimatpåverkan. 

Hon avslutar med att masshanteringen absolut inte är försumbar och att all förbättring som går att 

göra är ett steg i rätt riktning. 

Frågan om vad hon tror om framtiden med klimatkrav vid upphandling var svaret, Ja det tror jag 

absolut! Hon tror att det kommer komma mycket mer krav från beställarhåll, hon säger att det redan 

finns krav när man jobbar med trafikverket som beställare. De har ju krav och äger ett eget klimat-

kalkylsverktyg, hon tror att Skanska som företag kommer tjäna jättemycket på att ha hållit på med 

klimatkalkyl så pass länge, även om det inte än är det verktyget som det kan bli är erfarenheten 

med att jobba med det superviktigt. Hon tror att det kommer ha ett stort försprång som kommer 

göra Skanska attraktivt i framtiden. 
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 Analys 
I det här kapitlet kommer resultatet att analyseras och diskuteras jämtemot den framtagna teorin.  

 Framgångsfaktorer Västra Eriksberg 

 Analys av intervjuresultat jämtemot traditionell Projektledningsteori 

För att tolka intervjuresultatet analyseras intervjuresultatet mot Shenar m.fl. (2007) fem parametrar 

som leder till framgångsrika projekt.  

- Effektivitet      

Projektet har påvisat väldigt gott resultat ur flera mått, det som varit fokus i den här rapporten är 

riktat mot den miljömässiga framgången vilket har överskridit förväntningar. Projektet ur Skanskas 

synpunkt har även varit lyckat ur ett produktionsmässigt perspektiv då projektet utförts efter den 

ursprungliga tidplanen samt att budget hölls.  

Grunden till den miljömässiga framgången har efter intervjun med produktionschefen visat på att 

den egentliga motiveringen har varit ur ren produktionssynpunkt.  Platschefens ord: 

”Sen är det ju så att hållbarhet och ekonomi sitter ihop, kör du inte lastbilen till tippen med materi-

alet då har du ju ingen kostnad och samtidigt släpper den inte ut nå koldioxid heller” 

Så ur ett effektivitetsperspektiv så har varit fokus att få produktionen att rulla på så bra som möjligt 

för att hålla tid och budget. Detta har då i sin tur lett till intresset för att fortsätta göra projektet 

hållbart och att hålla massorna inom projektet. 

- Påverkan på kunden     

Om man ser på hur det här projektet har påverkat kunden så är det väldigt positivt. Dels har pro-

jektet levererats under det ramar som ställdes under upphandlingen samt att projektet har genom-

förts under tänkta entreprenadtiden. Det som även påverkat kunden positivt är faktumen att det 

tillsammans med Skanska fick ta emot priset från Swedish Green Buildings Award. Projektledaren 

utryckte att den uppmärksamheten är väldigt bra för Skellefteå som kommun. 

Det lyser igenom vid både intervjun med Platschefen och Projektledaren att de är nöjda över sam-

arbetet och hur projektet har fortskridit. 

Detta har skapat en väldigt bra relation mellan Skanska och kommunen som beställare vilket i 

framtiden kommer att kunna gynna båda parter. 

- Påverkan på arbetslaget    

Intervjun med platschefen tyder starkt på att han arbetat för att få en bra teamkänsla genom hela 

projektet, först och främst att prioritera att vara på projektet så mycket som möjligt skapar en bra 

och nära relation till yrkesarbetarna och maskinisterna. Genom att genomföra ett morgonmöte varje 

morgon har alla fått komma till tals och varit delaktiga i beslutsfattandet. Platschefen utryckte flera 

gånger att det var en ”vi” insatts vilket verkligen visar på hur mycket han uppskattar allas delta-

gande. Detta har då påverkat masshanteringen på ett väldigt positivt vis då alla har haft ögon ute 

på projektet och kommit med idéer och förslag. 
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Författaren har under sin tid på Skanska noterat att de tryckt upp huvtröjor till alla som deltagit i 

projektet med ” I made this” och en schematisk bild över Västra Eriksbergs tre bostadsområden. 

Detta skapar en stolthet hos alla som deltagit och är gynnsamt för hela företaget. 

- Affärsmässig och direkt framgång (Business and direct success) 

Förutom att projektet levererat rent ekonomiskt så har det även gjort ett starkt intryck på Skellefteå 

kommun som beställare. Att vara ett företag som lyckats leverera så pass bra med hållbarhetsmäss-

igt kommer ge Skanska en stor fördel i framtida upphandlingar, speciellt om kommunen väljer att 

handla upp sina projekt mer mot en renodlad partneringform. Det kommer även gynna Skanska 

framöver då alla som deltagit i projektet har fått deltagit i det lyckade arbetet samt sett resultatet 

ifrån det. 

