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Abstract 

 

Abstract 
Purpose: When the production of pipe transport occurs, the water supply system, 
television- and computer system (Opto), heating supplier and other pipe actors 
cooperates from the design phase to the production phase which entails a cost for each 
pipe actor. The current problem is the industry where there are no specific laws and 
rules regarding the cost allocations in the pipe coordination. It is known that the actors 
who skip some costs do not see it as a problem. Therefore, the investigations need to 
examine if and why the water supply organizations experience being responsible for the 
main costs in the design phase and if the other pipe actors have similar experiences. The 
other problem is management of pipe actors that join in at a later phase of the project. 
The goal of this report is to present suggestions of how to allocate the costs between 
each pipe actor, thus minimizing the risk for problem and conflicts in pipe coordination.  

Method: The used methods to answer the goal were; a qualitative research consisting 
of well-formulated questions in a semi-structured interview with relevant people.  A 
quantitative research, constructed as a document analysis with calculations to account 
for costs in previous projects. Lastly, three fall studies were made to investigate the 
relation between water supply actors and other pipe actors. 

Findings: The final analyzed results and knowledge contribution shows how to allocate 
costs between actors as well as present the problems and conflicts that arise in pipe 
coordination. It is important to arrange pipe coordination at an early, as well as sustain 
and renewing the current data for pipe management as these are the main factors for 
misunderstanding. 

Implications:  The final result of the report is a percentage of cost that mangers can 
take avenge of at pricing in projects. Also the possibilities to minimize the cost 
problems is development of a standard that everyone uses, explaining how pipes should 
locate in the trench. The project manager should become better at informing in earlier 
phases about pipe coordination. The pipe actors should update undocumented pipes so 
they are visible in a computer system. 

Limitations: The report opts to map problems in order to give suggestions on how to 
minimize complications in the pipe coordination between the water supply system, opto 
supplier and heating supplier in design and production phase. The report is relevant for 
every pipe actor and gives a better understanding to prevent problems and reduce costs. 
Interviews with engineers were conducted from different pipe actors and consult firms 
which gives a blanket results. Contact with more pipe actors for example electricity 
could have been consolidated with previous findings and thus make the conclusions 
more general. 

Keywords:, Cost allocation, pipe actors, pipe coordination, problem and conflicts.
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Sammanfattning 
Syfte: När ledningsnät ska förläggas samarbetar aktörer inom vatten- och 
avloppssystem (VA), tele- och datanät (Opto), fjärrvärmeleverantörer och andra 
ledningsaktörer från projektering till produktion vilket medför en kostnad för varje 
ledningsaktör. Det allmänna problemet med branschen är att det inte finns några 
specifika lagar och regler kring hur kostnaderna ska fördelas i ledningssamordningen. 
Det är förstått att aktörer som slipper undan vissa kostnader inte ser det som ett problem. 
Undersökning behöver därför ta reda på om och varför VA-organisationer upplever att 
de står för övervägande kostnader i projekteringen och om andra ledningsaktörer 
upplever detsamma. Det andra problemet är att ledningsaktörer kommer in senare i ett 
skede och hur det ska hanteras. Syftet med rapporten är därför att undersöka 
kostnadsfördelningen i ledningssamordningen för att minimera de problem och 
konflikter som uppstår.  Målet med arbetet är att ta fram förslag på hur kostnader kan 
fördelas mellan varje ledningsaktör, så att risken för problem i ledningssamordningen 
ska minimeras. 

Metod: De metoder som användes för att besvara målet var. En studie av kvalitativ 
karaktär med välformulerade frågor i intervjuer med relevanta personer. Kvantitativ 
studie i form av dokumentanalys där beräkningar utfördes för att redovisa kostnader 
från tidigare projekt. Sedan gjordes tre fallstudier för att undersöka VA-aktörers relation 
med andra ledningsaktörer. 

Resultat: De resultat och kunskapsbidrag som har analyserats fram är ett förslag hur 
kostnaderna mellan aktörer kan fördelas samt kartläggning av de problem och 
konflikter som uppstår vid ledningssamordning. Det är viktigt att i ett tidigt skede 
anordna ledningssamordning samt underhålla och förnya den aktuella datan till 
underlagshantering då detta är den största faktorn till missförstånd.  

Konsekvenser: Resultatet av rapporten är en procentsats över kostnader som 
ledningsaktörer kan förhålla sig till vid prissättning av projekt. Det som även kan göras 
för att minska problemen med kostnaderna är framtagande av en standard som alla 
använder där den förklarar hur ledningar ska förhålla sig till varandra i 
ledningsgravarna. Projektledare bör bli bättre på att informera i ett tidigt skede om 
ledningssamordning. Ledingsaktörer borde uppdatera odokumenterade ledningar så att 
de finns i ett datorsystem.  

Begränsningar: Rapporten avser att kartlägga problem för att ge förslag på hur de ska 
minimeras i ledningssamordning mellan VA-aktörer, Optoleverantörer och 
fjärrvärmeleverantörer i projektering- och produktionsskedes. Rapporten är relevant för 
samtliga ledingsaktörer och kan ge bättre förståelse hur problem kan förhindras och 
minska kostnader. Intervjuer med ingenjörer fördes från olika ledingsaktörer och 
konsultbolag utfördes för ge ett heltäckande resultat. Men kontakt med fler 
ledningsaktörer tillexempel el hade stärkt och gjort slutsatserna mer generella.  

Nyckelord: Ledningssamordning, ledningsaktörer, kostnadsfördelning, problem och 
konflikter.
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1 Inledning 
Den här rapporten är ett examensarbete skriven av studenter som går 
högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik, med inriktning Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Rapporten motsvarar 15 
högskolepoäng och utfördes i samarbete med konsultföretaget Sweco AB i Jönköping. 

Ledningsnät omfattar alla typer av ledningar t.ex. vatten- och avloppsledningar, 
ledningar för fjärrvärme, optiska fiberkablar samt elektriska svag- och 
starkströmsledningar (Vägverket, 2005). Vatten- och avloppsledningar förkortas 
fortsättningsvis till VA i denna rapport.  

1.1 Bakgrund 
Organisationer som jobbar med ledningar har möjligheten att påverka förläggningen av 
ett ledningsnät. Vanligtvis följer alla ledningsaktörer en generell planeringsprocess som 
ett stöd för att styra upp ett projekt. Dock behövs denna planeringsprocess utvecklas 
eftersom det finns konceptuella luckor i den nuvarande planeringsprocessen. (Furlong, 
De Silva, Guthrie & Considline, 2015).  

När ledningsnät skall planeras och projekteras används webbtjänsten Ledningskollen 
för korrekta underlag om infrastruktur i markarbeten. Tjänsten används till att 
underlätta kommunikationen mellan ledningsägare och för de som vill veta vad 
samtliga ledningar och kablar befinner sig. Fördelarna är att frågorna som ställs i 
webbtjänsten når alla och att rätt underlag och information angående befintlig 
infrastruktur fås fram. Detta ökar chansen för att spara tid och pengar i projekt. 
(Ledningskollen, 2018).  

Tjänsten kan även användas för att samordna med andra ledningsägare så att kostnader 
i projekt minskas. Detta genom att skapa samordningsärende vilket används för den 
som vill starta en ledningssamordning. Den som väljer att starta en ledningssamordning 
blir därmed ledningssamordnare och fungerar som en projektledare (Ledningskollen, 
2018). När det kommer till nyttjande av kommunal mark så jobbar man oftast enligt 
markavtal som är framtaget av Sveriges kommuner och landsting. Enligt markavtalet 
så framgår det ett behov av ledningssamordning mellan olika ledningsaktörer och 
mellan ledningsaktörer och kommunens arbeten. (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2016).  

Organisationsformer för samverkan är olika och bedrivs av VA-avdelningen i 
kommuner. Det förekommer att kommuner samverkar genom att skapa 
gemensensamma driftorganisationer som tar över hela ansvaret. Det händer även att 
kommuner enbart samverkar inom avgränsade områden, till exempel genom att göra 
gemensamma upphandlingar. Utöver det har kommuner möjligheten att handla upp 
verksamheter på entreprenad genom att handla upp allt på drift eller enbart genom delar 
av en verksamhet på entreprenad. (Thomasson, 2013) 

Stora infrastruktur projekt kan vara allt för kostsamma för kommunen och leder till att 
offentliga organisationer tvingas kontrollera hur stora samhällsbyggnadsprojekt ska 
organiseras och finansieras. Det gör att man söker stöd från andra aktörer i någon 
form av samverkan så att man gemensamt kan jobba mot projektets mål. (Smith & 
Thomasson, 2015). Ett vanligt förekommande arbetssätt är där det finns en styrgrupp 
och en projektledningsgrupp mellan parterna. Styrgruppen har det övergripande 
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ansvaret för projektet. Projektledningsgruppen har ansvaret att genomföra själva 
projektet och hålla styrgruppen informerad. Under projektledningsgruppen finns 
projektgruppen som utför all projektering, upphandling och genomförandet med 
projektet. Grupperna består av representanter från både parterna och utöver 
samverkandet mellan parterna finns samarbetspartners som kan bidra till 
framställande av VA-anläggning (Smith & Thomasson, 2015). Figur 1 demonstrerar 
förhållandet av en organisationsform för samverkan i Sundsvall.  

 

Figur 1: Organisation Sundsvall partnering. (Smith & Thomasson, 2015) 

1.2 Problembeskrivning 
När ledningsnät ska förläggas så samverkar VA, tele- och datanät (Opto), 
fjärrvärmeleverantörer och andra ledningsaktörer från projektering till produktion 
vilket medför en kostnadspost för varje ledningsaktör. I produktionsskedet samverkar 
ledningsaktörerna med byggledare. Genom samverkan kommer man ifrån det 
traditionella kontraktsbundna sättet mellan beställare och utförare och hitta nya 
lösningar på komplicerade problem. (Smith & Thomasson, 2015). Figur 2 ger en 
överblick över alla aktörer samt vilket skede respektive aktör jobbar i.  
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Figur 2. Skedet där respektive aktör jobbar i. 

Problemet grundade sig på att VA-avdelningen i Sweco upplever att VA-aktörer står 
för de övervägande kostnaderna i projekteringen. De upplevde även att andra 
ledningsaktörer kommer in under senare skeden i projekt och slipper undan med 
kostnader som VA-aktörer får stå för. (Sweco AB Jönköping, 2018). Därmed blir 
kostnaderna i projekterings- och produktionsskedet diffusa mellan aktörerna och det 
blir svårt att bestämma om hur de kostnaderna ska fördelas. Problemet skapar konflikter 
mellan parterna. 

För att effektivt kunna fördela kostnaderna i ledningssamordningen så krävs det att 
kostnadsfördelningen tas på allvar då det är ett ständigt återkommande problem. Det 
finns begränsade kriterier som bestämmer om hur kostnader ska fördelas i projekt 
(Shahab et al. 2016). Men det finns inga specifika lagar eller branschstandarder riktad 
mot hur kostnaderna ska fördelas i ledningssamordningen. Mycket handlar om att 
komma överens med bl.a kommunen. (Ansin & Rödin, 2016).  

Syftet med arbetet var att undersöka kostnadsfördelningen i ledningssamordningen för 
att minimera de problem och konflikter som uppstår. Undersökningen tog därmed reda 
på varför VA-avdelningen i Sweco upplever att VA-aktörer står för de övervägande 
kostnaderna i projekteringen och varför de andra ledningsaktörerna väljer att komma in 
under senare skeden i projekt.   
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att ta fram förslag på hur kostnader kan fördelas mellan varje 
ledningsaktör, så att risken för problem i ledningssamordningen ska minimeras. 

• Hur kommer det sig att det inte finns någon branschstandard för 
kostnadsfördelningen i ledningssamordningen? 

• Hur hanteras kostnadsfördelningen av ledningsaktörer? 
• Vad krävs för att minimera problem och konflikter som uppstår när kostnaderna 

ska fördelas mellan aktörerna i ledningssamordning? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet omfattar hanteringen av kostnadsfördelningar i ledningssamordning samt 
problem och konflikter som uppstår mellan projekterings- och produktionsskedet. 
Därmed ingår inga upphandlingskostnader i tidigare skeden eller drift- och 
underhållskostnader under senare skeden. Ledningsaktörer för el har inte tagits med i 
rapporten. 
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1.5 Disposition 
Kapitlet ger en övergripande översikt av vad varje kapitel i rapporten kommer att 
innefatta. Rapporten är strukturerad enligt följande sex kapitel. 

• Kapitel 1: Inledning 

Här beskrivs bakgrund till rapporten, problembeskrivning som redovisar vad det 
faktiska problem är, mål och frågeställning vilket beskriver syftet samt frågeställning. 
Sist beskrivs vilka avgränsningar som görs. 

• Kapitel 2: Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs undersökningsstrategi, metoder och metoders koppling till 
frågeställningen. Även rapportens arbetsgång och trovärdighet redovisas. 

• Kapitel 3: Teoretiskt ramverk: 

Beskrivning av vilka teorier som ligger till grund för att besvara frågeställning och hur 
dagens forskning ser ut i nutid.  

• Kapitel 4: Empiri 

Kapitlet redovisar vilken empiri som samlats in med hjälp av metoderna intervju, 
dokumentanalys, samt fallstudier 

• Kapitel 5: Analys och resultat 

Koppling mellan teoretiskt ramverk och empiri som resulterar ett svar på 
frågeställningarna. 

• Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 

Diskussion om arbetet som utförts och presentation hur vidare forskning inom ämnet 
kan ske. 



Metod och genomförande 

6 

2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en beskrivning av arbetets undersökningsstrategi, kopplingarna mellan 
frågeställningar och empiri, litteraturstudie, de valda undersökningsmetoderna för 
datainsamling i form av intervju, dokumentanalys, litteraturstudier och fallstudier samt 
arbetsgång. Kapitlet avslutas med en diskussion kring resultatens trovärdighet med 
utgångspunkt från metodvalen. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien baserades på tre fallstudier. Enligt Gary Thomas (2016) så går det inte att 
generalisera fallstudier utan koncentrerar sig på det särskilda fenomenet. Resultatet 
skall dock kunna överföras till liknande fall. Denna fallstudie riktade sig till att intervjua 
VA-aktörer, fjärrvärmeleverantörer och Optoleverantörer för att undersöka om andra 
ledningsaktörer kommer in under senare skeden och därmed slipper kostnader som VA-
aktörer får stå för.  

Angreppsättet till detta arbete är en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 
studie. I en kvalitativ studie är det viktigt att förstå hur ett fenomen är uppbyggt utan 
att äventyra med dess rikedom och dimensioner. (Leung, 2015).  Den kvalitativa studien 
bestod av intervjuer med ledningsaktörer och byggledare från olika stora kommuner 
samt olika konsultföretag i olika skeden i projekt. En kvantitativ metod är ett arbetssätt 
där forskaren samlar in empirisk data och sammanfattar dessa statistiskt. Data 
analyseras utifrån rapportens hypoteser (Nationalencyklopedin, 2018). Till den 
kvantitativa studien gjordes dokumentanalyser i form av beräkningar av tidigare 
framställda projekt där Sweco AB varit uppdragsledare och sammanställdes i tabeller.  

Strategin var att studera tre olika fall för få en djupare förståelse kring varför 
kostnadsfördelningen är ett återkommande problem. Till Intervjufrågorna användes 
”Qualitative Interview Design: A Practical Guide for Novice Investigators” (Turner, 
2010), så att frågorna som ställdes skulle vara förberedda och genomarbetade. 
Respondenterna skulle därmed ge en omfattande bild till hur organisationer uppfattar 
problemet kring kostnaderna i ledningssamordning. De valda undersökningsmetoderna 
gav en bred grund så att analysen kunde smalna ner den insamlad data. Även analysen 
smalnades av så att en slutsats kunde sammanställas för att svara på frågeställningarna 
och uppfylla målet, se Figur 3.  
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Figur 3. Undersökningsmetoderna trattas ner till analyser som sedan bryts ner 
till slutsats för att uppnå målet. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
 

1. Hur kommer det sig att det inte finns någon branschstandard för 
kostnadsfördelningen i ledningssamordningen? 

Denna frågeställning besvarades genom analysering av intervju och litteraturstudie som 
allmänna lagar och regelverk kring ledningssamordning. Intervjuer utfördes med olika 
ledningsaktörer med erfarenheter inom ledningssamordning. Intervjuer kan vara väldigt 
komplexa och svåra att utföra för människor med lite erfarenhet men kan ge bra 
information kring ämnet om frågorna ställs rätt (Turner, 2010). 

2. Hur hanteras kostnadsfördelningen av ledningsaktörer? 

Metoderna som användes för att besvara denna frågeställning var intervju, 
dokumentanalys och litteraturstudie. Som tidigare nämnt användes Turners (2010) 
artikel som stöd.  Dokumentanalysen gjordes i form av beräkningar och användes för 
att bekräfta att responsen från intervjuerna stämde överens med beräkningarna. 
Litteraturstudie gav studenterna en inblick i helheten av kostnader i 
ledningssamordning samt problem och konflikter inom ämnet. 

3. Vad krävs för att minimera problem och konflikter som uppstår när 
kostnaderna ska fördelas mellan aktörerna i ledningssamordning? 

