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Delgivning avbrytande av upphandling 

I projektet ”Landvetter centrum kvarter 2 och 3” tilldelades av 
kommunstyrelsen 2022-03-10 Västkustens Mark & Asfalt AB på 
förvaltningens rekommendation. Tilldelningen överklagades till 
förvaltningsrätten i Göteborg av VästMark Entreprenad AB som ansåg att 
tilldelningen inte var korrekt utförd, vilket kommunen motsatte sig. 
Domstolen biföll överklagandet och skickade tillbaka ärendet till 
kommunen för att göra om upphandlingen. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
 
Avd. 3  

DOM 
2022-06-16 
Meddelad i Göteborg 

Mål nr 
3051-22 
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Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 
031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

SÖKANDE 
VästMark Entreprenad AB, 556816-5350 
Ombud: Patrik Nordberg 
  
MOTPART 
Härryda kommun 
 
SAKEN 
Överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, förkortad 
LOU 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Förvaltningsrätten bifaller ansökan om överprövning och beslutar att Härryda 

kommuns upphandling ”Landvetter centrum kvarter 2 och 3”, 22/1, ska göras 

om. 
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BAKGRUND 

 

Härryda kommun (kommunen) genomför upphandlingen ”Landvetter centrum 

kvarter 2 och 3”, 22/1. Av tilldelningsbeslut den 11 mars 2022 framgår att 

Västkustens Mark & Asfalt AB (VMA) vunnit upphandlingen. VästMark 

Entreprenad AB (VästMark) rangordnades på andra plats. Det förvaltnings-

rätten ska pröva i detta mål är om det finns skäl för ingripande i upphandlingen 

med stöd av 20 kap. 6 § LOU. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

VästMark  

 

VästMark ansöker om överprövning och yrkar att förvaltningsrätten förordnar 

att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts. Rättelsen ska bestå i 

att en ny anbudsutvärdering genomförs där anbudet från VMA förkastas och 

VästMark därmed tilldelas kontrakt. VästMark anför bland annat följande.  

 

Kommunen har brutit mot de grundläggande principerna om transparens och 

likabehandling genom att tilldela VMA kontrakt trots att VMA inte uppfyller 

alla obligatoriska krav i upphandlingen. Det framgår inte av VMA:s anbud att 

något av bolagets referensuppdrag omfattar schaktarbete i säkerhetsklass 3, 

vilket varit ett ska-krav i upphandlingen.  

 

Kommunen har hänvisat till ett telefonsamtal med en av VMA:s referens-

personer. Det är inte tillåtet att tillföra nya uppgifter till det ursprungliga 

anbudet. Obligatoriska krav ska vara uppfyllda vid anbudslämnandet. Det är en 

otillåten komplettering. Kommunen borde enbart ha kontrollerat om den 

efterfrågade uppgiften fanns i anbudet eller inte.  
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VästMark har själv kontrollerat det aktuella referensuppdraget och då inte 

funnit något som tyder på att det inkluderat schaktarbete i säkerhetsklass 3. 

Kommunen har nöjt sig med telefonsamtal med projektledaren vilket är ytterst 

bristfälligt och särbehandlande. Kommunen hade enkelt kunnat kontrollera 

huruvida kravet uppfylls eller inte genom att begära in den geotekniska 

utredningen från det aktuella referensuppdraget. 

 

Eftersom felet inte är hänförligt till upphandlingens konkurrensuppsökande 

skede, utan till anbudsutvärderingen, ska förvaltningsrätten besluta om 

påföljden rättelse. 

 

Kommunen 

 

Kommunen anser att ansökan ska avslås och anför bland annat följande. Det 

ställs inget krav i upphandlingen på att leverantörer särskilt ska ange att 

schaktarbeten i säkerhetsklass 3 har utförts. Kravet är att ett av referens-

objekten ska omfatta schaktarbeten i säkerhetsklass 3. Kommunen har i 

enlighet med sin kontrollskyldighet kontaktat VMA:s referenser. En av dessa 

uppgav att stora mängder kvicklera hade skiftats under referensuppdraget. Av 

Trafikverkets tekniska krav följer att referensuppdraget därmed omfattade 

schaktarbete i säkerhetsklass 3. VMA uppfyller därmed samtliga obligatoriska 

krav i upphandlingen. Att kontakta referenspersoner på detta sätt får anses vara 

ett vedertaget sätt att säkerställa ett referensuppdrags giltighet. I förfrågnings-

underlaget anges att angivna kontaktpersoner för referenserna kan komma att 

kontaktas.  
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SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 

 

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 

Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om 

ömsesidigt erkännande och proportionalitet (4 kap. 1 § LOU). 

 

Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon av de grundläggande 

principerna i 4 kap. 1 § LOU eller någon annan bestämmelse i denna lag och 

detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska 

rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först 

sedan rättelse har gjorts (20 kap. 6 § första stycket LOU). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

I kravet på referensuppdrag i upphandlingens administrativa föreskrifter 

AFB.52 del 2 (domstolens aktbilaga 4 s. 12–13) framgår bland annat följande: 

 

”Anbudsgivare skall redovisa och bifoga följande dokument och motsvarande 

krav för att deras anbud skall tas upp för prövning: 

[…] 

Referensobjekten ska vara av liknande karaktär som nu är föremål för 

upphandling. Referensobjekten får inte vara äldre än 5 år från sista dag för 

anbud enligt AFB.32 varav ett referensobjekt skall innehålla schaktarbeten i 

säkerhetsklass 3. Detta styrks med kopia på beställningsskrivelse och utlåtande 

från slutbesiktning eller motsvarande.  