- Förberedelse för framtiden (Preparation for future) 

Projektet kommer ha stor påverkan framöver för Skanska i kommunen, genom att det uppmärk-

sammats så väl så kommer man kunna titta tillbaka på det här projektet och ta lärdomar med sig in 

i nya projekt. Alla personer som intervjuats är överens om att inom en snar framtid kommer projekt 

handlas upp med krav på klimatreducering, där tror jag Skanska kommer ha bra chanser då detta 

projekt kommer kunna ligga som ett bra referensprojekt. 

 Analys av parametrar som är direkt knutna till projektets läge 

Geografisk placering 

Den största nyckeln till den lyckade masshantering är upplagsytorna. I direkt anslutning till etable-

ringen fick de lös en stor yta med genomfart från två olika håll. Här kunde material köras på mel-

lanlagring samt för sortering. Ytterligare upplagsyta lyckades projektchefen hyra till sig just ovan-

för arbetsområdet, där etablerades krossen och allt berg som sprängdes kördes dit för krossning. 

Hade inte möjligheten att krossa materialet på plats hade det lett till väldigt mycket transporter 

både ut från arbetsområden men även så hade allt material till fyll också behövt köras in. För att få 

plats med allt det krossade materialet lyckades även produktionschefen hyra några tomter som re-

dan hade sålts för att utnyttja det som upplagsyta för det krossade materialet. Tack vare dessa ytor 

så har möjligheten att separera massor, sortera, spara och återanvända. 

Det går nog inte underskatta hur mycket projektet gynnats av att ha plats för upplagsytorna så pass 

nära projektet, vanligtvis när man bygger så pass centralt så finns inte de möjligheterna, på grund 

av att upplagsytorna var så pass nära gjordes enorma miljövinster. Att projektet hade förmånen att 

ligga nära både bågskytteverksamheten och skidbacken gjorde direkt att två vanligtvis svårhanter-

liga material: silt och avtäckning, kunde användas i direkt anslutning till projektet. 

Geotekniska förhållanden 

Genomgående så har de geotekniska förutsättningarna varit gynnsamma för produktionen, det är 

mycket tack vare att massorna har varit så pass stabila att de gått an återanvända kring projektet. 

Faktumet att de stötte på så mycket ytligt berg utgjorde också en vinns för masshanteringen då 

projektet i princip blev självförsörjande med bergkross, vilket annars hade behövts köpas in. Det 

hade både varit en förlust ekonomiskt men också för klimatpåverkan. Det dåliga materialet hade 
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de möjlighet att fylla ut i den närliggande skidbacken vilket inte ställer något krav på materialet. 

Att det fanns möjlighet att använda avtäckningen till bullervall var också en ren vinst, att det var 

så närliggande gjorde även det till en perfekt lösning. 

Projektchefen utrycker att de utfört flera materialprover under projektets gång vilket har lett till att 

de i förtid har kunnat besluta om vad materialet kan användas till och i tid kunnat fatta beslut. Att 

de även utfört provgropar för att få en bättre bild än vad den geotekniska undersökningen gett dem 

har också gjort att det bättre kunnat uppskatta vilka mängder de kan vänta sig. 

Typ av projekt 

En stor anledning till att det gått att återanvända så mycket massor beror på vilken typ av projektet, 

bygget av ett bostadsområde såhär är ju nästan enbart VA och vägbyggnation. VA arbetena skapar 

inte allt för mycket överskott om backen är någorlunda bra. Hade det varit sämre backe hade för-

stärkt ledningsbädd behövts använda vilket hade lett till att behovet av bergkross hade ökat avse-

värt. 

Masshantering utanför projektets ramar 

Under intervjun med projektledaren visade det sig att det inte hade någon övergripandemasshante-

ring i kommunen, som det är nu låter det de individuella entreprenaderna hantera massorna då han 

utrycker att det ofta kan hitta bättre lösningar som även kan spara in pengar. Det har utnyttjat mas-

sorna ur projekt vid något enstaka tillfälle där det direkt haft ett behov men ingen planering sker 

framåt eller i fasen när de planerar inför nya projekt. 