Dokumentanalys, intervju samt fallstudier enligt tidigare referenser användes för att 
besvara den sista frågeställningen. Här analyserades den insamlade empirin för att 
kunna bedöma och förstå de problem och konflikter som uppstår. 
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Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och empiri. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudier 
Jönköpings Universitys biblioteksdatabas användes för att söka efter relevanta 
databaser inom orden ”Technology” och ”Science”. Strategin var att göra en effektiv 
sökning genom att försöka kedjesöka och sortera ner litteraturreferenser till 
ämnesområdet. Dessutom, när intressanta artiklar hittades, användes artiklarnas källor 
om det tillförde relevant information till studenternas ämnesområde. Utifrån strategin 
granskades ett antal databaser för att sedan avgränsas till Scopus, ScienceDirect samt 
Google Scholar. För att få fram relevant forskning användes engelska sökord som; cost 
in construction project, transaction costs, cost management. Även svenska sökord 
användes som; Ledningskollen, samverkan i projekt, ledningssamordning. 

Litteraturstudie användes till att bearbeta information för att få en bättre förståelse för 
hur ledningssamordning hanteras idag och kunna besvara på frågeställningarna 
(Gentles, Charles, Nichholas, Ploeg & McKibbon, 2016). Detta gjordes genom att 
studera forskning samt rapporter inom ämnet för att bygga en grund, som sedan 
tillämpades med intervju och dokumentanalys för att få en utvecklande information. 

2.3.2 Intervju 
Till arbetsmetoden intervju lades fokus på intervjufrågorna då det kunde vara 
avgörande hur informationen skulle användas i rapporten. Metoden användes till alla 
frågeställningarna och kompletterades av alla andra metoder för att få djupare 
information till ämnet som sedan besvarade frågeställningarna och uppnå målet. För att 
grunda en informativ intervju användes Daniel Turners rapport ”Qualitative Interview 
Design: A Practical Guide for Novice Investigators” (2010). Rapporten innefattar olika 
upplägg på intervjuer för ovana intervjuare att få ut den informationen som behövs i 
arbetet. 
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2.3.3 Fallstudie 
Tre fallstudier genomfördes. Denna metod användes för att kunna förstå förhållandet 
mellan en VA-organisation och en ledningsaktör. Fallstudier riktar sig mot att 
koncentrera sig på ett specifikt fenomen för att få ut detaljerade kunskaper Därför 
behövs djupare tänk och mer tid spenderas för att få en klarare bild kring varför 
fallstudier används och vart resultatet ska leda oss (Thomas, 2016). Som tidigare nämnt 
undersöktes det om andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden och därmed 
slipper kostnader som VA-aktörer får stå för. I detta arbete undersöktes VA-
avdelningen hos Sweco AB Jönköping, Jönköpings kommun och Värnamos kommun 
för att få en djupare kunskap kring förhållandet och samverkandet med andra 
ledningsaktörer. 

2.3.4 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen användes för att ta reda på hur VA-organisationer har behandlat 
kostnader ledningssamordning i tidigare utförda projekt. Därefter jämfördes analysen 
med intervjuer för att sedan kunna dra egna slutsatser och diskussioner om hur 
problemet uppstår. För att få en djupgående information måste empirisk data analyseras 
opartiskt så att resultatet är repeterbar. (Leung, 2015). Därmed analyserades 
kostnaderna i dokumenten från de tidigare utförda projekten och beräknades så att 
studien får ett liknande resultat oavsett utförare. 
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2.4 Arbetsgång 
Efter att frågeställningarna var utformade påbörjades insamling för teori och empiri för 
att skapa innehåll och förståelse för studien. Innehållet kunde därefter analyseras för att 
ge upphov till resultat- och diskussionsavsnittet. Sedan kunde en slutsats dras så att 
målet kunde uppnås. Figur 4 visar översiktligt hur arbetsgången gick till.  

 

Figur 4.  Översiktlig arbetsgång 

Efter att ha hämtat information genom litteraturstudie påbörjades framtagandet av 
intervjufrågorna. Respondenterna valdes efter yrkesroll och erfarenhet inom 
ledningssamordning. Figur 5 visar de intervjuades yrkesroll samt vilken aktör de tillhör. 
Intervjuerna spelades in för att senare transkribera och skicka ett sammanställt 
svarsmaterial till respondenterna och säkerhetsställa att svaren har tolkats på rätt sätt så 
att resultatet skulle kunna vara repeterbar. 
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Figur 5. De intervjuades roll i ledningssamordningen samt deras yrkesroller. 

De dokument som analyserades var erhållna dokument från tidigare utförda projekt och 
svarsmaterial från intervjupersonerna. De redovisade dokumenten gav data på hur 
kostnader har fördelats i projekten. Efter analys av intervjuer kunde svarsmaterialet 
kompletteras av data från dokumentanalysen som visade en bild på hur 
kostnadsfördelningen fördelas. 

För att ge djupgående kunskaper till ämnesområdet baserades studien på tre fallstudier. 
Som det nämndes i 1.1 Bakgrund så hanteras VA på olika sätt beroende på organisation. 
Efter att intervjuer hade genomförts kunde de olika VA-aktörernas relation med andra 
ledningsaktörer sammanställas. Genom att analysera data från VA-organisationer i 
konsultföretag till stora och små kommuner kunde svåra fenomen särskiljas och bidra 
till detaljerad information till studien. Dessutom samlades data från två byggledare som 
är med under senare skeden av projektet för att se om de upplever problem och 
konflikter gällande kostnadsfördelning i ledningssamordning 

2.5 Trovärdighet 
För att öka trovärdigheten av studien krävdes det att validitet och reliabilitet togs i 
beaktande och att metoderna som användes bearbetades så att frågeställningar 
besvarades samt att målet kunde uppnås. Validitet betyder lämpligheten av data där 
frågorna är ställda för att få ett resultat som ger önskade resultat. (Leung, 2015). Därför 
undersöktes respondenterna (se Figur 5) i form av en kvalitativ intervju för att höja 
validiteten i arbetet.  Frågorna som ställdes var väl utformade och dessutom med erfaren 
personal inom området vilket stärkte validiteten i arbetet.  

Reliabilitet är tillförlitligheten i ett arbete vilket innebär att resultatet blir likartade men 
kan skilja åt i form av rikedom och atmosfär inom liknande arbeten (Leung, 2015). För 
att stärka reliabiliteten i arbetet valdes respondenterna ut efter yrkesroll i 
ledningssamordning samt att tolkningen av resultatet var opartiskt. Dessutom baserades 
arbetet på tre olika fallstudier vilket visar att rapporten inte är ensidigt. För att 
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ytterligare stärka reliabiliteten mailades det insamlade intervjumaterialet till 
respondenterna för att säkerhetsställa att informationen hade tolkats på rätt sätt.  Både 
studenterna beräknade kostnadsfördelningen noggrant från tidigare utförda projekt så 
att resultatet blir detsamma om någon annan upprepar studien.
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. Kapitlet visar vilka teorier som ska användas för att 
besvara frågeställningarna. Tabell 2 redovisar koppling mellan frågeställning och teori.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

1. Hur kommer det sig att det inte finns någon branschstandard för 
kostnadsfördelningen i ledningssamordningen? 

Till denna frågeställning användes ’’Lagar och regler’’ och ”Kostnadsfördelning” som 
teori. Till ’’Lagar och regler’’ användes bland annat Upplåtelse av ledningsrätt för icke-
kommunala ledningar i allmän platsmark (Lindskog, 2008) för att ge en bakgrund till 
vilka avtal som finns för ledningsaktörerna för att dra sina ledningar under marken. Ebr 
Kabelförläggning max 145kV (Svensk Energi, 2015) togs upp för att visa hur 
ledningarna bör förhålla sig gentemot andra ledningar.  

Exploateringsavtal (Ansin & Rödin, 2016) samt Konsten att bygga bättre, billigare och 
snabbare (Stockholms handelskammare, 2009) togs upp under teori 
”Kostnadsfördelning” för att ge underlag till hur kostnadsfördelningen hanteras idag 
(2018).  

2. Hur hanteras kostnadsfördelningen av ledningsaktörer? 

Teorier om ”Kostnadsfördelning” med underlag från tidigare referenser är essentiell till 
denna frågeställning. För att ge en bakgrund om digitala verktyg som används till 
kostnadshanteringen skulle teorier om ’’Digitala Modeller’’ som hämtades från bland 
annat Ledningskollen (2018) och iBinder (2017) 

3. Vad krävs för att minimera problem och konflikter som uppstår när kostnaderna 
ska fördelas mellan aktörerna i ledningssamordning?  

Eftersom byggsektorn är komplex så är det inte ovanligt att problem och konflikter 
mellan aktörer uppstår i projekt. Till ’’Problem och konflikter’’ användes därmed gav 
Social conflict management framework for project viability: Case studies from Korean 
mega projects (Han, Jang, Jang, Kwak, Lee & Won, 2017) underlag till att granska 
problem och konflikter som uppkommer mellan aktörer och entreprenörer. 

Teorier om ’’Digitala Modeller’’ tillämpades till denna frågeställning för att visa hur 
BIM kan bidra till mindre kostnader i infrastrukturprojekt (Bradley, Li, Lark & Dunn, 
2016) vilket kan minimera problem och konflikter i ledningssamordning. 

Med underlag från Att arbeta i samverkan – erfarenheter från parneringsprojekt i 
Roslagen och Sundsvall (Smith & Thomasson, 2015) under teorin 
’’Kostnadsfördelning’’ hämtades det information från tidigare 
gemensamhetsanläggningar som gav lärdomar för att besvara denna frågeställning. 
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Tabell 2: Koppling mellan frågeställningar och teori. 

 

3.2 Lagar och Regler 
När ledningsaktörer väljer att dra ledningar över  mark som inte ägs av ledningsaktören 
bör det skapas en markupplåtelse vilket innebär att ledningsaktören ingår olika typer av 
avtal bl.a. markavtal med markägaren, t.ex. en kommun.  Detta säkrar 
ledningsaktörernas rätt att dra sina ledningar över markägarens fastighet. Vid tvister, 
mellan markägare och ledningsaktörer, har ledningsaktörer på senare tid kunnat ansöka 
om ledningsrätt vilket är ett officialtnyttjanderätt som kan förbjuda markägarens rätt att 
nyttja marken ovanför ledningarna. Ledningsrätten har ett bättre skydd än de enskilda 
avtalen (Danielsson, 2012). 

Sofia Danielsson (2012) påpekar i sin rapport att det är viktigt att skydda sina ledningar 
då om konsekvenser skulle äga rum, i form av läckage eller skada av ledning, så står 
ledningsaktören för stora ersättningskostnader istället för en ersättning som istället 
skulle ha tillkommit. Även Jenny Lindeskog (2008) ser skyddade ledningar positivt. 
Ledningsrätten kan fungera som ett förhandlingsargument för att ledningsnätet ska 
fortsätta utvecklas så att allmänheten kan ta del av nya tjänster. Samtidigt kan 
ledningsrätten medföra störningar till allmänna platser av större betydelse. Innan har 
det oftast varit kommunala eller statliga ledningsaktörer men på senare tid har bolag 
som är privatägda försökt placera sina ledningar på kommunal mark vilket medför 
konflikter. (Lindeskog, 2008). 

Dock visade det sig i Janssons & Kilebrands (2011) rapport att många ledningsaktörer 
föredrar markavtal istället för ledningsrätt. De anser att ledningsrätten är en för kostsam 
rättighet och att istället föredra markavtal vilket är flexiblare och en starkare rättighet 
när storstäder förändras ständigt. Ett alternativ lösning är då att samförlägga med andra 
ledningsaktörer för att sprida på kostnaderna (Danielsson, 2012). 
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3.2.1 Samförläggning 
Eftersom energieffektivisering har ökat väsentligt under de senaste decennierna har det 
satt en ekonomiskpress på ledningsaktörerna. Detta för att reducera 
energianvändningen i fastigheterna. Genom samförläggning mellan 
fjärrvärmeleverantörer och VA-aktörer kan kostnaderna minskas (Risberg, Vesterlund, 
Risberg, Hedström, Dahl, Westerlund, 2014). Bashar Kaddori (2017) medger att 
samförläggning är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dock hävdar han att 
samförläggning kan leda till långa väntetider och diffusa kostnadsfördelningar. Ett utav 
de problem som uppkommer är att olika aktörer följer olika standarder och att 
kompetent arbetare krävs för att kunna avgöra vilka standarder som ska följas. 
(Kaddori, 2017).   

Svensk Energi (2015) har tagit fram en handbok Ebr Kabelförläggning max 145kV, 
dokumenten är anpassad efter gällande standarder och omfattar samförläggning mellan 
kraftledningar och andra ledningar. Handboken innefattar exempel på ledningarnas 
placering och avståndsförhållande mellan varandra enligt Figur 6. Dock tar Svensk 
Energi endast hänsyn till skyddet av ledningarna och inte terrassens konstruktion och 
bärighet. Det gör att man får följa den befintliga kommunens tekniska handbok som 
oftast har strängare krav. Risken är dock att man överdimensionerar och det säkraste är 
att fråga någon med erfarenhet. (Kaddori, 2017).  

Projektörerna är pressade i projekteringsskedet då arbetsuppgifterna består av att ta 
fram information, dokumentation och de underlag som krävs för genomförande av 
projektet. Dessutom ska ledningssträckor och dimensioner redovisas för att underlätta 
i produktionsskedet (Upper & Wilson, 2015). Misstag i projekteringen har en stor 
kostnadspåverkan då man inte upptäcker problemen förens man börjar gräva. Där kan 
vara att föremål behöver saneras samt om berg inte har upptäckts behöver andra 
maskiner involveras vilket tar tid och kan bli kostsamt för projektet (Kaddori, 2017). 

 

Figur 6. Exempel på ledningars inbördes placeringar. Mått angivna i meter. 
(Svensk energi, 2015) 
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3.3 Kostnadsfördelning 
Stora infrastrukturprojekt kan vara allt för kostsamma för en organisation (Smith & 
Thomasson, 2015). Alternativet är då att samverka med flera aktörer eller direkt söka 
stöd genom att förhandla med statliga myndigheter. I samverkansprojekt beslutar varje 
enskild aktör om de vill investera i samverkan beroende på vinster, förluster, risker och 
transaktionskostnader (Stockholms Handelskammare, 2009).  

Samverkan innebär att parterna bygger upp en relation, diskuterar och förhandlar om 
kostnaderna som t.ex. överstiger de investeringar som har gjorts. I vissa fall kan det 
vara nyckeln till framgång medan det har stötts på fall där man inte har kommit till 
stånd. (Stockholms Handelskammare, 2009). Stockholms Handelskammare (2009) 
anser att fördelarna med att samverka är att man skapar en relation som kan bidra till 
att lösa komplexa problem i projekt. Trots att det framgår som ett effektivt arbetssätt så 
finns det en problematik i samverkan. Riskerna är att aktörer fokuserar på dess egen 
vinning än att samverka (Smith & Thomasson, 2015). Även att fokus ligger på större 
aktörer i samverkandet och att mindre aktörer prioriteras bort (Stockholms 
Handelskammare, 2009).  

Alla aktörer har inte samma resurser eller samma intresse som ledningssamordnaren. 
Det gör att aktörernas beslut att investera tid och pengar blir en följd av tvekan till att 
agera eller att avvakta. Problemet blir då att hitta en samverksform mellan mindre 
organisationer och stora kommuner eftersom stora organisationer har oftast samma 
karaktär och en pålitligare service som gör att kommunen väljer dem. (Stockholms 
Handelskammare, 2009).  

En samverkansform är när aktörerna samförlägger så att kostnaderna procentuellt 
fördelas i schakten (Kaddori, 2017). En annan samverkansform är exploateringsavtal 
som sluts mellan statliga myndighet och en exploatör. När marken anses vara ägd av ett 
kommunalt bolag så anses det vara ett exploateringsområde och förhandlas med ett 
exploateringsavtal. Där står exploatören i princip för alla kostnader. Syftet med avtalet 
är att ge exploatören en uppskattning av hur kostnader ska fördelas mellan exploatör 
och kommun (Ansin & Rödin, 2016). Dock anser vissa exploatörer i Ansins & Rödins 
(2016) rapport att det har varit svårt att förutse vilka kostnader som de ska stå för samt 
att de i ett tidigare skede hade velat veta vilka avtal och kostnader som ska beröra dem. 

3.4 Digitala modeller 
Byggbranschen utvecklas ständigt och ny teknologi tillkommer, allt från 2D-modeller 
till 5D-modeller förekommer inom branschen. När dag- och spillvattenledningar ska 
modelleras samt dimensioners görs det via 3D-modeller i datorprogram. Detta avsnitt 
kommer studera hur BIM påverkar infrastrukturbranschen gällande kostnadsfördelning 
och informationshantering samt presentera teknologi som finns och används på VA-
avdelningar. 

3.4.1 BIM - Building Information Modelling 
Building Information Modelling (BIM) är en teknologi som används i arkitektur, teknik 
och konstruktion. Teknologin används ofta av 3D-modeller för att visualisera 
byggnationen genom hela livscykeln och utbyter konstruktionsdata mellan delaktiga 
aktörer (Nývlt & Prušková, 2017). BIM har generellt haft en större marknad inom 
byggprojekt ty infrastruktur består av komplexa nätverksnät där huvudfokus inte 
grundas i grafisk data. Ett större värde läggs därför på GIS på grund av 
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projektstorlekarna. BIM-användandet är en marknad som växer snabbt inom 
infrastruktur och ger fördelar i det icke-grafiska data som kostnadsinformation och 
materialspecifikationer. Byggfasforskning har även visat på att 4D- och 5D BIM kan 
ge vinster inom infrastruktursektorn (Bradley, Li, Lark & Dunn, 2016). 

Kompetensklyftan inom BIM är stor därför att aktörer fortfarande väjer att inte använda 
sig av verktyget. Detta beror på flera faktorer, bristande intresse och benägenhet, 
tillgång till utbildning och digital träning samt bristande möjligheter gör så att det 
förekommer svårigheter i kommunikationen mellan projekterings- och 
produktionsskedet. Även ekonomiska kapaciteter och konkurrens gör det svårt att 
implementera BIM till projekten. (Dainty et al, 2015). 

3.4.2 Ledningskollen 
Sedan utbyggnadslagen av bredbandsnät trädde kraft år 2016 har det inneburit att 
bredbandsnät får rätt att samordna med andra gemensamma anläggningsprojekt 
(Sveriges Kommun och Landsting, 2018). Förstörda ledningar är ett problem som 
påverkar hela samhället och kostar hundratals miljoner kronor varje år att reparera. 
Många av dessa skador uppkommer under utförandeskedet i ett byggprojekt och för att 
minimera skador samt i tidigt skede ta reda på vad som befinner sig i marken har post- 
och telestyrelsen (PTS) med bidrag från Trafikverket och Svenska kraftnät utvecklat en 
portal för ledningsägare att kommunicera med varandra och mot aktörer för få specifik 
platsinformation om var ledningar befinner sig (PTS, 2010). Upplåtandet av 
ledningskollen skedde 2010 är den största portalen för befintliga ledningar undermark 
med totalt 667 ledningsägare uppkopplade. Portalen är kostnadsfri och privatpersoner 
samt aktörer av intresse har tillgång till att beställa information som hanteras genom 
kartor med koordinat över var befintliga ledningar är placerade. Det är inte enligt lag 
att registrera ledning på ledningskollen men det underlättar ledningsamordning och 
risken att ledning blir avgrävda under ett byggskede. (Ledningskollen, 2015). 

3.4.3 IBinder 
iBinder är ett molnbaserat verktyg som tillåter aktörer inom ett projekt tillhanda hålla 
information inom de olika delområden gemensamt för att information inte ska 
undanhållas och orsaka problem. Det går även att bestämma vilka som har behörighet 
till dokument beroende på vilken roll inom projekt personen i fråga har.  Verktyget är 
uppbyggt på samma sätt som en ringpärm, det finns en digitalbokhylla med 
projektskärmar och flikar som innehåller ritningar samt dokument. Verktyget kan 
tillämpas på över 250 filformat och kostnaderna för användning av verktyget regleras 
av projektbudgeten vilket medför att det går att tillämpa i stora som små projekt.   
(iBinder, 2017) 

3.5 Problem och konflikter 
Då byggsektorn är komplex är det inte ovanligt att problem och konflikter uppstår. Det 
första som behöver göras är att definiera dessa vilket görs genom kommunikation 
mellan interna och externa intressenter, därför att se hur problem och konflikter i 
kommunikation mellan parter påverkar kostnaderna i ledningssamordningen. Det är 
viktigt för ledningssamordnaren att kunna identifiera samtliga intressenter. Dessa 
intressenter är interna, de som är bundna till projektet, samt externa intressenter, de som 
inte har rättsligt erkännande som en tredjeparts. (Lee, Won, Jang, Jung, Han & Kwak, 
2017). Genom att identifiera intressenterna i tidigare skeden kan kommunikationen 
kring informationsbytet mellan aktörerna underlättas. (Smith & Thomasson, 2015).  
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3.5.1 Kommunikation 
Problem och konflikter kan bero på att antal olika faktorer. Dessa faktorer kan ha en 
påverkan av varandra, både positivt och negativt. Till exempel en god kommunikation 
mellan parter stimulerar uppgiftskonflikter som i sin tur kan ge ett bättre projektresultat. 
Förbättra kommunikationsviljan mellan aktörer kan därför vara nödvändigt för att få ett 
bättre slutresultat av projektet. Informell kommunikation kan påverka projektet både 
negativt och positivt, den är mer flexibel vilket medför att information kan hanteras i 
tid och bidrar till ett större reflekterande av åsikter och tankar. Sådan kommunikation 
kan därmed påverka resursanvändning och kapitaltilldelning inom ett projekt. Informell 
kommunikation påverkar process- och uppgiftskonflikter positivt medan det påverkar 
förhållandekonflikter negativt (Wu, Liu, Zhao & Zuo, 2017). 

Formell kommunikation mellan aktörer brukar oftast tendera till att ta upp 
projektuppgifter och fördjupningar inom detta. Kommunikationsformen baseras på det 
relevanta för att uppnå målen i projektet, detta hanteras ofta genom framstegsmöten och 
korrekt tolkade dokument som är relevanta. Detta medför att de inblandade har 
information om vad projektets aktörer vill åstadkomma och skapar mindre 
förhållandekonflikter i ett projekt (Wu et al. 2017) 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Detta avsnitt kommer att bestå av argumentationer om hur teorierna kan kopplas till 
varandra för att sedan användas vid analys och resultat. 

Kapitel 3.2: Lagar och Regler infattar om vilka avtal och rättigheter som gäller när man 
ska lägga sina ledningar i allmän platsmark. Kapitlet fortsätter med att förklara vilka 
standarder som följs när det kommer till ledningarnas avstånd och djup gentemot 
markförhållandet och andra ledningar. Detta kan därmed kopplas med 3.3: 
Kostnadsfördelning eftersom när ledningar ska läggas brukar någon form av samverkan 
eller förhandling diskuteras för att effektivisera arbetet.  

Kapitel 3.3 Kostnadsfördelning kan i sin tur kopplas med kapitel 3.5 Problem och 
konflikter eftersom vid samverkan så framkommer det osämja mellan aktörerna. Detta 
gör så att kommunikationen blir en viktig faktor för att lösa de problem och konflikter 
som uppstår. 

Kapitel 3.4: Digitala modeller förklarar fördelarna med att använda BIM samt varför 
alla ledningsaktörer inte använder sig av BIM trots att studier visar på vinster när det 
kommer till BIM. Kapitlet tar även upp hur Ledningskollen och iBinder kan användas 
som stöd. ’’Digitala modeller’’ kopplas med kapitel 3.3 Kostnadsfördelning samt 
kapitel 3.5: Problem och konflikter därför att kommunikationsverktyg har betydande 
roll för att samverka och jobba med andra aktöer. 

Kapitel 3.5: Problem och konflikter fastställer att det är teorin bakom interna 
intressenters konflikter som ska tas i akt vid konflikter i ledningssamordning. Kapitlet 
fortsätter sedan redovisa hur kommunikationskonflikter ska iakttas inom ett projekt och 
vad som kan stärka problem i kommunikationen.  

De olika teorierna kompletterar som visat enligt tidigare stycken, dessa ska användas 
för att analysera den insamlade empirin, och slutligen få ett svar på frågeställningarna 
och rapportens syfte.
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin redovisas. Kapitlet består av tre delar. 
Intervjuer skedde med sju yrkesarbetare av betydande roll inom ledningssamordning. 
Tre fallstudier över VA-aktörers relation mot andra ledningsaktörer. Dokumentanalys 
av kostnader från tre tidigare utförda projekt som Sweco i Jönköping varit 
uppdragsgivare och en sammanfattning av den insamlade empirin i förhållande till 
rapportens frågeställningar.  

4.1 Intervju 
För att besvara rapportens frågeställningar och syfte har sju personer valts att intervjuas. 
Dessa personer har betydande roll i ledningssamordning och arbetar inom olika 
områden för ledningsaktörer. De som intervjuats redovisas i Tabell 3, samt arbetsroll, 
aktör, erfarenhet i branschen samt vilket skede de arbetar i. Intervjufrågorna redovisas 
i Bilaga 1 och respondenternas svar redovisas i Bilaga 2-8. Det som sticker ut är att 
Vägprojektören jobbar framförallt med väg och gata men har erfarenheter inom VA och 
ledningssamordning. 

Tabell 3: Respondenternas arbetsroll, aktör, erfarenhet i branschen samt vilket 
skede de jobbar i. 

 

4.1.1 Tillämpning av branschstandard 
Responsen om att tillämpa en branschstandard varierade beroende på vilken roll 
respondenten hade i ledningssamordningen. Det var framförallt VA-aktörerna i 
projekteringsskedet som var utav ett behov av en standard. Opto- och 
fjärrvärmeleverantören var öppna om att införa en standard medan byggledarna i 
produktionsskedet ansåg att det inte behövdes.  

Respondenterna hade blandade åsikter om att införa en branschstandard. Det framkom 
att erfarenhet var en viktig del till att få kostnadsfördelningen att fungera. 



Empiri 

20 

Fjärrvärmeleverantören bekräftade att de som har jobbat länge i branschen har under 
tidigare projekt jobbat med varandra och har redan ett upparbetat sätt om hur det ska 
fungera med direktiv och ledningsavstånd. Både byggledarna var inne på samma spår 
med att förklara att det redan finns regler och att det är upp till varje individ att ta ansvar 
för kostnaderna. Alla respondenter var överens om att projekt varierar från fall till fall, 
beroende på vilket avtal som har förhandlats, vilket försvårar det till att spika fast en 
procentuell kostnad till respektive aktör. Det som upptäcktes var att vissa respondenter 
inte var medvetna om att standarder kring hur ledningarna ska ligga jämfört med 
varandra redan finns. 

4.1.2 Hantering av kostnadsfördelningen i ledningssamordning 
Till frågan om hur kostnadsfördelningen hanterades så framkom det att den som vill 
starta en ledningssamordning ska under tidigare skeden vara noggrann med 
underlagshanteringen eftersom problem inte upptäcks förens i produktionsskedet. Det 
framkom även olika svar beroende på vilka samverkansformer de brukade jobba efter. 
De samverkansformer som framkom var samförläggning, exploateringsområde samt 
trafikverksjobb. 

På senare tid har flera ledningsaktörer börjat samförlägga för att slippa gräva i flera 
omgångar. Detta gör att schakten fördelas enligt diffusa procentinsatser samtidigt som 
ledningar i sig fördelas enligt löpmeterpris. Nackdelarna med samförläggning visar sig 
vara vissa ledningsaktörer kommer sent in i projektet, missar att redovisa ledningarna 
samt att ledningar inte redovisas alls. När det väl uppstår problem i form av 
ledningskrock, förstörda ledningskablar eller liknande som gör att extra kostnader 
tillkommer så blir det svårt att avgöra vem som ansvarar för kostnaderna.  

Exploateringsområden drivs av olika typer av exploatörer som till exempel kommunen 
eller privata företag. I sådana projekt är det exploatören som står för alla kostnader att 
flytta ledningar. Därmed står exploatören för att flytta befintliga ledningar och stå för 
alla projekteringskostnader som krävs. 

I trafikverkets uppdrag såsom gatuprojekt och hela gator, jobbar man ut efter vägrätt. 
Detta medför att ledningsaktörerna, som har befintliga ledningar inom vägområdet 
riskerar att själva behöva stå för flytt och kostnad av de befintliga ledningarna beroende 
på vad avtalen säger. Sedan beror det på vilken form av entreprenad man jobbar efter. 
Utförandeentreprenad är den entreprenaden som främst används idag. Där fördelas 
kostnaderna procentuellt enligt en mängdförteckning. 

4.1.3 Problem och konflikter våren 2018 
I frågan om hur respondenterna såg på problem och konflikter som uppstod, framkom 
det att konflikter är relativt ovanligt men att det förekommer att ledningsaktörer 
konfronterar varandra och blir irriterade. Problem är betydligt mer förekommande 
under ledningssamordning och det visades att aktörerna hade två olika problem i form 
av underlagshantering samt bristfällig kommunikation.  

Alla respondenter var medvetna om att det finns gamla odokumenterade ledningar som 
försvårar grävbarheten. Det försvårar arbetet för ledningssamordnaren att försöka finna 
dessa ledningar och göra en samordning. Enligt optoleverantörer framkommer det stora 
problem när man kolliderar och krockar vilket gör att man blir oense om vem som får 
stå för kostnaderna. Problem kring underlagshanteringen uppstod framförallt när 
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ledningssamordnaren glömmer att redovisa ledningar vilket visar brist på erfarenhet 
och vidare leder till stora kostnader. 

4.1.4 Kommunikation och BIM i ledningssamordning 
Kommunikationen mellan ledningsaktörerna ansågs dålig. Enligt byggledare 2 så ligger 
inte ansvaret hos ledningsägaren utan det är initiativtagarnas ansvar att 
kommunikationen fungerar. Är det en byggherre som ska göra någonting har denne en 
projektör som tar hand om projekteringssansvaret och i produktionsskedet så har 
entreprenören ansvaret. Kommunikationen hanteras enligt alla respondenter genom 
projekterings- eller ledningssamordningsmöten samt direkt kontakt. Fyra utav 
respondenterna använder sig av programmet iBinder. 

iBinder används som ett digitalt verktyg för kommunikation och dokumenthantering. 
Dock framkom det att man fortfarande använder sig av erhållna tidigare dokument när 
det kommer till kostnadsfördelning men att det inte görs så noggrant då de redan vet 
vad kostnaderna brukar landa på. Det visades även att respondenterna inte var 
informerade hur BIM tillämpades och enligt optoleverantören berodde det på att 
anläggningsbranschen ligger efter med BIM.  

Ett steg närmare BIM är användandet av Ledningskollen som ansågs som ett positivt 
verktyg för att få ut användbar information. Det negativa är att många inte går med i 
Ledningskollen vilket försvårar grävbarheten i ett område. Dessutom väljer vissa 
ledningsägare att inte visa exakt position av ledningars på grund av sekretesskäl vilket 
gör att man tvingas kontakta ledningsägaren direkt enligt vägprojektören. Där påpekade 
även VA-aktören från Jönköpings kommun att oerfarna ledningsägare kan vara svåra 
att komma överens med.  

4.2 Fallstudie  
Fallstudie användes för att ge kunskaper kring förhållandet mellan VA-aktörer och 
andra ledningsaktörer. Detta grundade sig från responsen från intervjuerna med stöd 
från insamlad data. Kunskaperna kring förhållandet kunde därefter överföras och 
undersökas med andra typer av VA-aktörer. Därefter sammanställs de lärdomar som 
fåtts av dessa fallstudier. 

4.2.1 Sweco AB Jönköping som VA-aktör 
När Sweco AB Jönköping har varit uppdragsledare på trafikverkets uppdrag.  Omfattar 
det främst om projekteringsuppdrag som innefattat att samla underlag från 
Ledningskollen. Projektören upplevde att olika ledningsaktörers underlagshantering 
har varit varierande. Vissa ledningsaktörer har varit medvetna om placering på sina 
ledningar medan andra inte var det. Dessutom kunde underlagen vara i varierande 
kvalité i form av handritade papperslappar till digitala filer. Det gör att problem 
uppkommer så att de eller den andra ledningsaktören får beställa inmätningar på plats 
vilket leder till längre tid och mer kostnader. 

Projektören påpekade att när många är inblandade så uppstår problem om vem man ska 
prioritera vilket är en utav riskerna som tas upp i Stockholms Handelskammare rapport 
(2009). Det upptäcktes även att optoleverantöreren brukade lägga sina ledningar utan 
att kontakta trafikverket när trafikverket har markrätten. Detta visar brister på 
kommunikation hos optoleverantörer men enligt projektören är det för att vinna kunder 
från konkurrenter. 
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Projektören anser att man skapar ett dåligt rykte via brist på kommunikation i 
ledningssamordning. Det påpekades att optoleverantörer är svåra att kontakta och 
samarbeta med. Anledningen till problemet är att optoleverantörer anser att de själva 
har rätt till att bygga ut sina ledningar vilket skapar konflikter om vilket avtal som ska 
gälla.  

När VA-aktörer behöver flytta sina ledningar blir grävbarheten diffus eftersom deras 
ledningar ligger djupast och optoledningarna överst. Samtidigt kan ledningarna som 
redovisas på 60 centimeter djup ligga allt från 2 centimeter till 1 meter vilket medför 
att det inte kan grävas med maskin utan måste grävas förhand vilket ger en extra 
kostnad. Får man underlag som redovisas via BIM och kommunikation med personer 
som har auktoriteten att bestämma samt ta beslut förstärks, skulle problem och 
konflikter kunna minimeras.  

4.2.2 Jönköping Kommun som VA-aktör 
I Jönköpings Kommun använder de samförläggning i projekt och kostnaderna procent 
fördelas men att det alltid blir problem eftersom respektive ledningsaktör har 
individuella budgetar att följa. Både Jönköping Kommun och projektingenjören 
upplevde att optoleverantörer kommer sent in i projekten och att de försöker komma 
undan billigare.  

Dock nämner projektingenjören inget om kommunikationsbristen men är inne på att 
optoleverantörerna inte har exakta mått på sina ledningar och att Jönköping Kommun 
vill ha en grävbarhet. Projektingenjören påpekar att det inte alltid är lätt att vara 
försiktig med att gräva och även om ledningsaktörer har lagt sina ledningar fel så har 
de inte rätt att gräva av deras ledningar. Skulle en ledning grävas av blir det väldigt 
höga kostnader för bortfallet och lagning samt att viktiga samhällsfunktioner sätts ur 
spel. Det gör så att VA-aktörer alltid blir den förlorade parten. 

4.2.3 Värnamo Kommun som VA-aktör 
Värnamo Kommun som är en mindre kommun jobbar efter en prislista som är bestämd 
tillsammans med ett kommunalt värme & energibolag. Det gör att diskussionen blir 
lättare eftersom de samarbetar med färre aktörer. Dock medger även 
ledningsnätingenjören att optoleverantörer kan vara svåra att förhandla med.  

Ledningsingenjören påpekar att problem och konflikter uppstår men att det alltid brukar 
lösas eftersom prislista finns. Det viktigaste är att vara tydlig i början vilket har 
underlättats nu (2018) när det finns en projektledare som styr allt. I det stora hela 
upplevde ledningsaktören inga större problem och konflikter utan att de har ett gott 
samarbete med kommunala bolag sedan tidigare. 