Intervjun med projektledaren visade även på att det var väldigt svårt att få tag på centralt belägna 

ytor, han sa att inte ens underhållet har tillgång till en egen sandficka i stan. Så att det skulle kunna 

tas fram en NÖT-yta i centrala stan trodde han inte var en enkel uppgift. 

Tittar man på de lösningar som projektet hittat för massorna så har det varit väldigt knutna till 

projektets plats och om de inte hade kunnat genomföra hade massorna körts på tipp. Hade en verk-

samhet som Loop rocks varit etablerad i stan hade det funnits som ett alternativ för massorna under 

projektets gång. Hade projektet haft information i ett tidigt skede var det fanns behov av massor 

hade det kunnat passats in i den dagliga rutinen och på så vis effektiviserat produktionen och istället 

för att deponera massorna hade det kommit till nytta hos någon annan. Hade Skellefteå som kom-

mun etablerat en NÖT-yta hade det kompletterat Loop rocks modellen då det enklare hade gått att 

samköra transporter från denna yta när det passar för kunden att ta emot massor. En nackdel med 

att köra massor till privata kunder kan just vara att det handlar om oftast små mängder och möjlig-

het för lossning och mottagning som oftast inte finns på privata personers ”projekt”. Med en 

centralt belägen yta för överskottsmassor hade det kunnat skötas på ett mer effektivt sätt. 

Vidare om Skellefteå kommun hade gjort en studie som Optimass gjort på andra kommuner så 

hade det kunnat göra mer medvetna val när de planerar för vidare exploatering i staden. Detta hade 

även gett incitamentet till att hitta lämpliga NÖT-ytor då det blir en mer naturlig del i deras pro-

jektering. 
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 Hinder för fortsatt lyckad masshanering 

Det som identifierats som hinder för fortsatt lyckad masshantering presenteras nedan. 

Upphandlingsform 

Intervjun med projektledaren visade att upphandla projekt som utförandeentreprenad är någonting 

Skellefteå kommun nästan uteslutande gör. En nackdel med detta är att det inte ger entreprenören 

samma rum för att göra bra lösningar med masshanteringen. Vid en totalentreprenad så är entre-

prenören delaktig vid projekteringen och kan då redan i ett tidigt stadie försöka hitta bra lösningar, 

något som inte finns rum för vid en utförandeentreprenad. I en utförandeentreprenad är projekte-

ringen redan utförd och entreprenören kan endast anpassa sig efter den. Fall A och Fall B är redan 

bestämt och entreprenören kan endast ta ställning till de förutsättningarna. Det hade också varit ett 

alternativ att handla upp projektet som en sann samverkansentreprenad, det hade genererat samma 

resultat. 

Beställarens projektorganisation 

Intervjun med projektledaren visade på att det är olika projektgrupper som handlar upp projekten 

som sedan fasas ut till organisationen som projektledaren sitter i. Detta medför att den som har den 

egentliga beslutsfattande rollen ute i projekten inte varit med från början av projektet. Detta skapar 

en osäkerhet och öppnar inte upp för bra möjligheter för denne att sätta sig in i projektet på rätt 

sätt. 

Initiativ från Skellefteå kommun med central masshantering 

Intervjun med projektledaren visade på att det inte fanns något initiativ från deras sida att försöka 

hantera massbalansen i kommunen. Visst hade de ett direkt behov på ett projekt hade de möjlighet 

att styra massor ditåt. Men med fokus på massbalansen i ett tidigare skede hade öppnat upp för en 

mycket mer hållbar masshantering inom kommunen. Bristen på upplagsytor i centrala stan var 

också oroväckande när han utryckte att driften inte ens hade tillgång till en egen sandficka i stan. 

Detta är rätt oroväckande då Skellefteå innerstad i många mått är en väldigt liten stad, man kan 

tycka att om det skall fungera någonstans så borde det vara i en mindre stad som denna. 

Initiativ från Skanskas organisation 

Avsaknaden av engagemang från Skanska organisation är också oroväckande, även om det gick 

väldigt bra i det här fallet så måste ett större engagemang finnas om det ska gå att nå klimatneutra-

litet. Detta kan bero på att det är en liten kommun och organisationen i sig är ganska ung. Faktum 

att Skellefteå som kommun är så pass liten kan vara en faktor för detta då utvecklingen generellt 

går saktare. 

 

 Analys av intervjuresultatet mot partneringteori 

Någonting som är väldigt tydligt när jag intervjuat både Produktionschefen och beställarens pro-

jektledare är hur bra de verkar komma överens. Alla mina frågor berörande hur allting har gått, hur 

det ser på resultatet och hur projektet i sig har flutit på verkar allting vara på topp. Det märks tydligt 

att båda parter aktivt har engagerat sig i relationen och jobbat för att göra projektet bra tillsammans. 
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Som beskrivet i teorin kan byggbranschen vara konfliktfylld och genom att de har lyckats hålla så 

pass god relation har man undvikit väldigt många problem. 

 Båda parter verkar ha ett bra förtroende för varandra och genom att kommunen valde att handla 

upp projektet som en samverkansentreprenad gjorde att de tidigt i projektet satt gemensamma mål 

i hur de ville se den färdiga produkten, detta är enligt Rhodin (2002) den enskilt viktigaste verktyget 

för att lyckas med samverkan. 

Intervju med produktionschefen och projektchefen visar båda på att de varit väldigt engagerade i 

att göra det här till ett bra projekt. Hade det inte funnits ett driv att försöka göra det här till ett riktigt 

bra projekt hade vi inte alls sett samma resultat. Från produktionschefens sida har det från en början 

bara varit ur ekonomisk synpunkt då det egentligen inte fanns någon press från Skanska att göra 

hållbara lösningar, men att efter sett resultatet och kommit på idén att det här faktiskt går att utföra 

utan att vi behöver köra nått på deponi. 

Både intervjun med beställaren och produktionschefen belystes hur bra mötesstrukturen hade varit. 

Genom att ha korta möten med regelbundna intervall blev mötena väldigt konkreta och fokus kunde 

hållas på få ämnen, någonting produktionschefen kände andra projekt hade haft problem med. Pro-

jektledaren var också med på att mötena blev väldigt givande och det blev enklare för han att fatta 

beslut när det inte blev för mycket på samma gång. Att ha kontinuerlig uppföljning är enligt Rhodin 

(2002) viktigt för att lyckas med ett projekt. Det påvisades också av intervjun med produktions-

chefen att de dagliga morgonmötena med alla yrkesarbetare och maskinister lett till både en bra 

gemenskap men också ett gemensamt engagemang.  

När jag frågade om hur upphandlingsformerna vanligtvis ser ut så svarar han att det nästan alltid 

är utförandeentreprenader och på senare år utförande med samverkan. Han tror att det beror på att 

kommunen har lite svårt att släppa taget och vill vara med under hela projektets gång. Det är en del 

av samverkansprojekts starka sida att det skapas en väldigt bra relation mellan beställare och ent-

reprenör och genom projektets gång ökar förtroende mellan parterna då inget hålls undan och det 

inte finns någon oro att entreprenören försöker lura beställaren. 

Han säger att han tycker om och ser samverkansprojekt som en bra utveckling. Han berättar att 

under projektet Västra Eriksberg var det väldigt bra med många men korta samverkansmöten så 

beslut kunde tas direkt och att han hela tiden var med på vad som hände i projektet. Han utryckte 

även att det skapade en väldigt bra relation med entreprenören att vara så pass delaktig.  

”Många möten gjorde innehållet ganska kort, därav kunde korta raka beslut fattas när det inte var 

för mycket på varje möte som jag upplevt i andra projekt” 

Under intervjun med projektledaren kom det fram att han efterfrågade en fokusgrupp med erfaret 

folk inför en projektstart, detta för att hitta problem och lösningar i ett tidigare skede. Detta hade 

varit fallet om de valt att handla upp projekten som en renodlad samverkansentreprenad. Det är 

förhoppningsvis riktningen de är på väg mot då han utryckte att det nästan alltid har projekt med 

en viss grad samverkan nu. 
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Gemensamma mål, konfliktlösning, kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar, teambuil-

ding och organisation samt Relationer och förtroende är såldes viktiga faktorer för ett lyckat pro-

jekt. Utifrån detta kan författaren dra slutsatsen att saknas någon av dessa strukturer blir det svårt 

att behålla medarbetarna inom teamet och därmed även svårt att leverera till kunderna. Den slut-

satsen författaren kan dra av detta är att kundrelationen alltid ska sättas i första hand. Utan en bra 

relation med kunden hade det inte varit möjligt att utföra projektet på det sätter som det gjorts. 

Hade relationen mellan kunden och entreprenören varit bristande hade många av de lösningar och 

ideér för förbättrad masshantering inte kommit på tal och projektets resultat hade sett helt an-

norlunda ut. 