4.2.4 Lärdomar från Fallstudie 
Lärdomarna från olika VA-aktörer var många. Det som framstod var att 
optoleverantörerna kommer in under senare skeden av projekt. Detta bekräftades av 
nätplaneraren som jobbar för optoleverantörer. Anledningen till att de är sent ute är när 
de samförlägger åt Skanova eller Telia. Det påverkar kostnadsfördelningen i hela 
projektet. Samtidigt så har dessa företag olika budgetar att följa när det kommer till 
samverkan vilket får aktörerna att tveka och bli passiva med deras beslut (Stockolms 
Handelskammare, 2009). 
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I större kommuner såsom Jönköping så fanns det flera aktörer som vill vara med och 
samverka. Det gjorde att kommunikationen brast och man tvingades prioritera vissa 
aktörer. Det visades att problem och konflikter uppstod när båda parter hade förhandlat 
olika avtal om rättigheterna till att lägga ut sina ledningar. Vissa aktörer är inte 
medvetna om vilka avtal som är starkast. Detta hände inte i Värnamo Kommun eftersom 
de redan hade en god relation med aktörerna i området. Anledningen till att problem 
och konflikter omfattade mest optoleverantörer och inte fjärrvärmeleverantörer är på 
grund av tidigare erfarenheter med varandra vilket bekräftades av 
fjärrvärmeleverantören.  

4.3 Dokumentanalys 
Till dokumentanalysen fick studenterna tre tidigare utförda projekt i tabellform där VA-
avdelningen på Sweco AB i Jönköping agerat som uppdragsledare. Det framkom under 
kapitel 4.1.4 Kommunikation och BIM i ledningsamordning att kostnadsfördelningar 
redovisas på detta sätt. Det studenterna har ändrat är endast att kostnader redovisas i 
procent istället för svenska kronor. Dessa tabeller är redovisade i erhållna tidigare 
dokument och används som en jämförelse till den respons som har samlats in under 
intervju och fallstudie.  

4.3.1 Projekt med Opto. 
Till projekt 1 och projekt 2 samverkade Sweco med en optoleverantör. Där redovisades 
benämning, kostnader i procent, typ av ledningar samt sträcka. Kostnaderna för 
projekteringsskedet redovisas enligt Tabell 4 i procent för att visa hur kostnaderna har 
fördelats inom projektets delar.  

Tabell 4: Projekt 1 
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Tabell 5. Projekt 2 

 

Projekt 1 visar på att optoleverantörer betalar väldigt små kostnader förhållande till VA 
som står för de övriga befintliga kostnaderna som redovisas. I och med att 
optoleverantören placerade en ledning på 3250m när de endast står för 1.30% av 
kostnaderna medan VA-aktören som har sina ledningar på 2840m när de står för 98,3% 
så stämmer det överens om vad VA-aktörerna i Sweco och Jönköping Kommun 
upplevde. Projekt 1 visar även att mätning låg på 0,60% samt att ledningssamordning 
låg på 7.30% vilket tyder på att de som involverat sig i ledningssamordningen har 
redovisat sina ledningar på ett sätt som inte kräver extra mätning och därmed inga extra 
kostnader. 

Däremot visar projekt 2 att Sweco inte har fakturerat optoleverantören. Anledningen 
till detta är oklart men kan vara en anledning till att administration och möten ligger på 
14,75%. Det som visas i projekt 2 är att mindre kostnader har lagts på 
ledningssamordning vilket kan ha lett till flera mätningar. Dock ska det påpekas att de 
som har rapporterat benämningar kan ha rapporterat ledningssamordning under andra 
benämningar. Dvs att ledningssamordning kan ha ingått i administration och möten. 

4.3.2 Projekt med Opto och Fjärrvärme 
Till projekt 3 utförde Sweco överföringsledningar och samordnade med optoleverantör 
och fjärrvärmeleverantör. Kostnaderna för projektet redovisas enligt Tabell 6 i procent 
för att visa hur projekteringskostnaderna har fördelats inom projektets delar.  

Tabell 6: Projekt 3 
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Detta fall visar på att optoleverantörer ligger behandlar 0,60 % av 
projekteringskostnaderna. Fjärrvärmeleverantören betalade i detta projekt en kostnad 
på 4.40% av projekteringskostnaderna men hade en ledningssträcka på 1,6 km. I detta 
projekt står VA för resterande kostnader i projektet så som inmätning och geoteknik 
men även kostnader av 4,2 kilometer överföringsledningar samt VA-anslutning. Även 
detta projekt kan bekräfta att optoleverantören kommer undan billigare än de andra 
ledningsaktörerna.  

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Denna studie innefattar sju intervjuer med erfarna respondenter inom 
ledningssamordningsbranschen. Dessa svar gav en uppfattning om hanteringen av 
kostnadsfördelningen i ledningssamordningen, om det skulle vara positivt eller negativt 
att införa en branschstandard samt vilka problem och konflikter de upplevde. En 
fallstudie togs upp för att undersöka relationen mellan VA-aktör och andra 
ledningsaktörer Svaren jämfördes efteråt med siffrorna från dokumentanalysen för att 
kontrollera med påståendena som togs upp i intervjuerna. Där kom det fram att det 
uppstår problem och konflikter framförallt med optoleverantörer.  Tabell 7 
sammanställer en överblick av svaren från de olika aktörerna kring 
kostnadsfördelningen i ledningssamordningen. 
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Tabell 7: Sammanfattning av empiri
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i förhållande till rapportens teoretiska 
ramverk för att framställa ett resultat. 

5.1 Analys 
Den insamlade empirin redovisas i Tabell 7 där respondenternas svar sammanfattas 
angående kostnadsfördelning, branschstandard och problem och konflikter. Den 
insamlade empirin har redogjort vilka problem och konflikter som uppstår vid 
ledningssamordning som medför diffusa kostnader mellan projekterings- och 
produktionsskedet. 

5.1.1 Påverkandet av kostnadsfördelning 
Empirin analyserades och gav bekräftelse på vilka åtgärder som behöver göras för att 
minska de problem och konflikter som uppkommer vid ledningssamordning. De 
problem vid kostnadsfördelning i ledningssamordning som blivit fastställda är att: 

• Många aktörer är inte medvetna om vilka avtal som ger rättigheterna till att 
lägga sina ledningar i marken.  

• Ett upparbetat sätt med tidigare kontakter visade mindre problem och konflikter, 
speciellt hos mindre kommuner. 

• Avgrävda ledningar gav diffusa kostnader mellan parter vilket baseras på dålig 
underlagshantering. 

• Information om hur ledningar ska förhålla sig till varandra utifrån Sveriges 
Energis handbok tillämpas inte i tillräckligt stor utsträckning. 

• Alla dokumenterar inte sin ledningar och gamla ledningar är inte uppdaterade 
och införda i Ledningskollen som används inom ledningssamordning. 

• Dålig informell kommunikation mellan delaktiga ledningsaktörer. 

Enligt Danielsson (2012) så är det viktigt att veta vilka avtal man ska förhandla för att 
skydda sina ledningar. Intervjuerna visade att problem och konflikter uppkommer på 
grund av att olika avtal har förhandlats. Enligt Lindeskog (2009) händer det oftare med 
de mindre privatägda bolagen och att kommunala bolag har ett arbetssätt som fungerat 
tidigare.  Detta sätter press på projektledaren eftersom de kan missbedöma vikten av att 
kalla till möte och kontakta ledingsaktörer i ett tidigt skede (Upper & Wilson). 
Byggledare 2 och VA-aktören från Värnamo kommun ansåg att det skulle spara tid och 
pengar till projektet.   

I kapitel 3.4.1 Kommunikation förklaras informell- och formell kommunikation enligt 
Wu, Liu, Zhao & Zuo (2017). Informell kommunikation påverkar process- och 
uppgiftskonflikter positivt medan det påverkar förhållandekonflikter negativt. Formell 
kommunikation medför att de inblandade har information om vad projektets aktörer vill 
åstadkomma och skapar mindre förhållandekonflikter i ett projekt. I 
ledningssamordning tenderar kommunikationen att vara formell ty den sker vid 
projekteringsmöten, iBinder och korrekt tolkade dokument. Enligt projektören i Sweco 
brister kommunikationen vid underlagshanteringen och vilka som ska prioriteras inom 
ett stort projekt. Även enligt Stockholms handelskammare (2009) händer detta när det 
är många aktörer i ledningssamordningen. Enligt Smith & Thomasson (2015) är det 
viktigt att ha alla berörda parter med i projektet för att inte försvåra dialogen mellan 
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alla parter. Vidare påpekar de att budgeten i projekt oftast överskrids beroende på 
kommunernas tidigare erfarenheter av samverkan. 

Enligt byggledare 2 har BIM inte utvecklats i infrastrukturprojekt fullständigt och i 
ledningssamordning där alla inte är av ”byggande” genre kan det bli svårt att 
implementera. Detta beror bland annat på bristande intresse och benägenhet samt de 
ekonomiska kapaciteterna företaget har (Dainty et al, 2015).  

5.2 Hur kommer det sig att det inte finns någon 
branschstandard för kostnadsfördelning i 
ledningssamordning 

Anledningen till att det inte finns någon branschstandard just nu (2018) är därför att de 
mest erfarna i branschen anser att projekt varierar från fall till fall och att de redan har 
ett fungerande arbetssätt mellan andra erfarna aktörerna. Det som framkom från 
intervjuerna är att de mer erfarna aktörerna ansåg att de redan vet hur kostnader ska 
fördelas och att problem samt konflikter uppkommer oavsett eftersom det finns 
budgetar att följa. Detta försvårar processen för nya oerfarna aktörer, som 
optoleverantörer, att samverka med dessa erfarna aktörer och riskerar därmed att 
prioriteras bort. (Stockholms Handelskammare, 2009). 

I Kaddoirs rapport (2017) framkom det att man söka sig till dessa erfarna aktörer när 
standarder för ledningsavstånd som Ebr Kabelförläggning max 145kV (Svensk Energi, 
2015) och kommuners tekniska handbok motsäger varandra. När det då inte finns någon 
erfarenhet så skulle det gynnas av att luta sig åt en standard för kostnadsfördelning, 
precis som Värnamo Kommun lutar sig åt en gammal prislista.  

5.3 Hur hanteras kostnadsfördelningen av ledningsaktörer? 
Som tidigare nämnt så varierar projekt från fall till fall och beroende på 
samverkansform så hanteras kostnadsfördelningen olika. Den viktigaste faktorn är dock 
att ledningssamordnaren ska vara noggrann och ute i tidigt skede oavsett 
samverkansform därför att misstagen inte upptäcks förens i produktionsskedet 
(Kadoori, 2017). Genom att redovisa ledningarna rätt så försvåras inte arbetet för 
projektören (Upper & Wilson, 2015). 

Samförläggning 
Fördelen med att samförlägga var för att slippa gräva om så att man sparar på 
samhällsekonomin. Problemet med att samförlägga var att optoleverantörer kommer in 
under senare skeden och slipper undan vissa kostnader vilket leder till långa väntetider 
och diffusa kostnadsfördelningar (Kaddori, 2017). Enligt Stockholms Handelskammare 
(2009) beror det på att de inte har samma resurser eller intresse vilket blir en följd av 
tvekan till att samförlägga. Intervjuerna visade dock att det handlar mycket om 
konkurrens bland olika företag och tjäna på att samförlägga. Enligt Smith & Thomasson 
(2015) så tyder det på att man fokuserar på sin egen vinning mer än att samverka. 
Därmed behöver det finnas tydligare regler som kan bestämma om 
kostnadsfördelningen. På det sättet blir det förbestämd om man intresserad och/eller har 
de resurser att samförlägga vilket leder till att man slipper på långa väntetider och 
diffusa kostnadsfördelningar (Kaddori, 2017). 
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Exploateringsområden 
När det kommer till exploateringsavtal i exploateringsområde så uppkom det inte större 
problem gällande kostnadsfördelningen. Enligt Ansin och Rödin (2016) finns det en 
tendens att exploatörer har svårt att veta vilka kostnader som berör de. Men enligt 
fjärrvärmeleverantören så brukar det ändå jämnas upp i slutändan. Därmed upplevdes 
det inga större problem när det kommer till exploateringsområden. 

Trafikverkets uppdrag 
Till trafikverkets uppdrag så uppstod konflikter när det handlade att förstå vilka avtal 
som är starkast när det kommer till rättigheter av att lägga sina ledningar under mark. 
Problemet handlade mest om brister i den kommunikationen mellan parter. Om 
trafikverket har vägrätt kommer de stå för övervägande kostnader gällande ledningar 
ifall det finns avtal. Problemet har varit att opto inte använt ledningskollen eller 
meddelat hur deras ledningar ligger och syftar på att de inte ska stå för kostnaderna 
även om det inte finns avtal mellan dem och trafikverket. Liknande fall skulle kunna 
undvikas med en bättre implementering av ledningskollen samt bättre kommunikation 
mot trafikverket eller dylik aktör och inte markägaren. Eftersom trafikverket håller sig 
till avtal brukar kostnaderna redan vara bestämda innan ett projekt startar och därmed 
inte diskuteras vidare.  

5.4 Vad krävs för att minimera problem som uppstår när 
kostnaderna ska fördelas mellan aktörerna i 
ledningssamordning? 

Det som krävs är att man beaktar de faktorer som påverkar kostnaderna exempelvis 
odokumenterade ledningar, avtal samt vilken typ av projekt det är. Det studenterna har 
kommit framtill är förslag på hur man kan minimera problem gällande kostnaderna 
inom ett projekt. Det första handlar om att ha ett minimum och maximumprocent 
fördelning och syftar sig endast till samarbetet mellan VA-aktörer, 
fjärrvärmeleverantörer samt optoleverantörer. Den andra förslaget är att undvika 
samförläggning eftersom det drar ut på tid och pengar. 

5.4.1 Förslag 1 – Procentfördela projekterings- och 
produktionskostnader 
Under kapitel 4.3 Dokumentanalys beskrivs tre projektkostnader och fördelningen 
mellan aktörer inom dessa. I förhållande till respondenternas svar gällande hur 
kostnaderna fördelas överensstämmer dessa, det som påverkar kostnaderna är 
schaktdjupet samt vem som uppstartarprojektet. I dokumentanalysens fall har VA varit 
uppdragsledare och därmed stått för ledningssamordningskostnaderna vilket medför att 
VA ser dem själva stå för allt för höga kostnader samtidigt som de andra aktörerna 
enbart står för projekteringskostnader. Det är bevisat att opto-leverantörer befattas på 
en marginalkostnad på grund av deras låga ledningsgrav samt att de kan lägga ledningar 
på andras terrasser. Fjärrvärme står för större kostnader och respondenten ser att de 
delar den övervägande kostnaden tillsamman med VA. Det dokumentanalysen 
bekräftar är att fjärrvärme ligger på en större kostnad än en opto men inte på samma 
kostnad som VA, vilket beror på att projektet innefattade överföringsledningar. 

För att samordna krävs tid av alla parter men enbart den som tagit initiativ till 
samordning betalar för kostnaderna. Förslaget är att kostnaderna för 
ledningssamordning fördelas lika mellan delaktiga parter i form av procent. Vilket i sin 
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tur betyder att om VA- fjärrvärme och opto samordnar i ett projekt kommer de stå för 
33% var av ledningssamordningskostnaderna.  

Kostnaderna kommer alltid vara varierande beroende på projekt samt vilka delaktiga 
aktörer som samordnar. Som tidigare sagt behöver VA gräva djupare samt projektera 
annorlunda gent mot fjärrvärme och opto vilket medför större kostnader. Det förslag 
som redovisas är en maximal och minimalkostnad för projektering och utförande i ett 
projekt VA agerar uppdragsledare för att alla delaktiga aktörer ska behöva stå för en 
procentuellkostnad. Detta för att Opto-leverantörer inte ska kunna lägga sina ledningar 
gratis och VA inte ska stå för någon annans kostnader. 

• VA behöver mest tid i projekteringsskedet och befattar sig med djupast 
ledningsgravar och står därför för en kostnad på minst 60% och max 80%  

• Fjärrvärme behöver emellertid inte lika mycket projektering som VA och inte 
heller lika djupa gravar och står därför för minst 20% procent max 40% 

• Opto står fortfarande för marginalkostnader men ska betala en dela av projektet 
då de annars varit tvungna gräva själv vilket hade blivit en större kostnad därför 
står de för minst 5% och max 10%. 

Syftet är att kunna rama in kostnaderna så att en enskild aktör inte ska kunna komma 
undan med kostnader eller stå för andras kostnader. 

5.4.2 Förslag 2 – Undvik samförläggning 
Det finns fortfarande egenskaper som behöver förbättras när det kommer till att minska 
problem i ledningssamordning vilket är följande: 

• Projektledare bör bli informerade om att starta ledningssamordning i ett tidigt 
skede för att minska missförstånd och sent tillkommande ledningsaktörer. 

• Ledningsaktörer bör inventera och dokumentera och digitalisera befintliga 
ledningar som inte finns i ett datorsystem. 

• Ledningsaktörer bör dokumentera alla framtida ledningar med exakt 
höjdsättning om var de befinner sig. 