 Analys av hur klimatkalkylen använts i det här projektet 

Något som identifierades tidigt i studien var att den klimatkalkyl som var utförd inför anbudet inte 

var speciellt genomarbetad. Kalkylen var i princip direktimporterad från den aktuella anbudskal-

kylen. Detta i det här fallet gav nog en idé om vilka utsläpp projektet kommer att bidra med, men 

kan inte användas för något mer än att få en uppfattning om just det. Detta har uppmärksammats 

efter att projektet fått pris då kalkylen sågs över mer noggrant. Detta ledde då till att klimatkalkyl-

ören jag intervjuat påbörjat en omarbetning av klimatkalkylen för att få en bättre representation av 

de verkliga utsläppen samt kunna påvisa hur masshanteringen lett till en minska klimatpåverkan. 

Däremot visade intervjun med platschefen på att det fanns ett behov av att finna en metod för att 

motivera beställaren att göra metodändringar. Detta visade sig efter intervjun med klimatkalkyl-

ören att detta inte alls var speciellt svårt att utföra och att det hade ett enkom verktyg för att göra 

just sådana grejer. Skanska har ett förenklat verktyg som består av ett Excel dokument som man 

manuellt fyller i med material och maskiner. Programmet visar då på klimatutsläppen och på så vis 

kan flera metoder utvärderas med ganska små medel. 

Detta är ett problem som identifierades under intervjun med klimatkalkylören att det är svårt med 

en så stor organisation att nå ut till alla med information om sådant. Hon påpekade att de hade 

kontinuerliga utbildningssatsningar för att informera mer projekt om hur det går att arbeta med 

klimatkalkyl, men att det fortfarande fanns stor förbättringspotential. 

Kollar man på resultatet från Annika Lönn och Sara Lindberg skrev examensarbete så finner man 

att de kommit fram till liknande slutsatser kring vad som måste förbättras med klimatkalkylen. De 

finner också att kunskapen om klimatkalkyl och hur produktionskalkylen hanteras inte har rätt 

standard ute på projektet. Det lyste även igenom med intervjun med produktionschefen att fokus 

inte låg på att göra den ”perfekta” kalkylen utan att det mer handlar om att få rätt kostnad i slutän-

dan. 

Detta visar på att det fortfarande krävs en utveckling i klimatkalkylen används för att kunna appli-

cera den som ett produktionsverktyg. 

 Analys av hur användningen av spik och anavitor ser ut idag och vad som måste bli bättre 

för att det skall kunna användas som ett produktionsverktyg 
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För att Anavitor/Eco2 ska fungera och ge ett trovärdigt resultat kräver det att kostnadskalkylen som 

importeras är utförd på ett korrekt sätt. Det kräver att den som utför kalkylen vet hur Anavitor/Eco2 

fungerar och har den medvetenheten med sig när den upprättar kalkylen. Det krävs dessutom att 

när kalkylen senare används i produktions skedet att kalkylposter som upprättas också utförs med 

tanke på klimatkalkylen.  

Bektic (2017) studie om kalkylering i produktionsfasen visar på en rad brister i hur kalkylen an-

vänds. Han har identifierat att redan vid överlämnandet från kalkylingenjören till produktionen 

saknas oftast en bra överlämning, detta resulterar direkt i att produktionsledningen inte har full 

kontroll över kalkylen. Hans studie påvisar också att kunskapen om SPIK är bristfällig och att 

kalkylen inte är speciellt produktionsanpassad. Det är någonting som även påvisades i Annika Lönn 

och Sara Lindberg examensarbete. 

Något som identifierats vid intervjuerna är att produktionschefen har kalkylerat med väldigt mycket 

korta kalkylresurser vilket har lett till väldigt mycket tid och arbeta för klimatkalkylören vid utfö-

rande av efterkalkylen. Det ligger även inte bara i klimatkalkylörens händer då frågor måste få svar 

på som även det drar ut på tiden. 

”Det är helt avgörande hur kostnadskalkylen är utförd för att kunna producera fram en klimatkalkyl 

snabbt” 

Det kom även fram vid intervjun med klimatkalkylören att verktyget som klimatkalkylen utförs i 

även de har brister. Annika och Saras examensarbete visade på brister och att det inte är tillräckligt 

användarvänligt. De fann även att verktyget uppfattades som inte tillräckligt kvalitetssäkrat. Detta 

är alla punkter som även dök upp under intervjun med klimatkalkylören. Hon utryckte att på grund 

av att Anavitor/Eco2 beräknar allt ner på resursnivå leder till att det blir fort väldigt komplext, hon 

utrycker: 

”Man blir nästan lite orolig över komplexiteten, det blir ju känsligare och kan bli mer fel när saker 

blir för komplexa” 

Hon tror att det finns mycket rum för utveckling för att göra klimatkalkyleringen mer tillgänglig. 

Anavitor som de jobbar med är ett av det första programmet som tagits fram för det här ändamålet. 

Hon säger att hon tror det är viktigt att man är medveten om vilken detaljnivå man skall hålla 

kalkylen på så det inte blir för komplext, man måste försöka hitta en rimlig nivå. Hon tycker att 

idén med att det är en direkt koppling till kostnadskalkylen är jättebra men att det måste bli mer 

användarvänligt för att fler skall kunna ta det till sig. 

Här behövs det en insatts om klimatkalkylen skall bli en del av produktionsstyrningen från Skans-

kas sida, det måste finnas tryck uppifrån om produktionen skall börja jobba för att bli mer klimat-

neutrala. Mäts fortfarande prestation från projektet bara på dess ekonomiska lönsamhet är det svårt 

att göra klimatsmarta val, som det är nu ligger pengar först och om möjligt läggs energin på kli-

matreducering. För att klimatkalkylen skall få en betydande roll i produktionen måste det finnas ett 

intresse hos beställaren, det blir lätt omotiverat för entreprenören om det inte finns något som sär-

skiljer någon som faktiskt gör en klimatkalkyl och någon som inte gör det. 
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 Diskussion och Slutsats 
Med facit i hand kan det konstateras att det lyckade resultatet på Västra Eriksberg går att härleda 

till väl utförd projektledning tillsammans med en väl fungerande samverkan mellan beställare och 

entreprenör. Detta har tillsammans med gynnsamma geotekniska förhållanden, möjlighet till ut-

rymme för upplag, närliggande verksamheter med behov av massor från projektet lett till ett väldigt 

gott resultat. 

Huruvida produktionsstyrningen kan förbättras med hjälp av klimatkalkyl återstår att se, det som 

identifierats i den här studien är att det fortfarande finns för många ouppklarade hinder på vägen 

för att klimatkalkylen ska kunna verka som ett verktyg i produktionsstyrningen. 

 Svar på forskningsfrågor 

Vad finns det för nyckelfaktorer i projekt som möjliggör/försvårar hållbar ”Masshantering”? 

- Bra relation med beställare 

- Driven och engagerad ledning 

- Involvering av hela arbetsgruppen 

- Dagliga möten 

- Kontinuerlig provning 

- Upplagsytor 

- Rätt geotekniska förutsättningar 

- Geografisk placering 

De som identifierats som ett hinder för hållbar masshantering kan sammanfattas till dessa faktorer.  

- Upphandlingsform 

- Beställarens projektorganisation 

- Initiativ från Skellefteå kommun med central masshantering 

- Initiativ från Skanskas organisation 

 

Kan produktionsstyrningen förbättras med hjälp av klimatkalkyl? 

För att produktionsstyrningen skall kunna förbättras med hjälp av klimatkalkyl måste följande fak-

torer förbättras.  

- Kunskap om klimatkalkyl 

- Teknisk utveckling av klimatkalkylen 

- Incitament från Skanska 

- Incitament från beställaren 

- Utveckling av upphandlingsformer 
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 Fortsatt arbete/forskning/rekommendationer 

För att fortsätta det den här studien har påbörjat bör en gemensam insatts iscensättas för att lyfta 

fram masshantering som en viktig del av en klimatneutral framtid. Kommuner och beställare måste 

gemensamt arbeta för att tillsammans hjälpas åt med masshantering för att komma undan från onö-

digt svinn. För även om det här projektet har hanterat massorna på ett väldigt hållbart sätt är det ett 

idealfall då alla massor går att hålla inom projektet, i vanliga fall uppkommer stora överskott/un-

derskott och då är det väldigt viktigt att det samordnas mer. För att klimatkalkylen ska få en mer 

betydande roll behövs dels en teknikutveckling men även ett större engagemang från branschen. 

 Slutord om studien 

När denna studie inleddes trodde jag inte alls att den skulle se ut såhär, tanken var att en stor del 

av studien skulle vara analysering av den redan befintliga klimatkalkylen. Dock visade det sig ef-

ter en tid att den inte var genomförd på ett tillräckligt bra sett att det inte gick att göra. Efterkal-

kylen som håller på att utföras fortfarande var också tänkt att vara en del av studien, men tyvärr 

med examensarbeten utförs det under en specifik tidsram och när inte omkringliggande faktorer 

faller in som det är tänk så blir det lätt så. 