Det framkom från Jönköping Kommun att det ibland fungerar bättre när de själva gräver 
där man vill lägga fram sina ledningar. Detta gör att respektive ledningsaktör får stå för 
sina egna kostnader. Det Kaddori (2015) var inne på att samförläggning leder till längre 
tid och mer kostnader. Det positiva är att man förhindrar ledningsaktörer till att komma 
undan med kostnader, Nackdelen att inte samförlägga är att man saktar ner utvecklingen 
av ledningsnätet. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att ta fram förslag på hur kostnader kan fördelas mellan varje 
ledningsaktör, så att risken för problem i ledningssamordningen kan minimeras. Efter 
att besvarat de två första frågeställningarna ansågs det nödvändigt att göra upp en 
kostnadsplan med procentsatser. Erfarna aktörer anser att de redan vet hur kostnader 
ska fördelas och problem kommer uppstå i vilket fall, detta motsäger VA med att de 
tycker de står för övervägande kostnader och en majoritet av respondenterna från 
empiri kapitlet 4.1 Intervju anser att det är problem med optoleverantörens kostnader. 
Den andra frågeställningen besvarar hur kostnaderna fördelas vilket beror på typ av 
projekt, om det är exploateringsområde, samförläggning eller uppdrag mot 
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trafikverket. Detta gav problem att skapa en generell kostnadsplan då många faktorer 
avgör hur kostnaderna fördelas, tillexempel vid uppdrag åt trafikverket betalar de 
kostnader enligt förbestämda avtal beroende på vägrätt och ledning gentemot väg. 
Med detta i ryggen samt analys av tredje frågeställningen om hur kostnaderna kan 
fördelas för att minska problem har förslaget blivit att fastställa en kostnadsplan för 
maximal-och minimala kostnader i projekt för samförläggning med VA som 
ledningssamordnare.  
 
Ledningssamordning är en delkostnad i ett projekt och uppdragsledaren som 
ledningssamordnar står för kostnaden. För att göra det mer jämställt mellan alla parter 
i projekt där ledningssamordning ingår bör delkostnaden fördelas lika oberoende på 
vem som upprättat ledningssamordningen. Alltså ett projekt där Opto-leverantör, 
fjärrvärme-leverantör och VA samspelar bör stå för 30% kostnaderna vardera. 
 
En generell kostnadsbild för samförläggning redovisas i analys för tredje 
frågeställning och ett riktmål för kostnader är förslagsvis att försöka hålla sig inom det 
procentuella spannet beroende på hur projektet är uppdela.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet kommer att omfatta en sammanfattning och diskussion av resultatet, metoden, 
begränsningar, slutsatser, rekommendationer och avslutas med förslag på hur vidare 
forskning av det slutliga resultatet skulle kunna genomföras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av rapporten gav ett förslag på hur en procentsats av kostnader i 
samförläggning kan delas upp mellan aktörer och även en definition av vilka faktorer 
som skapar problem med kostnader i ledningssamordning. Det gemensamma i 
projekten var att uppdragsledaren fick stå för alla kostnaderna av ledningssamordning 
vilket studenterna ansåg vara onödigt och istället borde summan fördelas lika över 
inblandade parter. Målet med rapporten var att ta fram en kostnadsplan i 
ledningssamordning, problemet är att många faktorer påverkar hur kostnaderna fördelas 
tillexempel om det är exploateringsområde, stadsmiljö eller ett trafikverk uppdrag. Det 
som gjordes var ett förslag av procentsatser att rikta kostnaderna mot beroende på hur 
komplex projekteringen är och vilket djup ledningarna ligger på. Detta baserades på att 
besvara rapportens frågeställningar med hjälp av intervjuer från erfarna arbetare inom 
branschen och dokumentanalys. Det andra som gjordes var att definiera de problem 
som uppstår vilket ger upphov i extrakostnader för att minimera dem och på så sätt få 
en bättre relation mellan parter.  

För att få ett trovärdigt resultat utfördes de olika delmomenten noggrant och 
reflekterade över validiteten samt reliabiliteten. Den insamlade empirin baserades på 
tre fallstudier för att resultatet inte enbart skulle baserar på en ledningsaktörs åsikter. 
Beräkningar i dokumentanalysen utfördes så att resultatet alltid blir det samma.  
Respondenterna valde efter yrkesroll för att ha erfarenhet av ledningssamordning och 
kunna ge välgrundade svar på intervjufrågorna, transkriberingarna skickades sedan 
tillbaka för ytterliga reliabilitet. Resultatets validitet stärks i och med att empirin 
insamlade i form av intervjuer av totalt tre ledningsaktörer och två byggledare med 
erfarenhet inom ledningssamordning. För att höja validiteten utfördes en kvalitativ 
intervju med genomarbetade frågor för att ge bra svar på rapportens frågeställningar.  

Frågeställningarna var utformade i bäst mån för att uppnå målet med rapporten och var 
kontrollerade av handledare för att bli riktade mot rapportens frågeställningar. 
Studenterna borde i ett tidigare skede diskuterat över delmål så som att kartlägga 
problem för att sedan fastställa en kostnadsplan utifrån det istället för att enbart valt ett 
huvudmål för ett mer riktat resultat i det som ger upphov till problemen.  Det som blev 
det slutliga resultatet i rapporten går att använda då det är baserat på trovärdiga källor. 

6.2 Metoddiskussion 
Studien behandlar kostnader och relationer och baserades därför på både en kvalitativ 
och kvantitativ studie. Alla metoder var väl valda för att få ett trovärdigt resultat. 
Litteraturstudier för att få ett vetenskapligt bevis på att ett problem finns och 
välgrundade teorier för att kunna utföra en analys på den insamlade empirin. En 
kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer utfördes för att granska 
människors uppfattning om kostnadsfördelningen vilket ansågs nödvändigt då 
ledningssamordning involverar relationer mellan parter. En kvantitativ dokumentanalys 
med beräkningar utfördes för att kontrollera fördelningen av kostnaderna i projekt. Att 
kontrollera kostnaderna i projekt med siffror var nödvändigt för att bekräfta hur stor 



Diskussion och slutsatser 

33 

procentuell del av kostnaderna i ett projekt aktörer står för. Författarna anser att 
metoderna var lämpliga och utfördes korrekt. 

Det som skulle förbättra rapporten var mer intervjuer, nu hade vi tre respondenter från 
VA-aktörer men enbart en optoleverantörer och fjärrvärmeleverantörer. Det skulle vara 
mer utförlig empiri om det var tre från varje teknikområde. Ytterligare skulle det ge ett 
bredare resultat om El inte avgränsades utan ingick i rapporten. Fler dokumentanalyser 
skulle kunnat utföras men efter sammanställandet av de tre som utfördes ansågs inte det 
behövas.  

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna som formulerades gjorde arbetet möjligt att kontrollera hur 
kostnaderna mellan projekteringsskedet och produktionsskedet påverkade varandra i 
ledningssamordning. Om det inte hade avgränsats till de skedena hade hela 
byggprocessen av en ledningsbyggnad och ett specifikt resultat som kan leda till 
minskade kostnader och problem hade blivit mer generellt och övergripande. Att 
avgränsa ledningsaktör för el var något som författarna inte planerade vid uppstart men 
då det inte blev någon kontakt med kompetent personal fick detta bli ett ofrivilligt 
måste. Data från övriga respondenter omfattade uttalanden om elleverantörer och hur 
de samförlägger med till exempel optoleverantörer har tagits med i resultatet för att 
kunna tillämpa resultat generellt. Dock togs inga slutsatser huruvida el redan följer 
rapportens resultat eller vad deras tycke om kostnadsfördelning och problem i 
ledningssamordning då de inte uttalat sig om detta. Det som togs med var generell fakta 
om att det finns en branschstandard mellan elnät och tele för att bevisa hur 
optoleverantörer samförlägger och kostnadsfördelar gentemot andra ledningsaktörer. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Rapporten har redogjort vilka problem och konflikter som uppstår vid 
ledningssamordning som medför diffusa kostnader mellan projekterings- och 
produktionsskedet. Även gett förslag på riktvärden i form av procentsats där 
kostnadsfördelning bör förhålla sig. Resultaten analyserades och gav slutsatser på vilka 
åtgärder samt vad som behöver göras för att kunna minska de problem och konflikter 
som uppkommer, samt inom vilken ram kostnaderna kan förhålla vid 
ledningssamordning och där med få en mer rättvis kostnadsfördelning.  

Slutsatserna och rekommendationer som togs i rapporten för att minska de problem som 
uppstår vid kostnadsfördelning av ledningssamordning är följande. 

• Projektledare bör bli informerade om att starta ledningssamordning i ett tidigt 
skede för att minska missförstånd och sent tillkommande ledningsaktörer. 

• Ledningsaktörer bör inventera och dokumentera och digitalisera befintliga 
ledningar som inte finns i ett datorsystem. 

• Ledningsaktörer bör dokumentera alla framtida ledningar med exakt 
höjdsättning om var de befinner sig. 

• VA bör förhålla sig mellan 60-80% av projektkostnaderna. 
• Fjärrvärme bör förhålla sig mellan 20-40% av projektkostnaderna. 
• Opto bör förhålla sig mellan 5-10% av projektkostnaderna. 
• Gemensamma kostnader i ledningssamordning bör fördelas lika mellan parter. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Baserat på detta resultat skulle man kunna arbeta vidare genom att studera el-aktörers 
relation med andra aktörer. Eftersom VA-aktörer upplever att det kan vara svårt att 
arbeta med optoleverantörer kan det vara intressant att se hur elleverantörer upplever 
optoleverantörer eftersom de har en samförläggnings katalog tillsammans. Vidare 
skulle det vara intressant att studera hur underlagshanteringen fungerar ute på plats 
under ett pågående projekt för att se om det verkligen stämmer att t.ex. optoleverantörer 
placerar sina ledningar för tätt intill en VA-ledning.
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 
 

2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 
 

3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? Dvs tidigare projekt, 
andra jobb, utbildning? 

 
4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i ledningssamordning finns i 

dagsläget? 
 

5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till kostnadsfördelning 
inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 
 

6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande kostnadsfördelning 
i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 
 

7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna har 
fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 
 

8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 
 

9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 
 

10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 
 

11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader än vad de 
egentligen borde stå för? 
 

12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna vid 
ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 
 

13. Används BIM i er verksamhet? 
Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 

14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur kostnaderna 
fördelas? 
 

15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 
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16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta kostnadsfördelningen i 
ledningssamordning? 
Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 
 

17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen mellan er 
och andra ledningsaktörer?  
 

18. Har du några övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Intervju 1  
Byggledare 1 

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 
 
Ja 
 
2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 
 
Ägare av min egen firma sen 2012.  
 
3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? Dvs tidigare 

projekt, andra jobb, utbildning? 
 
Jag har jobbat mest som byggledare. Då är man i den fasen man börjar bygga. 
Har vart engagerat i projekt som Projekteringsledare i ett par år.  

 
4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i 

ledningssamordning finns i dagsläget? 
 
I en vanlig traditionell gata i kommunen så är vatten och avlopp, 
dagvattenledningar den sektionen i gata bekostas av kommunens VA avdelning, 
och sen har vi ju då el, belysning och fiber från Jönköpings energi. Jag har inte 
riktig koll på hur kostnaderna fördelas mellan Jönköping energi och Jönköpings 
kommun. Sen fjärrvärme och fjärrkyla som också är Jönköpings energi. Där är 
det inte alltid samma. Jag tror att respektive ledningsägare ska bära sina egna 
kostnader. De tar ut de kostnaderna med servisavgifter osv. Jag jobbar inte 
direkt som projektledare normalt sett. Så det är projektledaren på kommunen 
som har hand om dessa kostnadsfördelningar mellan respektive part egentligen.  
 
5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till 

kostnadsfördelning inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 
 
Nej det vill jag inte påstå. Det har jag ingen erfarenhet av. 
 
6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande 

kostnadsfördelning i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 

 
Ja, det är mer relaterat till vanlig normal reglering av mängder tillexempel då. I 
bland förekommer det att man har missat att ange t.ex befintliga elledningar när 
man bygger. Det kan ibland bli stora kostnader för att hantera oredovisade 
ledningar eftersom man inte kan förbereda sig för. Är det så att man ska hantera 
en elledning som man vet om då kan man förbereda sig för de. Dyker de bara 
upp så kan det bli ganska dyrt. Där vi sitter idag så har den konsulten som har 
gjort handlingarna här har bommat med att lägga med fjärrvärme och fjärrkyla 
som är en stor del av kostnaden i gatan. Det är mer en projekterings miss då. 
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7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna 

har fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 

 
Det kan jag inte påstå. Man har ganska bra koll på vems ledningar är och vart 
kostnaderna ska läggas. Det är inga stora problem. 
 
8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare 

skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 

 
Ja, men det är nog väldigt sällan. Normal i projekteringsskedet så försöker man 
att kalla alla ledningsägare som man överhuvudtaget vill, vet, och är intresserad 
av att vara med och lägga ledningar i gata. I princip så vet alla ledningsägare 
om att här kommer det byggas och vill vi vara med så behöver vi vara med från 
början. Sen så har det hänt att någon kommer på i efterhand att, ’’vi vill ha en 
ledning till här’’ men det är undantagsfall. Det brukar inte vara stora problem 
att hantera det heller. 
 
9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 
 
Projekteringsmöten, projekteringsledarens roll att samordna allihop och kalla 
till sig alla ledningsägare och sen hantera de på mötena. Sen projekteras hela 
entreprenaden mot slutet och då tar man fram en samordningsritning som alla 
ledningsägare också får vara med och titta på och granska. T.ex så vill ju inte 
VA, att el servisen ska ligga ovanpå en VA servis osv. Men de har ändå 
möjlighet att vara med så samordningen är projekteringsledarens roll att se till 
att alla ledningsägares ledningar samordnas och hamnar på rätt ställe. 
 
10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 
 
Det är återigen projekteringsmötena och konstaterar man att två ledningar 
krockar med varandra eller ligger ovanpå varandra eller nått som inte funkar så 
löser man det gemensamt. Jag har aldrig vart med om att det är ett problem utan 
det för man en dialog om då och då får den ena eller den andra flytta på sina 
ledningar helt enkelt.  
 
11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader 

än vad de egentligen borde stå för? 
 
Nej det ska ju inte vara så. Men kanske VA ledningar det ska VA kollektivet stå 
för och det kanske kan hända någon gång då och då att de får ta en del av kostnad 
som hör till gata tillexempel men man försöker i möjligaste mån fördela 
kostnaderna mellan de olika kostnadsbärarna. Jag har inte upplevt det som något 
problem. 
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12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna 
vid ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 

 
Nej. 
 
13. Används BIM i er verksamhet? 

Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 
Nej. Anläggningsbranschen ligger lite efter det med BIM. Sen vet jag att vissa 
kommuner så jobbar man mer med det. I Jönköping känner jag inte till det. Det 
är möjligt att det finns de som gör det men jag har inte stött på det själv. 
 
14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur 

kostnaderna fördelas? 
 
Vi talar inte om för VA vad det kostar att lägga elledningar och så. Utan om det 
är en gatusektion för en hel gata så ser man ganska tydligt vems som är vem. 
Det förekommer ibland att olika ledningssektioner går in i varandra men inte 
ofta. Men då skulle det kunna bli att man får dela på vissa kostnader men då får 
man titta särskilt på det.  
 
Så alla har sitt eget ansvar att se efter hur mycket man ska betala? 
 
Ja det skulle jag påstå. I anläggningsbranschen jobbar vi väldigt mycket med 
utförandeentreprenader, det är väldigt lite totalentreprenader. I 
utförandeentreprenad så har vi en komplett mängdförteckning och där finns alla 
moment redovisade så det är ganska enkelt att se vad respektive ledningar kostar 
osv för du har schakt, bädd och fyll och allting för VA och det redovisas separat 
och detsamma för el, fiber osv.  
 
Kan det hända att även om det står så har man inte fullföljd 
mängdförteckningen helt och hållet? 
 
Ja det händer, men mängderna i mängdförteckningen är reglerbara. Så är det en 
schakt som minskar eller ökar eller om de blir längre eller kortare så reglerar 
man de mängderna.  
 
15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 
 
Är det en utförandeentreprenad så har du en prissatt mängdförteckning och då 
blir allt jättetydligt så jag ser inte det som ett problem och det behövs inga 
förslag på hur vi ska fördela kostnaderna.  
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16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta 
kostnadsfördelningen i ledningssamordning? 

Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 
 
Jag vet inte riktigt vad du menar med branschstandard men vi har ett väldigt 
tydligt regelverk för hur vi jobbar och som jag sa, i en mängdförteckning så är 
det svart på vitt vad som tillhör vad. Man skulle nästan kunna säga att det är en 
form av branschstandard för det är ett regelverk som alla jobbar efter och känner 
till. Om man gör en totalentreprenad av en kommunal gata så försöker man i 
anbudsskedet att dela upp kostnaderna. Då talar man om i förfrågan att vi vill 
att ni delar upp kostnaderna på VA och på fjärrvärme och hur man nu vill ha det 
så får man koll på det i alla fall. För det är ett problem när man bygger en 
kommunal gata när man har massa olika aktörer som VA-avdelningen och 
Jönköpings energi har ju flera olika avdelningar. Men så länge vi håller på med 
utförandeentreprenad vilket vi gör till ungefär 90 %, så ger det sig självt hela 
tiden.  
 
17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen 

mellan er och andra ledningsaktörer? 
 
Nej det tycker jag inte utan alla är medvetna om hur det fungerar så att det kan 
jag inte säga. Det skulle möjligen vara Jönköpings energis fiber som 
samförlägger med elledningar så de har lite synergieffekter då men annars så 
nej det vet jag inte riktigt. 
 
18. Har du några övrigt du vill tillägga? 
 
Nej det har jag inte.  
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Bilaga 3 Intervju 2 
Intervju 2 Vägprojektör  

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 

Ja 

2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 
 
Jag har jobbar som vägprojektör sedan 2008, vilket motsvarar 10 år. 
 

3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? D.v.s. tidigare 
projekt, andra jobb, utbildning? 