Även om det inte blev som jag hade tänkt så är det inte förgäves det resultat jag kommit fram till, 

jag har lärt mig att kalkylarbetet och produktionen inte alltid drar lika och att det finns stor möj-

lighet till förbättring både med kalkyl och klimatkalkyl. Hade jag gjort om studien från början 

hade jag för det första valt att utföra den med någon, sen hade jag nog antagit en frågeställning 

som hade en bättre knytning till min faktiska utbildning, jag hade gjort en mer analytisk studie då 

jag under studietiden mest skrivit tekniska rapporter med olika beräkningsprogram.   
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Appendix 1: Intervjufrågor Produktionschef Skanska 

Intervju med Produktionschef för Västra Eriksberg. Syfte med att undersöka hur produktionsstyr-

ningen har påverkat masshanteringen och hur det lett till det goda resultatet. Frågor berörande be-

gränsningar och möjligheter kommer även tas upp. 

Introduktion – kort beskrivning av mig och rapportens syfte. 

- Är det okej att jag spelar in intervjun? Kan behövas för transkribering, tolkning. 

Kan skicka transkriberingen efter färdigställande så innehållet kan kontrollerats 

att det tolkats rätt. 

- Berätta vem du är och din yrkesroll. 

Fråga 1 Daglig drift: Berätta om hur din yrkesroll har påverkat det lyckade utfallet av masshan-

teringen på Västra Eriksberg? 

- Inledningsvis, vad fanns det för planer på att hålla massorna inom projektet? 

- Hur har massdispositionen planerats? 

- Fanns det påtryckningar från beställaren att jobba grönt? 

- Hur har dialogen förts med beställaren? (Stubbfräsning,kross,hydraulhammare,silt, silt i skid-

backen). 

- Var hållbarhet nått som styrde eller var det ur rent ekonomiskt syfte? 

- Har det funnit incitament till att jobba ”grönare”? 

Fråga 2 Planering/Projektering: Berätta hur delaktig du är i planeringen av projektet inför ett 

anbud och hur mycket energi som läggs innan ett projekt är vunnet? 

- Vad förändras sedan från Anbudskalkylen till Produktionskalkylen? 

- När kommer idéer till andra sätt att hantera överskottsmassor? 

- Har produktionskalkylen uppdaterats kontinuerligt vid ändringar osv? 

- Bygger du egna kalkylposter? 

- Isåfall hur? ( Registerkalkyl, mängd, tim, A-pris eller bara slutsumma) 

- Har du använt dig av klimatkalkylen som upprättades innan projektet startade? 

- Hur har klimatpåverkan följts upp? 

Fråga 3 Geotekniska förutsättningar: Ifrågasätts Fall A/Fall B efter upphandling? 

- Kan du på nått sätt påverka det geotekniska? Ta prover efter produktionsstart osv 

- Hur var den geotekniska undersökningen utförd? Visste du ”väl” vad för material ni skulle 

stöta på eller kom det som en överraskning? 

- Har ni utfört provtagning på materialet kontinuerligt? För att bekräfta vad det går att använda 

till osv. 
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Appendix 3: Intervju med Klimatkalkylör 

Introduktion – kort beskrivning av mig och rapportens syfte. 

- Är det okej att jag spelar in intervjun? Kan behövas för transkribering, tolkning. Kan skicka 

transkriberingen efter färdigställande så innehållet kan kontrollerats att det tolkats rätt. 

- Berätta vem du är och din yrkesroll. 

Fråga 1 Daglig arbete: Berätta hur arbetet med klimatkalkyl går till, i vilket skede och i vilket 

syfte? 

- Varför utförs klimatkalkylen? 

- Vem utför ”oftast” klimatkalkylen? Ordinarie kalkylator eller en speciell klimatkalkylator? 

- Utbildas kalkylerar som inte primärt jobbar med klimatkalkyl att anpassa kalkylerna för att 

göra klimatkalkylen bättre? 

- På grund av att klimatkalkylen baseras på kostnadskalkylen, hur mycket arbete ligger bakom 

att få den att överstämma med verkligheten? 

- Finns det resurser för att lägga den tid som behövs? 

- Långa/Korta kalkylresurser, vad gör ni med kalkylposter som är ”dåligt” utförda? 

- Primärt/Sekundärt beräknade, utreder ni hur man borde kalkylera för att få ett bättre resultat? 

Alltså följs det upp efter utförd klimatkalkyl? 

- Var du med och gjorde kalkylen till Västra Eriksberg? 

- I vilket syfte utfördes den? 

- Väldig hög andel sekundärt beräknade kalkylposter, säger resultatet någonting ändå? 

 

Fråga 2 Klimatkalkyl som ett verktyg för produktionsstyrning: Om klimatkalkylen utförs i 

syfte att vinna ett anbud, används den sedan på nått sätt som ett verktyg i produktionsstyrningen? 

- Vad tror du krävs för att klimatkalkylen ska kunna användas för att motivera val i produkt-

ionen? 

- Hur tycker du man ska arbeta med kontinuerlig uppföljning av klimatkalkylen? 

- Måste kalkylen förenklas för att komma närmare produktionen?  

- Och isåfall hur? 

- Hur tror du klimatkalkylen kan användas för att motivera beställaren? 

Fråga 3 Masshantering: Generellt som jag förstår när man jobbar med klimatkalkyl så läggs 80% 

av arbetet på de 20% viktigaste resurserna? Hur tänker du då med Skanskas klimatmål att bli kli-

matneutrala till 2050, då räcker det inte med att bara ta de stora posterna utan även de små? 

- Som i fallet Västra Eriksberg gjordes en klimatreducering med 93% på masshantering, som 

jag tolkar det är det svårt att visa det här resultatet i klimatkalkylen? 

- Tror du det finns en idé bakom att göra enklare grupperingar för att lättare visa på bra ”vins-

ter” på mindre poster? 
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Fråga 4 Framtiden: Vad tror du kommer hända i framtiden angående byggbranschen och klimat-

kalkyl?  

- Tror du klimatreducering kommer användas som ett krav? 

 

Tacka för intervjun och fråga om det är ok att komplettera med frågor via mail i efterhand? 
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Appendix 4: Intervjufrågor Projektledare Beställare  

Introduktion – kort beskrivning av mig och rapportens syfte. 

- Är det okej att jag spelar in intervjun? Kan behövas för transkribering, tolkning. Kan skicka 

transkriberingen efter färdigställande så innehållet kan kontrollerats att det tolkats rätt. 

- Berätta vem du är och din yrkesroll. 

Fråga 1 Daglig arbete: Vad innebär din roll som projektledare för Västra Eriksberg? 

- När ni upphandlade Västra Eriksberg ställde ni något klimatkrav? 

- När ni planerar inför nya projekt hur viktigt är klimatfrågan? 

- Ställer ni krav på projektörerna att ta fram hållbara lösningar? 

- Hur sker beslutsleden ut, har du fullt ”mandat”? 

- Hur är din bild generellt på Samverkansentreprenader? 

 

Fråga 2 Klimatkalkyl som ett verktyg för produktionsstyrning: Känner du till termen klimat-

kalkyl och vad det innebär? 

- Är klimatkalkyl någonting ni ställer krav på vid nya projekt? 

- I vilket skede tror du klimatkalkylen är viktigast för er? 

- Skulle det vara önskvärt för er att när entreprenören föreslår metodändringar att klimatpåver-

kan vägs in? 

Fråga 3 Masshantering: Har ni några generella riktlinjer vad det gäller masshantering inom kom-

munen? 

- Schaktmassor och överskott är någonting som finns i alla markprojekt, har ni någon tanke på 

massbalans när ni planerar nya projekt? 

- Har ni egna tippar eller är de privatägda/entreprenörer? 

- När utredning inför exploatering av nya områden gör ni geotekniska undersökningar som en 

del av beslutsprocessen? 

- Har du hört talas om NÖT-ytor? (Nära bebyggelse, Öppna för flera projekt och användas till-

fälligt så länge behovet finns för att sedan övergå till annan användning). 

Fråga 4 Framtiden: Fossilfritt Sverige Färdplan 2045, är det något ni har hunnit ta del av? 

- Vad tycker du kunde ha skötts bättre på Västra Eriksberg? 

- Inför det nya bostadsområdet Falkträsket Södra, har ni ställt krav på det efter Eriksberg? 

- Vad styr vilken upphandlingsform ni väljer? 

- Ser ni skillnad på miljöarbetet om det handlats upp som utförande/total/samverkan? 

Tacka för intervjun och fråga om det är ok att komplettera med frågor via mail i efterhand? 