Jag har varit inblandad i ett flertal projekt, där jag först har samlat in underlag 
från ledningskollen med varierande kvalité allt från handritade papperslappar 
till dwg-filer, en del har bra koll på var de har sina grejer medan andra inte har 
det. Om vi märker att något blir ett problem mäter antingen vi eller de in det för 
att se så att allt ligger där det ska. 

4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i ledningssamordning 
finns i dagsläget? 

Trafikverket beställer vårt jobb och antingen ligger ledningarna innanför eller 
utanför det som var befintligt vägområde och sen var det hamnar sen avgör vem 
som ska betala. Ligger de innan för befintligt vägområde ska det finnas ett avtal 
men det är inte alltid att det gör det eller så ligger de där på egen risk och då får 
ledningsaktören ta smällen om det händer något. Ligger de utanför men hamnar 
innanför nybyggnationen då är det trafikverket som betalar alltså lägga nytt eller 
flytta. Om de ska tillexempel lägga en cykelväg och det är någon som vill lägga 
nytt så kanske de bara lägger tom rör så det går att peta ner i efterhand eller om 
det ändå ska grävas kanske den som bygger vägen gör gräv jobbet för eventuella 
ledningsägare samtidigt. Sen hur de dealar med varande vet jag inte. Oftast 
kanske det är en entreprenör som har någon lokal ledningsägare som ska 
kontrollera så att de inte gör fel.  

5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till 
kostnadsfördelning inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 

Kanske inte konflikter, detta beror nog på att jag mestadels har jobbat mot 
trafikverket som vill ha ett avtal innan de lämnar ut hur mycket som ska flyttas, 
var det ska ligga och hur mycket det troligen kommer att kosta. Så 
ledningsägaren eller entreprenören kan komma och säga vi har fått gräva med 
spade vilket kostar mer pengar och dylikt.  
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6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande 
kostnadsfördelning i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 
 
Om det är många inblandade kan det uppstå problem vem man ska prioritera, 
vi är någon form av mellanhand mellan ledningsägaren och trafikverket eller 
kommunerna. Oftast är kommunerna inte riktigt lika regelstyrda som 
trafikverket, trafikverket bestämmer så här ska det vara så får de anpassa sig 
till det. 
 

7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna har 
fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 
 
Ett exempel på projekt är där opto har lagt ner sin fiberkabel bredvid en väg 
utan att kontakta trafikverket och blev sura för trafikverket skulle bygga 
cykelväg på deras ledning. De ville inte betala för det men kommer troligtvis få 
göra. Markägaren äger marken men trafikverket har rätt till att bygga på marken 
och man får inte vara innanför det området om man inte kontaktat trafikverket. 
Projektet handlade om en och en halv mil opto ledning som kanske ligger för 
grunt och måste grävas bort. De ledningsägare som tidigare jobbat med denna 
aktör sa att de brukar göra så och ta smällen om något händer. Det kanske beror 
på att de vill sno åt sig så många kunder som möjligt innan konkurrenterna.   
 

8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 
 
Ledningskollen gäller i en månad och om man är i ett projekt i ett och ett halvt 
år gör man inte det 15 gånger utan man kontrollerar innan så att det inte kommit 
någonting nytt. Just nu skulle jag tro att det är en del fiber utbyggnad som kanske 
inte fanns för ett halvår sedan vilket antagligen är krångligare att flytta en gamla 
telekablar men om det bra är lite grann kanske det går att putta på dem. Oftast 
ska de vara i drift samtidigt och inte grävas med maskin utan spade vilket 
entreprenören blir sura över eftersom det kostar extra pengar.   
 

9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 

I vårt fall behöver vi ha koll på alla, vi har haft ledningssamordningsmöten med 
delaktiga ledningsägare där vi som konsult har tagit fram underlagen och 
projekterat. Där har vi gått genom hela ledningssträckan och redovisat var de 
olika ledningarna befinner sig och frågat hur de vill göra. Om det ändå måste 
till en flytt så kanske ledningsägarna på mötet eller själva efteråt pratar ihop sig 
och samförlägger, detta beror på hur engagerad personen är som kommer till ett 
sådant möte. Ibland är det svårt med kontakten jag har tillexempel försökt få tag 
i några sedan januari om hur deras ledningar ska läggas och hanteras.  
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10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 
 
Om de inte ledningsägarna kommer överens internt kan vi inte säga så här ska 
det vara utan vi gör ett jobb åt någon. Trafikverket har en typsektion eller ett 
snitt som säger här vill vi att ledningen ska ligga så långt ut från vägen som 
möjligt för att det inte ska bli något problem om en ledning går sönder. VA-
ledningar ligger ofta djupt medan el och tele inte gör det, jag kan tänka mig att 
om man ska bygga om VA kanske man behöver flytta det överliggande det är 
därför trafikverket vill ha de här avtalen. Men oftast har vägen funnits där 
jättelänge och det finns inga avtal eller att det finns något handskrivet papper i 
ett arkiv men ingen vet riktigt och det är då det kan bli konflikt. Tillexempel de 
som hade grävt ner fiberkabeln sa att de hade fått tillstånd av markägaren och 
vill inte betala massa extra på grund av det men jag vet inte om det går att bevisa.  
 
 

11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader än 
vad de egentligen borde stå för? 

De har jag varit i kontakt med har ganska bra koll på vad de får betala utifrån 
de konsekvenser som blir, vet dem att de måste flytta på ledningen om den, 
tillexempel ligger tvärsöver används skyddsrör och då brukar det vara 
trafikverket som betalar. 

12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna vid 
ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 
 
Nej, för min del blir det ett del pris av det som entreprenören lämnar på den 
handlingen vi har gjort. Möjligtvis används Excel men det används för att 
redovisa ledningslängder och var den korsar så sätter entreprenören ett pris på 
det. Möjligtvis om det är ny förläggning kanske man kan samköra de 
schaktarbetarna men det blir en förteckning av befintliga läget och det färdiga 
resultatet som entreprenaden sätter pris på. Det är möjligt att om el och tele är 
på samma ställe att de pratar ihop sig utan att vi vet om det, tillexempel om en 
elledning ska flyttas kanske tele ber dem lägga ett tomrör så att de kan peta ner 
sin ledning också. Men om vi får reda på det försöker vi ha med det i 
handlingarna. Sen kanske inte trafikverket vill betala för det heller men det har 
att göra med var ledningarna ligger i förhållande till vägen. 
 

13. Används BIM i er verksamhet? 
Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 
Just på senare tid används det rätt mycket, vi försöker väl (i det här fallet) alla 
underlag som vi fått från Ledningskollen har vi försökt i den mån det går att 
lägga in det i den modellen vi projekterar i så att vi ser var ledningarna befinner 
sig. Det har varit väldigt bra att visa, kanske inte just för ledningsägarna men vi 
försöker visa där det händer mycket. Men framförallt för att visa beställaren, ser 
man det på ett papper ser man mängder information vilket blir grötigt men ser 
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man det från sidan så blir det ett större problem eller så blir det inget problem 
alls för att man kan se vilka djup ledningarna ligger på. Det tar längre tid. Vem 
står för aktualiteten av en dwg-fil, vi kanske får en teleledningen som ska ligga 
på 60 centimeter men den ligger allt ifrån 2 centimeter till 1 meter, det blir en 
konflikt. Andra ledningar kanske ser jättebreda ut på en ritning men så ligger de 
i ett rör tillsammans men det blir helt klart lättare att hantera. Vi använder Nova 
Point mestadels och det ska finnas en kollisionskontroll i programmet annars 
görs via CAD programmet. Även schaktmängder går att tas fram via 
programmet med textdokument. Det går för ledningsägarna att ladda ner en 
Viewer där de kan titta på ledningarna utan att ladda ner 
projekteringsprogrammet. 
 

14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur kostnaderna 
fördelas? 
 
Det har jag inte varit inblandad i. 
 

15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 
 
Om man pratar trafikverksjobben har de ganska tydligt hur det ska göras, sen är 
det väl om de måste göra någonting att de pratar ihop sig och jag tror att om de 
har varit med ett tag så har ganska bra koll kostnadsmässigt. Samförlägga eller 
lägga ner tomrör om någon annan är där och gräver, blir bara kostnaden för röret 
och det finns en möjlighet att göra någonting senare. 
 

16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta kostnadsfördelningen i 
ledningssamordning? 
Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 
 
De större aktörerna som Skanova verkar ha bättre koll och har större möjligheter 
att hjälpa en liten lokal bostadsrätts förening att tillexempel lägga ned en 
fiberkabel som skulle kosta de jättemycket pengar ifall det nu redan utförs ett 
arbete där. Någon samsyn på hur man ska hantera underlagen. Vissa 
ledningsägare har sekretessavtal framförallt VA-sidan vilket medför problem 
eftersom vi inte får ut alla ritningar och då inte kan visa dem på ritning eller i 
modell. Vi har fått lösa problemet genom att minska ned det och visa konflikter 
för vi vet inte vilka mer befintliga ledningar som finns efter. Entreprenören 
kommer även behöva göra samma procedur en gång till. 
 

17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen 
mellan er och andra ledningsaktörer?  

Det ledningssamordningsmötet där opto hade grävt ned fiber utan trafikverkets 
bekräftelse, körde de sitt race och de andra ledningsägarna sa bara så gör dem.  
Oftast är det så om de har ledningar i området där någon olovligen gör något 
kanske det grävs av andras kablar vilket medför stopp. Det är ganska lätt att 
skapa sig ett dåligt rykte om man håller på så som opto i detta fall gjorde. Det 
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var en som hade el i samma område som sa att de hade försökt få tag i dem 
jättelänge för att kunna sätta ut sina ledningar men de gick inte kontakta.   

Det jag upplevt är att det har varit svårt är att få tag på personer som kan 
bestämma, får bestämma eller vet något. Oftast får man underlaget så som 
Skanova har ju någon som sköter all sådan hantering åt dem så får man ett namn 
som i sin tur har ett annat bolag som hjälper dem att hantera, sköta och 
projektera.  

18. Har du några övrigt du vill tillägga? 
 
I ett rent VA-projekt kan det bli annorlunda, oftast är vi inte så djupt när vi 
jobbar. Jag tror väl att dem som ser en möjlighet att kunna få med något extra i 
vägprojektet tar chansen att få med tillexempel tomrör. Sen när det väl byggs 
kan de utmärkta problemen under projektering bli ett större problem, 
tillexempel där man tror något ska vara så befinner det sig 5 meter bort. Det 
har hänt i ett projekt där en vattenledning skulle flyttas att grävmaskinen 
grävde av vattenledningen för den inte befann sig på korrekt ställe.  Om man 
gräver av fel kabel så som Telias rikskabel skulle man nog bli osams med 
halva södra Sverige. Kan man få till underlagen till modellen via BIM är det är 
väldigt smidigt sätt så bilder kan redovisas. Nästa steg i BIM är väl att kunna 
koppla tidsplan och kostnader, det känns som inomhus installationer ligger lite 
framför oss. Sen är det fortfarande många som vill ha ett papper att titta på, 
problem ligger i att om man ska leverera en modell vem står för att den är rätt. 
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Bilaga 4 Intervju 3 
Nätplanerar, Opto 

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 
 
Ja 
 

2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 
 
Jag är nätplanerare och sitter som beställare för fibernätet och har haft den i 9 
år. 
 

3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? D.v.s. tidigare 
projekt, andra jobb, utbildning? 
 
Någon utbildning i ledningssamordning har nog ingen utan det är mer erfarenhet 
av projekt som man har vart med i d.v.s. grävprojekt, gator och 
exploateringsområden som man bygger. 

 
4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i ledningssamordning 

finns i dagsläget? 
 
Det är en procentfördelning man gör i själva terrassförläggningen. Säg att det är 
opto el och gatljus, Telia och Skanova lägger sina också ibland. Vi samlas på en 
hylla och VA på en annan hylla och så ligger fjärrvärme på en sen får vi 
procentdela av och vi som lägger tillsammans får en procent av totalen. Och det 
är efter mängdförteckning. 
 

5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till 
kostnadsfördelning inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 
 
Jag har nog sällan vart med om det. Det som kan hända är att entreprenören 
saltar på lite. Annars är det oftast de projekten som vi är med går via kommunen 
som är upphandlat. Det är reglerbara mängder, administrativa – och 
mängddelar.  
 

6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande 
kostnadsfördelning i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 
 
Samordningen under byggnation kan vara ett problem ibland. Att man kolliderar 
och krockar.  
 

7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna har 
fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 
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Det kan ju hända. Men det är inte ofta jag får veta det. Det ligger kanske hos 
kommunen i så fall. Det är oftast de som delar ut kostnaderna i projekt och 
skickar fakturorna. De har ju handlat upp entreprenaden. Den entreprenaden 
skickar ut sina fakturor till kommunen som skickar ut till ledningsägarna. Så det 
är lite svårt att svara på där. 
 

8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 
 
Det händer oftast med en aktör och det är Skanova eller Telia. De är väldigt sent 
ute oftast när man väl har börjat. För vi samförlägger åt dem. De är helt 
värdelösa på det. Så det ställer till det lite med kalkyler och i hela kedjan 
 

9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 
 
Det sker via iBinder som kommunen använder typ projektplatserna och där 
skickas ritningarna och bygghandlingarna den vägen. Samt projekteringsmöten. 
 

10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 
 
Det är byggledaren som har det ansvaret och sen är det även entreprenören som 
har samordningsansvaret som sköter sådana konflikter.  
 

11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader än 
vad de egentligen borde stå för? 
 
Nej det de får betala ska de betala sen kan jag säga att vi är olika bolag här i 
Jönköpings energi. Jag sitter på Energi AB sen elen heter Nät AB och vi har ett 
avtal mellan oss. Så när de gräver och vi vill lägga med så har vi ett internt avtal 
som gör att vi får lite billigare pris när de lägger sina ledningar. 
 

12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna vid 
ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 
 
Det är EFS. Rätt så vanligt att många använder det. 
 

13. Används BIM i er verksamhet? 
Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 
Nej det har jag aldrig hört talats om. 
 

14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur kostnaderna 
fördelas? 
 
Det är via kalkyler, sambyggnadskalkyler kan man säga. Man mäter in 
ledningarna och därefter räknar man ut hur många meter osv. Sedan delar man 
upp det i Excel kalkyler.  
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15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 

 
Det är ju enligt kalkyler. Det finns en sambyggnadskatalog som svensk energi 
har tagit fram mellan nätägare. Så det är den vi jobbar efter. Vi hittar inte på 
något eget utan vi går efter det standardavtalet.   
 
Så det är bra som det är nu? 
 
Ja sen så är det ju väldigt höga priser i den katalogen men det är väldigt enkelt 
att använda den. VA kommer in och gräver någonstans där vi inte har något 
ledningsnät och då använder vi oftast samförläggningskatalogen och då vet man 
att det är de här posterna och de här längderna. Väldigt enkelt. Sen har vi skrivit 
egna avtal med vattenfall tillexempel att vi har ett enhetspris. Om det är antingen 
är plöjning eller grävning så har vi samma pris. Så det förekommer lokala 
avvikelser också. 
 

16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta kostnadsfördelningen i 
ledningssamordning? 
Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 
 
Det finns redan en branschstandard kan man säga. 
 
Gör det? 
 
Det är den Svensk Energi har tagit fram mellan elnät och telebolag. 
 
Så det är ett internt avtal mellan el och tele? 
 
Ja det kan man säga. Den kanske inte omfattar VA och fjärrvärme utan det är 
egentligen något Svensk Energi har tagit fram mellan el och telebolag. 
 
Men det finns ingen branschstandard gentemot VA? 
 
Nej inte vad jag känner till. Men visst det hade vart jättebra om det hade funnits.  
 
På vilket sätt skulle det påverka konflikter om det nu fanns en 
branschstandard. Hade det påverkat positivt eller negativt?  
 
Jag tror att det hade vart positivt i så fall för oftast när VA ska gräva t.ex. så vill 
de inte ha med någon annan ledningsägare och det är ju synd för ska vi komma 
efteråt och gräva upp det en gång till? Men det hade varit jättepositivt om det 
hade funnits någon sådant.  
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17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen 
mellan er och andra ledningsaktörer? 
 
Det har ju vart någon gång när vi har grävt och då gräver man ett jätteschakt och 
sen kanske vi får en för stor procent av den schakten. Hade vi grävt själva hade 
vi grävt mycket mindre. Så det har ju hänt. 
 

18. Har du några övrigt du vill tillägga? 

Nej det är viktigt att det fungerar och att det finns. För allas hjälp både för 
allmänheten och alla andra. 
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Bilaga 5 Intervju 4 
Projektledare, fjärrvärme 

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 
 
Ja. 
 

2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 
 
Projektledare, sedan 1998. 
 

3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? Dvs tidigare 
projekt, andra jobb, utbildning? 
 
Jag är utbildad husbyggnadsingenjör och har jobbat på Jönköpings energi hela 
livet förutom de tre åren jag jobbade på ÅF i Stockholm där jag delaktig i 
vägprojekten södra länken och snabbspårvägen. I Jönköping har jag varit 
delaktig i alla stora projekt. 
 

4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i ledningssamordning 
finns i dagsläget? 

Vi har inga procentsatser, det är olika om det är ett exploateringsområde eller 
om det är ett sambyggnadsprojekt. I sambyggnadsprojekt som vi har haft ett par 
stycken mellan VA, fjärrvärme, el och opto har vi tagit procentuellt sätt av 
kostnader för att bygga det, vi har även lagt ut procentuellt sätt på 
projekteringskostnader. Detta i grova drag då fjärrvärme och vatten har tagit de 
stora kostnaderna medan el, opto och tele kommit på marginalkostnader, kanske 
2–4 procent var. 

Finns det andra typer av kostnadsfördelning? 

I exploateringsområden står exploatören för samtliga kostnader, tillexempel i 
munksjöstaden är det kommunen eller Tolust och för vår del är det bara våra 
interna kostnader eftersom jag projekterar allting själv.  

5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till 
kostnadsfördelning inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 
 
Nej, jag har aldrig upplevt det gällande projekteringskostnader. 
 

6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande 
kostnadsfördelning i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 

Nej, det upplever jag inte. Detta kan bero på att de delaktiga aktörerna har jobbat 
väldigt länge med varandra, både konsulter och beställare och vi har ett 
arbetssätt som vi använt väldigt länge. Vi är inte alltid överens dock. Vi har ett 
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arbetat sätt där man först projekterar gatan, sätter höjder sedan projekterar VA 
sitt och sedan anpassar jag fjärrvärme efter det och elen får sin del av sektionen. 
Man har ett upparbetat sätt redan om hur det ska fungera med direktiv och 
ledningsavstånd. 

7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna har 
fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 

För min del har det aldrig hänt i och med att jag står för mina egna kostnader. 

8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 
 
Det kan bero på att de inte har tillräckligt mycket resurser, det är i sådana fall 
Telia eller Skanova. Det beror på de själva eller en oerfaren projektledare som 
inte inser vidden och behovet av att ha med alla ledningstagande aktörer 
 

9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 

Projekteringsmöten och I-binder använder vi. Alla stora företag har egna 
molnverktyg men kommunen använder I-binder vilket har medfört att de flesta 
använder det också. 

10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 

Vi försöker lösa dem på bästa sätt, ibland är vi inte överens men då får man titta 
på det lite. Det gäller att förstå varandras teknikgrenar, det är viktigt för mig att 
veta hur man bygger VA, hur man lägger högspänning och hur en dränering 
läggs osv. Man får inte vara för trångsynt.  

Är det ofta det kommer upp under projekteringsmöten? 

Det händer. Jag försöker att inte ta det på projekteringsmöten utan gör det internt 
med motsvarande projektör eftersom det tar andras tid. 

Kan det uppstå konflikter på grund av brist i kommunikationen? 

Absolut, det hände senast idag i munksjöstaden där man utan förvarning 
slänger in två trappor som ingen vetat om för stadsarkitekt hittade på något. 
Det ställer allt på ända vilket tar tid men sådant händer ibland. Ifall det bara är 
ledningsdragande verk med är det relativt enkelt men om landskapsarkitekter, 
stadsarkitekter och grönmiljöer då blir det mer komplext med ytor vilket gör 
att man kanske behöver stora möten istället för att förstå varandras dilemma. 
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11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader än 
vad de egentligen borde stå för? 

Nej, det tycker jag inte. Rent generellt så är det bara VA och Telia som använder 
konsulter. 

12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna vid 
ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 
 
Vi har IFS, vilket är vår administrations och ekonomiverktyg som vi driver alla 
projekt i. Där kan vi följa allting. 
 

13. Används BIM i er verksamhet? 
Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 
Nej 
 

14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur kostnaderna 
fördelas? 
 
Jag redogör inte det mer än i sambyggnadsprojekten och då har vi en prislista 
med normalsektioner som man resonerar sig fram till. Ofta är det vi och VA 
som står för 90 procent sedan fördelar man ut resten av kostnaderna. 
 

15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 

Jag tycker att det är bra som det är idag. Vi har ett väl fungerade system hur 
man lägger upp via exploateringsområden och så vidare. Likadant försöker vi 
samordna inom företaget och söker grävtillstånd så att andra kan vara med. 

16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta kostnadsfördelningen i 
ledningssamordning? 
Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 

Det kan det säkert göra men det är svårt att generalisera eftersom det kan 
behövas projekteras om fem gånger för VA och de andra gör inget tills VA är 
klara, använder man då branschstandard blir det väldigt konstiga siffror. Beror 
från projekt till projekt. Sen kan man ha rekommendationer om hur stor del VA-
projektering ska kosta, det har du om man tittar på ett byggprojekt en viss 
summa för projektering, bygg och så vidare. Vi följer upp allt, jag vet hur 
mycket allting kostar i projekt så som, personal, markarbeten och material så 
man kan förbättra sina kalkyler. 

I exploateringsområden så har jag extremt mycket billigare schakt än om jag 
hade schaktat själv för då kommer jag på marginalkostnaden. Samförläggning 
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är jättebra för alla parter, du får ned kostnaden och har barriär en gång istället 
för tre eller fyra gånger.  

17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen 
mellan er och andra ledningsaktörer? 

Det påverkar ingenting eftersom vi arbetar efter en modell.  

18. Har du några övrigt du vill tillägga? 

Nej. 

Gör ni något förarbete med ledningskoll? 

Alltid. 

Har det uppstått problem tillexempel ledningar som inte är utsatta eller att det 
finns sekretessbelagda ledningar? 

Nu har jag väldigt bra ingångar på VA-sidan men ger inte ut till någon. De ligger 
inte ute på Ledningskollen än så länge. Vi försöker att inte lämna ut mer än vi 
behöver och håller ledningarna inom oss här.  

Har det varit så att man börjat schakta och plötsligt hittar man massa ledningar 
som man inte har sett?   

Oftast hittas inte beräknade VA-ledningar i ytterområden kanske i centrum, 
detta kan bero på att Jönköpings kommun har tidigare varit bestått av flera 
kommuner så som Norrahammar kommun, Huskvarna kommun och Gränna 
kommun. Vi hittar ganska mycket men vi har rätt in gångar och en dialog så får 
de komma ut och titta.  

Om det tillkommer extra kostnader från byggskedet, fördelas de kostnader rätt? 

Ifall något hittas och under ett projekt blir det ofta så att de stora aktörerna får 
ta kostnaderna. VA betalar oftast mest eftersom de ligger djupast sedan ligger 
fjärrvärme ovanför och hamnar i deras ledningsschaktslinje men det brukar 
fördelas godtyckligt. 
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Bilaga 6 Intervju 5 
Projektingenjör, VA 

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 
 
Ja 
 

2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 
 
Filip- Projektingenjör och är med i tidiga skeden i projekten. Jag prioriterar fram 
vad det är vi ska lägga våra budgetar på och har haft hela skalan ut till att 
förverkliga tidigare. Nu försöker jag krympa det förverkligande av projekt. Nu 
är min roll att ta fram projekt och leda projektering och ta fram till färdig 
handling i stort sett. Jag har varit i olika roller från utsättare och där jag är idag 
sen 1981. Minus att jag har varit iväg på andra äventyr i mellan.  
 
Joakim- Jag började för två veckor sen. Vet inte riktigt vad jag ska hålla på med 
men det är väl nått liknande.  
 
Filip- Joakims roll är liknande och han kommer in i slutet på min gärning. Sen 
så ska Joakim förverkliga det och föra ut det mot entreprenören så att det blir 
verklighet av våra planer.  
 

3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? Dvs tidigare 
projekt, andra jobb, utbildning? 
 
Filip- I min roll har jag haft olika erfarenheter för jag har vart ute som 
arbetsledare lite grann och sett alla varianterna när vi gräver av kablar och när 
vi gör det ena och den andra dumheten. Från det till projektör var jag i ett läge 
där. Där hämtade man uppgifterna kors och tvärs och det var innan 
Ledningskollen fanns. Men då gjorde man det själv och ringde runt överallt och 
la in. Dagens roll så sitter jag i planeringsmöte för tekniska verksamheter inom 
Jönköpings kommun där alla ledningsägare är inbjudna. Det är 3 gånger om året 
där vi går igenom våra olika projekt. Det är rätt bra då vi får veta om varandra. 
Joakim kanske kan då han har vart med på entreprenadsidan. 
 
Joakim- Jag har kommit in lite senare när man ska börja gräva och det är lite 
sent för att samordna och planera egentligen. Men ändå försöker man fånga upp 
det man hittar och när man ska börja gräva så ser man gamla blykablar som är 
lite känsliga så kan man ringa de berörda och fråga om ni vill byta ska vi passa 
på? Belysningsfundamenten om de är dåliga då kan man ringa Jönköpings 
Energi om de vill byta. Men det där fungerar bättre och bättre. Förr var det 
sämre.  
 

4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i ledningssamordning 
finns i dagsläget? 
 
Filip- Dels är jag inte riktigt med i de skedena. Ute på områdesförnyelse så har 
vi en fördelning mellan de som är med. Jönköpings Energi är det till största del 
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som gör arbeten samtidigt som oss. I viss mån kan Skanova vara med någon 
gång. Men Jönköpings Energi och vi delar många kostnader vad det gäller 
återställningen. 
 
Är det fjärrvärme då? 
 
Filip- Det är mer elkablar som de passar på och byter. Även fjärrvärmen gör 
vissa byten. De har några år på nacken i alla fall deras fjärrvärmesystem. De 
passar på att byta det som kommer med i vår VA schakt. Så byter de muffar, 
böjar och sådant där. I den så landar det ut i en procentuell fördelning tillslut 
beroende på vilka ytor de olika har tagit upp. Vi gräver upp en vissa gravar i 
våra gångbanor och de gräver oftast hela gångbanor och då blir det en 
procentfördelning av återställningen.  
 

5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till 
kostnadsfördelning inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 
 
Filip- Nej det kan jag inte säga att vi gör. Vi har med alla ledningsägare på 
byggmötena och våra byggare pratar mycket med elkabelbyggarna som det är i 
största del här ute. Sen visst det är ju alltid ett vrakande om pengar för alla vi 
har olika budgetar att följa. Men i stort så tycker jag att vi får till de här 
procentuppdelningarna och att det funkar väldigt bra. 
 

6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande 
kostnadsfördelning i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 
 
Filip- Vi har ett par olika byggledare där ute som är mer ute i vardagen som gör 
de här kostnadsfördelningarna. Men det är inget som jag överhuvudtaget har 
hört utan vi är ganska medvetna om i och med att när det blir en samordning så 
blir det en lägre kostnad än vad man skulle gjort själv. Så fort det blir en 
ledningssamordning så blir det alltid positivt både för oss och de.  
 

7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna har 
fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 
 
Filip- Det händer säkert. Man gnuggar det där fram och tillbaka tills alla är nöjda 
så att vi blir överens helt enkelt. Det är nog aldrig så att alla tackar och tar emot 
för ytorna man har blivit pålagda utan det blir väl alltid en liten diskussion om 
givande och tagande. Men som sagt så funkar det och vi kommer framåt hela 
tiden så vi har liksom aldrig fått stopp på det någon gång så att vi inte pratar 
med varandra utan det har funkat. Absolut. 
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8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 
 
Ja det gör det. Av olika anledningar så kan det hända att någon inte har vart med 
på att vi ska gå vissa sträckor och kommer sent in i projekten. Alltid går det inte 
att samordna heller utan många gånger så är det bäst för båda parter att vi gör 
vårt först och slår ihop vår grav. Sedan får el, fjärrvärme gå efter och gör sin 
grav för det är inte alltid som det passar av olika anledningar beroende på att vi 
lägger olika slag av ledningskablar. Så det kan bli att de får gå efter. Men visst 
fortfarande kan det hända så men det är mer och mer sällan att de blir väldigt 
överraskade att vi bygger. 
 

9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 
 
Filip- Det är mycket Ledningskollen idag. Redan från projekteringsstadiet får 
vi en hel mängd utav det befintliga. Sen tas det ju som sagt den här PLT och det 
är ju största och första forumet där vi möts och får reda på våra olika projekt. 
Sen tas det direkt kontakt med de olika, ’’ska ni med här?’’ osv. Redan i 
projekteringsstadiet tas de här kontakterna.  
 

10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 
 
Filip- Det är från tjänsteman till tjänsteman bara att man försöker lösa det helt 
enkelt på bästa sätt efter situation. Det brukar aldrig bli jättestora grejer utan det 
löses på plats oftast. Det har aldrig varit några stora konflikter. Har du några 
jättekonflikter som du har vart med om Joakim? 
 
Joakim- Nej, man vet ju hur mycket pengar man har lagt ner på vissa 
arbetsmoment man ska ha betalt för. Egentligen så är det inga konstigheter. Det 
är som Filip säger, det är en överenskommelse och är det någon som är 
jättemissnöjd då skriker han ju högre och då får den andra ge med sig lite tills 
båda gnäller lika mycket. Men det brukar inte vara så hetsigt det där. Man 
kommer överens till slut. 
 
Filip- Inga domstolar och så har hänt vad jag vet om. 
 

11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader än 
vad de egentligen borde stå för? 
 
Filip- Är det någon som vill försöka gå med ”gratis” så är det nog Opto. Hela 
fibernedläggningen, Jönköpings Energis fiber lägger då. De är lite som vill 
slinka med men då är det bara att vara på dem. Men jag tycker att även de har 
blivit bättre på senaste åren. Beroende lite på vilka tjänster det är så har de väl 
haft gratis tänket som ’’ni ska ju ändå’’, ’’vi kan väl ändå’’ lite sådär men visst 
de tar lite kostnader nu. 
 
Blir det inte konflikter på det när de vill komma in senare? 
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Jo det blir det ju lite. Men det har blivit bättre så just nu går vi mellan Huskvarna 
och Lekeryd och där kom de väldigt sent in i projektet den gången. För de hade 
inte bestämt sig i stort sett när vi började gräva. Då räknades det fram en kostnad 
för dem att det här kommer ni att betala för och det köpte de. Förmodligen hade 
vi en för låg kostnad men de är med där ute nu. 
 

12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna vid 
ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 
 
Nej, det ser jag inte så aktivt där ute men i min värld så tror jag att det bara är 
ytor eller någon Excel snurra där och spottar ut några procentsiffror. Jag tror 
inte att det är något mer än så. 
 

13. Används BIM i er verksamhet? 
Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 
Filip- Vad är det?  
 
Building information modelling. 
 
Filip- Jaha nu är vi inne i den världen. Det är möjligt. För våra projektörer 
kontaktar Ledningskollen och får fram sina dwg-filer men hur det går till det vet 
jag inte. Det är inget vi har utvecklat utan vi får in våra ritningar men hur vi får 
in de det vet jag inte. Själva ritar vi i 3D och jag har sett att vi har med kablarna 
i 3D.  
 

14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur kostnaderna 
fördelas? 
 
Filip- Det är från tjänsteman till tjänsteman. Jag vet inte exakt men det är en 
plankarta och så visar man yta mot yta och hur den kommer till 
procentfördelningen för den kostnaden man har för återställningen. Men jag tror 
inte att det är några program bakom någonting utan det är nog ganska enkla 
grejer då. 
 

15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 
 
Filip- Nej vet inte riktigt vad ni syftar till 
 
Är det bra som det är idag angående hur kostnaderna fördelas eller behöver det 
utvecklas?  
 
Filip- På något sett så är det man påverkar med sitt egna ledningslag, det ska 
man stå för så det är ju bara att hitta fram till de ytorna man påverkar. Sedan 
fördela därifrån. Kan ju vara lite knepigt att hitta alla ytor och en del ytor som 
ska gå med men ingen direkt vill stå för överhuvudtaget men visst hittills så har 
vi fått ihop det i alla fall. Jag kan inte säga hur man kan göra det på andra sätt.  
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Joakim- Det blir ett löpmeterpris, pris per meter för opto t.ex. Då är det olika 
förutsättningar. Vi gör en ny cykelbana det är ganska enkelt för dem egentligen. 
Det är därför de har velat åka med gratis som exempel’ ’vi rullar ju bara ut den 
på er terrass vid rätt tillfälle så ni kommer inte märka att vi ens är där’’ Sen elen 
och fjärrvärme, man jobbar fram ett löpmeterpris eller i kubik eller vad som 
helst. Då kostar det i de här typerna av gatorna med den återställningen, kostar 
det såhär mycket meter så delar vi de här procenten då. Är det grönytor då får 
vi tänka på detta vis. 
 
Filip- Att man kan göra upp lite fasta löpmeterpriser. 
 
Joakim- Så har vi haft ofta mot både Opto och El.  
 

16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta kostnadsfördelningen i 
ledningssamordning? 
Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 
 
Filip- Det verkar lite skakigt när det gäller Opto och när det gäller 
branschstandarder vad de överhuvudtaget ska ligga. Det känns som de ligger 
allt ifrån det till 3-4 meters djup. Det hade vart något om man hade kommit 
längre med löpmeter så skulle det vara några branschstandarder som säger var 
och en ska ligga jämfört med varandra. El, tele och fiber om man kunde få någon 
samordning på såna göra via branschstandarder så hade det vart ett hjälpmedel.  
 
El och fiber har en egen branschstandard med varandra. Men de har inte en 
mot VA eller någonting annat? 
 
Filip- Det känns emellanåt lite skakigt med fiber. Det märker vi redan nu. Den 
kan ju komma där man inte väntar sig alls. Det är väl det syndromet med att 
allting ska gå så fort med den här fibern att de ska vara klara 2020. 95% av 
allting. Så det har fått de att tappa konceptet på något vis. För de kanske inte 
följer sin egen branschstandard. Men sen var de ska ligga i VA-schakten det 
finns ju ingen fundering alls på idag. 
 
Det kanske är svårt från projekt till projekt att kunna bestämma sånt? 
 
Filip- Vi vill ha en grävbarhet utan att riskera någonting när och om vi ska ner 
nästa gång ner i djupet. Så vi vill inte ha mattor med kablar längsgående i alla 
fall som man riskerar. Man sätter ju många samhällsfunktioner ur spel om man 
drar såna fiberkablar idag så det är ju lite skumt. Höga kostnader blir det för oss 
i det skedet i så fall om vi skulle göra detta. Var man ska ha de intill VA är 
väldigt vilda western idag. För vi får inte reda på alla utan träffar på Opto kablar 
som följer exakt den vattenledning som ligger precis över och det är klart att det 
blir kostnader. Dels för att man måste vara väldigt försiktig med att gräva och 
alltid lyckas man inte att klara av de och då blir det väldigt höga kostnader både 
för bortfallet, lagning och alltihop. 
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Om ni gräver av en fiberkabel ovanför era ledningar, vem står för den 
kostnaden? 
 
Filip- Där kan det ju bli, jag vet inte hur många gånger sådana där, men visst vi 
kan inte bara gräva även om de har lagt sina ledningar fel så klarar vi oss inte 
undan. Dels så måste vi ta ut visning så vi vet när vi börjar gräva sen att det 
ligger så fel där så finns det inga incitament att vi får gräva av den. Utan vi 
drabbas för att vi ligger djupast. Vi är den förlorade parten hela tiden.  
 
Men är det oftast så att många lägger sina ledningar över era? 
 
Filip- Tyvärr är det oftare än man tror. Jag vet inte hur du något inspel i det? 
Det kommer till vissa ställen då det är riktigt tight och man har gått ut med för 
långa sträckor så det blir svårt att ta oss ner helt enkelt. Korsningar klarar vi 
oftast ganska bra vad det än gäller men visst det blir merarbeten hela tiden. Men 
visst det får man leva med i samhället. Men så fort det går längst med då blir 
det mycket mer merarbete helt klart. 
 
Joakim- Jag tycker att gamla gator har oftast det tänket att VA ligger oftast 
draget åt ena sidan och el och så åt andra hållet. Men sen har det kommit in 
mycket efter det. De mesta gatorna har fjärrvärme, fjärrkyla och det är Opto och 
just det med Opto att det ska gå så fort och det är lite pressade priser för att tjäna 
pengar. Då blir det lite käppar här och där. 
 
Filip- Så det har vi inte sett vårdan av än, vad som har hänt och vad som händer 
just nu utan det tror jag inte. Ni får lida av det i framtiden. Det kan jag tänka 
mig. 
 

17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen 
mellan er och andra ledningsaktörer? 
 
Filip- Det enda har vart fibern hittills. Det kan bli lite ord. Inte jättehårda ord. 
Men visst det blir dålig stämning. Men det är ju grader på allting, vi pratar med 
varandra i alla fall och det blir inga bekymmer på det sättet. Men lite ord blir 
det ju mellan tjänsteman och tjänsteman så är det ju.  
 

18. Har du några övrigt du vill tillägga? 

Filip- Nej fjärrvärmen och vi har gjort några riktiga bra, något bra i alla fall när 
det gäller samordningsprojekt. Beroende på vilken entreprenadform vi har haft 
på projekt så har det blivit mer eller mindre nöjda kostnadsmässigt. Däremot 
har vi löst mycket på en gång på några projekt och då känns det väldigt väl när 
man får med sig allt på en gång så att det inte blir de här klassikern. Den ena 
kommer efter den andra. Ju mer man samordnar så blir det bättre på något sätt 
så det gäller att hitta formerna för det. 
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Bilaga 7 Intervju 6 
Projektledare/Byggledare 2 

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 
 
Ja 
 

2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 

Jag jobbar som konsult på företaget men är uthyrd som 
projektledare/byggledare och har gjort det i 15 år. 

3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? Dvs tidigare 
projekt, andra jobb, utbildning? 
 
Erfarenheterna är att det finns alltid brister, ska man göra en samordning ska 
man vara ute i väldigt god tid. Kvaliteten på dokumenterad data varierar från 
kommun till kommun, från var du är regionalt beroende på vad som finns 
tidigare inmätt. Det varierar också på hur drivande de olika lokala 
leverantörerna är på el, opto, fjärrvärme och så vidare hur man har jobbat bakåt 
för att fått in det här.  
 
Är det tidigare projekt du jobbat i? 
 
För 30 år sedan jobbade jag med att mäta in brunnar i mindre samhällen med 
totalstation, för 30 år sedan var detta inte inmätt. Då hade man ritat en gata, 
dragit ett sträck och sagt där ska man lägga en ledning vilket jag gick efter och 
mätte höjden på brunnens lock och djupet ner till vattengången, innan det fanns 
det inte. Explosionen på utveckling vi har nu när vi jobbar i modeller men där 
har vi precis börjat. 

 
4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i ledningssamordning 

finns i dagsläget? 
 
Det är från fall till fall, det beror på om vi jobbar i stadsmiljö eller ute på 
landsbygden. På landsbygden står ledningsägaren för sina egna kostnader om 
tillexempel trafikverket har vägrätten. Man ligger där på egen risk och behöver 
trafikverket göra något får ledningsägaren själv flytta sin ledning, samordning 
av detta ska ske i projekteringen av någon och kostnaden tas av den som är 
ledningsägare. Är du inne i staden får oftast respektive ledningsägare också ta 
detta för de ligger på egen risk men ibland så finns det avtal att de har fått rätten 
att ligga där och då får byggherren som initiativtagare till detta. Vi kan ta en stor 
exploatering som exempel då är det initiativtagaren till den stora tomten där det 
går en högspänningsledning genom som inte får vara kvar där får de ta hela 
kostnaden för projekteringen och lägga ledningen runt. Det är från högt till lågt, 
det är från varje fall, det går inte att säga principiellt. 
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5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till 
kostnadsfördelning inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 
 
Svaret i min roll är nej. Jag styr ofta tidigt så att alla medvetna genom att ha 
kontinuerliga ledningsmöten i tidiga skeden. Ofta är det människor som blir sura 
men man får ta sitt ansvar och kostnader hur det är avtalat sedan tidigare. 
 

6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande 
kostnadsfördelning i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 
 
Det är tillexempel att vi har flyttat en opto-ledning där det ledningsföretaget har 
få ta kostnaden för flytten, sen har de inte förlagt den som de skulle eller inte 
fått tillräckligt med information om var de skulle förlägga den så har man fått 
göra om vissa bitar. Eller så har man grävt av en opto som kostar väldigt mycket 
pengar, då blir det ofta konflikter men det blir inte konflikter mot mina 
uppdragsgivare utan det är mellan utföraren och ledningsägaren. 
 
Är det då ett problem med kommunikationen mellan de tror du? 
 
Det är den mänskliga faktorn skulle jag säga 
 

7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna har 
fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 
 
Ja, konsekvensen är att kostnaden ökar. 
 

8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 
 
Ja, det händer. Det har varit i många år att man håller på med projekt och 
investeringsprojekt där man ska knyta ihop landsbygden med opto och sen ska 
göra vägbyggen. Om man jobbar inne i staden, vi hade flera leverantörer som 
ville gräva fram opto och då var det någon som fick vara med gratis och någon 
som fick betala. 
 

9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 
 
Mycket varierande. Vissa pratar med varandra vissa pratar inte alls. Där emot 
ligger inte ansvaret på ledningsägarna utan det ligger på initiativtagarna, är det 
en byggherre som ska göra någonting så har den en projektör som ska ta hand 
om samordningsansvaret i det tidiga skedet. Sen i sin tur ligger det på en 
entreprenör att ha samordningsansvaret i utförande skedet som också har ett 
dokumentationskrav på sig var allting är förlagt och utfört.  
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10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 
 
Vi har inte haft några konflikter i mina projekt eftersom vi har varit tidiga med 
samordningen och är det konflikter mellan ledningsägare bryr vi oss inte om 
det. Man måste lära sig att man kan tycka olika. Ofta i ett byggande eller i ett 
projekterande är det en uppdragsgivare som handlar en projektör som ska ta 
fram ett underlag som är relevant. Tankar den in allt som finns hos alla 
ledningsägare som har den är relevant underlag, hittar vi något sedan som 
entreprenör borde projektören redan hittat. Är det så att man hade fått det och 
entreprenören hittar det då kan det vara att den ledningsägaren har gjort något 
utan att leverera indata. Då finns ett ansvar hos ledningsägaren. Blir det 
konflikter mellan olika ledningsägare på grund av olika saker, då är inte vi som 
initiativtagare ansvariga för det utan det är de själva. 
 
Tillkommer det ofta ledningar som inte är dokumenterade?  
 
Ja, kommer man till ett utförande händer det nästan alltid att något inte stämmer. 
Det kan vara små till stora saker, det är ny förutsättning för utföraren av arbetet 
och det är en reglering mellan utföraren och uppdragsgivaren. Sen den 
kostnaden är man skyldig att ta i partsförhållandet men den kanske 
uppdragsgivaren skickar vidare till den ledningsägaren om det finns skäl.  
 
 

11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader än 
vad de egentligen borde stå för? 
 
Ingen åsikt. Det kan jag inte svara på. 
 

12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna vid 
ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 
 
Vi gör inte det. 
 

13. Används BIM i er verksamhet? 
Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 
Ja, i väldigt tidigt skede.  
 
Det tillämpas inte än, i de projekt vi har börjat med BIM används det inte än 
och BIM kommer bara kunna vara tillförlitligt att användas på ett bra sätt i 
stadsmiljöer tror jag. 
 

14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur kostnaderna 
fördelas? 
 
Om det är flera stycken görs en skäligbedömning och den får alla tycka till om 
sen kommer man överens. 
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15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 

 
Ja, men det är från fall till fall och kopplat mot avtal. Finns ingen princip. 
 
 

16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta kostnadsfördelningen i 
ledningssamordning? 
Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 
 
Nej. 
 
Varför tror du inte det? 
 
Det är kopplat till så mycket gammalt, det ligger med servitut eller ledningsrätt 
och så vidare. Har man valt att ligga i en gata som någon annan har ett ansvar 
för och en förändring ska göras på gatan måste ledningsägaren själv ta den 
kostnaden. Det finns ett ansvar där redan.  
 
Skulle råd fungera istället? 
 
Man kan inte göra den bedömningen, det är inte bara kopplat mot ledningen i 
sig utan det är kopplat mot de åtgärder och kostnader som man måste göra som 
entreprenör. Eller att det innebär att man måste ha trafiken på måste den ledas 
om, det är väldigt mycket som är kopplat till totalekonomin för 
uppdragsgivaren. Om ledningsägaren ska bära den kostnaden själv säger 
uppdragsgivaren att denne får ta kostnaden hur som helst. 
 

17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen 
mellan er och andra ledningsaktörer?  
 
Ingen kommentar. 
 

18. Har du några övrigt du vill tillägga? 
 
Nej. 
 
Har du varit delaktig i ett projekt där ledningsaktörer har hamnat i konflikt och 
valt att inte ha kontakt med varandra igen? 
 
Ja, detta kan ha orsakats av att man inte vet vem som har gjort vad eller att 
någons ledning har blivit av grävd. När de inte kommer överens kallar jag till 
möte så får de komma. 
 
Kan detta bero på att dokumenthanteringen i tidigare projekt har varit dålig? 
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Ja, när det sitter nya personer som projekterar går de på den sakkunskapen som 
de kan få fram, alltså tidigare dokumenterat eller det man går ut och mäter in. 
Sen kommer man fram till något som inte finns, man vet inte allt allting finns 
inte dokumenterat men om ett antal år kommer allting finnas dokumenterat.  
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Bilaga 8 Intervju 7 
Ledningsnätingenjör 

1. Skulle vi få spela in denna intervju för dig? 
 
Ja 
 

2. Vilken roll har du på företaget och hur länge har du haft den? 
 
Jag är ledningsnätingenjör och ansvarar för ledningsnätet. Vart det i 3-4 år. 
Jobbat i branschen sedan 2002. 
 

3. Vilka erfarenheter har du inom ledningssamordning? Dvs tidigare 
projekt, andra jobb, utbildning? 
 
När vi bygger i Värnamo har vi all kommunikation med fjärrvärme, el och 
opto. Värme & Energi är det kommunala bolaget, vi har alltid en 
kommunikation mellan oss när vi bygger ut, även Telia med.  

 
4. Vilka typer av kostnadsfördelning mellan aktörer i ledningssamordning 

finns i dagsläget? 
 
Där har vi en gammal prislista. Här i kommunen bygger vi nästan allt i egen 
regi, det är en grov fördelning som man bestämt sedan tidigare mot Värme & 
Energi hur ser ut.  
 
Jobbar ni med procentsatser också? 
 
Ibland har det hänt. Annars har vi en prislista som vi går efter. Ibland betalas 
det faktiska rätt av, så tar man bara distributionsavgift.  
 

5. Upplever du att konflikter uppstår när det kommer till 
kostnadsfördelning inom ledningssamordning? 
Om ja, vad beror det på? 
 
Ja det gör det ibland naturligtvis, om man inte är tydlig från början. Det viktiga 
är att man tydliggör från början hur vi delar upp kostnaderna annars kan det bli 
diskussioner. 
 

6. Har du under dina projekt upplevt andra problem gällande 
kostnadsfördelning i ledningssamordning? 
Om ja, vad för problem? 
 
Inget jag kan komma på nu, bara man är tydlig i början.  
 

7. Händer det att ledningsaktörer blir missnöjda över hur kostnaderna har 
fördelats i ledningssamordningen? 
Om ja, vad har konsekvenserna blivit? 
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Ja, det blir diskussion. Här är det lite lättare eftersom det är ett kommunalt bolag 
som vi har diskussion med och inte tio olika aktörer. Det är Telia att resonera 
med ibland. Bland vissa andra men det är inte så ofta och vi har en prislista som 
vi arbetar efter. 
 

8. Händer det att andra ledningsaktörer kommer in under senare skeden? 
Om ja, vad kan det bero på? 
 
Ja ofta har de fått informationen i tidigt skede men det har inte tagit vara på det 
förens det hettar till. Så kan det vara ibland. 
 

9. Hur hanteras kommunikationen mellan ledningsaktörerna? 
 
Nu har vi en projektledare som håller i det. Projektledaren har ansvaret att hålla 
ihop allihop. Det har vi inte haft mer än ett halvt år till ett år. Det blir mycket 
bättre när denne har ansvaret att hålla ihop projektet. Detta sker via 
projekterings- och byggmöten.  
 

10. Hur hanteras konflikter mellan ledningsaktörer? 
 
Det fixar man internt mellan personer och inte i projekteringsmöten. 
 

11. Upplever du att andra ledningsaktörer står för mer/mindre kostnader än 
vad de egentligen borde stå för? 
 
Det beror fall från fall men jag tror vi ligger hyfsat jämt. I det stora hela brukar 
det jämna ut sig.  
 

12. Använder ni något digitalt program för att hålla koll på kostnaderna vid 
ledningssamordning i projekt? 
Om ja, vilket/vilka program används? 
 
Använder iBinder som projektportal för att dela dokument.  
 

13. Används BIM i er verksamhet? 
Om ja, hur tillämpas BIM till ledningssamordningen? 
 
Ja och nej. Vi kontrollerar och projekterar ledningar i 3D. Innan har vi 
projekterat internt i huset. Då tittar de på VA:t och fjärrvärme för den är större 
schaktgrav. Ledningarna kollar man mer planmässigt var det ligger sedan ligger 
vi jämte den, annars är det inte mer än så. Teleledningar är inte inmätta så man 
vet inte exakt hur det ligger utan ligger mest i ett stråk. Det är svårt att föra in 
detta då det blir diffust i en 3D modell var det ligger. På VA-ledningarna vet vi 
var brunnarna är och på så sätt vet vi var ledningarna ligger.   
 

14. Hur redogör ni för andra ledningsaktörer angående om hur kostnaderna 
fördelas? 
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Ibland visas en sektion för att visa en del som är vems. Någon gång har vi inte 
visat så mycket. Man har en prislista sedan tidigare. 
 

15. Har du något/några förslag för hur kostnaderna kan fördelas? 
 
Man visar en sektion för att visa vad ledningsaktörens påverkan är, en 
procentuell del av schakten. Man delar på kostnaderna vid ledningsschaktlinjen 
när det uppkommer.  
 

16. Tror du att en branschstandard skulle underlätta kostnadsfördelningen i 
ledningssamordning? 
Om ja, på vilket sätt skulle det påverka de konflikter som uppstår i 
ledningssamordningen enligt dig? 
 
Jag tror det är bra att man har tydliga spelregler på nått vis användes AMA-
koderna, detta är inte med i kostnadsfördelning men är ett byggsätt. Den är 
framtagen för att slippa konflikter. För att få en samsyn på saker så om man 
likställer med det är det bra. 
 
Finns det ett ledningsavstånd gentemot andra ledningsaktörer? 
 
Nej det finns ingen standard runt detta. Det är från projekt till projekt. 
 

17. Hur påverkar kostnadsfördelningen i ledningssamordning relationen 
mellan er och andra ledningsaktörer?  
 
Det är en affärsmässig grej, sen så är arbetsrelationen ingen skillnad. Det är ett 
sätt att jobba. Man får inte ta det personligt.  
 

18. Har du några övrigt du vill tillägga? 
 
Projekt varierar så mycket, det som har räddat oss är att vi har en prislista. Det 
hjälper oss i kommunikation med Energi Jönköping. 
 
Har ni framställt prislistan själva? 
 
Det är en gammal som man har kommit överens om. Man gräver mycket 
fjärrvärme. 
 
Används den bara i Värnamo eller i fler kommuner? 
 
Nej bara i Värnamo. 
 
Brukar det bli problem med odokumenterade ledningar? 
 
Ja det brukar det såklart. Men vi har ett väldigt nära samarbete med Värnamo 
Energi. Så de hör ju av sig var ledningarna ska ligga sen ligger vi utefter det.
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