[…] 

Kommunen kan komma att kontakta angivna kontaktpersoner för referens-

uppdragen för att säkerställa lämnade uppgifter. […] Kontaktpersonen ska ha 
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kunskap om hur uppdraget genomförts i sin verksamhet och kunna bekräfta att 

uppdraget genomförts så som det angetts i beskrivningen. För den händelse att 

en kontaktperson för referensuppdraget inte styrker att uppdraget utförts 

tillfredsställande avseende kvalitet, kostnad och utförande i förhållande till 

ingångna avtal, kommer kommunen underkänna referensuppdraget.” 

 

Förvaltningsrätten anser att ovanstående får förstås som att kommunen endast 

hade för avsikt att kontakta angivna kontaktpersoner för referenserna för att 

kontrollera uppgifter som redan funnits bilagerade leverantörernas anbud. 

Utifrån hur den sista ovan citerade punkten är utformad har leverantörerna inte 

kunnat utgå från att kommunen kommer kontakta kontaktpersonerna 

överhuvudtaget. Det har därför funnits skäl för leverantörerna att förutsätta att 

enbart det som bilagts anbudet kommer ingå i utvärderingen. Kravet på 

schaktarbete i säkerhetsklass 3 har varit utformat som ett ska-krav och det 

skulle därför ha framgått att ett sådant referensuppdrag fanns redan av 

handlingarna som bifogats respektive anbud. VMA:s anbud har inte uppfyllt 

detta krav. 

 

Kommunen har uppenbarligen avsett en annan typ av referenstagning. Av 

tjänsteanteckningen över telefonsamtal mellan kommunen och VMA:s 

kontaktperson framgår att kommunen tagit in ytterligare information om 

referensobjektet, däribland uppgiften om skiftande av kvicklera. Kommunen 

har vidare ansett att enbart kontaktpersonens muntliga uppgifter om detta varit 

tillräckligt för att läggas till grund för utvärderingen.  

 

Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att inhämta information direkt 

från referenspersoner. Det krävs dock att referenstagningen sker på ett 

förutsebart sätt i enlighet med de grundläggande principerna. I nu aktuell 

upphandling har det inte framgått att kommunen kunde komma att begära in 

kompletterande uppgifter direkt från referenspersonerna, vilka uppgifter det i 

så fall var som kunde komma att begäras in eller att muntliga uppgifter från 
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kontaktpersonerna likställdes med skriftlig bevisning. Kommunen har således 

inte beskrivit hur referenstagningen skulle gå till på ett tillräckligt tydligt sätt. 

Det har vidare funnits skäl för anbudsgivarna att utgå från att kravuppfyllelse 

behövde styrkas skriftligt vid anbudslämnandet och att det var viktigt för 

kommunen att så skedde. Kommunens förfarande bryter mot denna bakgrund 

mot de grundläggande principerna om transparens och likabehandling. 

 

Kommunen har godtagit ett anbud som inte uppfyller alla obligatoriska krav så 

som de beskrivits i förfrågningsunderlaget. VästMark har som andraplacerad 

anbudsgivare lidit skada av detta. Felet i upphandlingen är hänförligt till en 

felaktig beskrivning av referenstagningen i förfrågningsunderlaget. Det har 

påverkat upphandlingens konkurrensuppsökande skede. Upphandlingen ska 

därför göras om (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2016 ref. 

37 II). 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-05) 

 

 

Sara Westerberg 

Rådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Åke Häggqvist. 
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Hur man överklagar FR-05

________________________________________________________________ 

Den som inte är nöjd med förvaltningsrättens 
beslut kan överklaga. Här framgår hur det går 
till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som ni fick 
del av beslutet. I vissa fall räknas tiden i stället 
från beslutets datum. Det gäller om beslutet 
avkunnades vid en muntlig förhandling, eller 
om rätten vid förhandlingen gav besked om 
datum för beslutet. 

För myndigheten räknas tiden alltid från den 
dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut. 

Tänk på detta i mål om överprövning av 
upphandling 

I vissa fall kan myndigheten ingå avtal efter 
10 dagar från det att domstolen avgjort målet 
eller upphävt ett interimistiskt beslut, och i 
vissa fall får myndigheten ingå avtal 
omedelbart. Efter att avtal har slutits får 
kammarrätten inte överpröva upphandlingen. 
Detta gäller alltså även om tiden för 
överklagande fortfarande gäller.  

Närmare regler finns i den lag som gäller för 
målet, se rutan längst ner på nästa sida för 
hänvisningar. 

Gör så här 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför ni tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring ni vill ha 
och varför ni tycker att kammarrätten ska ta 
upp ert överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis ni vill hänvisa till. 
Förklara vad ni vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå er: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om ni har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten – adressen finns i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om ni exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Har ni tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet.  

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om ni inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt ni vill föra fram. 

Vill ni veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om ni har 
frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

För fullständig information, se: 

• lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap. 

• lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna, 20 kap. 

• lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet, 16 kap. 

• lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 
16 kap. 

• lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap. 

• lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorn, 20 kap. 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Härryda kommun 
 
 

 
 

 
Parter: VästMark Entreprenad AB ./. Härryda kommun 
Målet gäller: överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU 
 

 
Ni har begärt ytterligare tid att lämna in yttrande. Domstolen beviljar förlängning till den 
tid som framgår nedan. Om yttrandet inte kommer in i rätt tid, kan domstolen komma att 
avgöra målet ändå. 
  
Ytterligare anstånd kommer inte att beviljas. 
  
 
Sista dag är senast den 21 april 2022. 
 
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas 
på annat sätt. Uppge alltid målnumret 3051-22. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar som ska signeras, använd 
istället www.domstol.se/digitalhandling. 
 
 
Catarina Bryfors 
Telefon 031-732 70 00 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Härryda kommun 
 
 

 
 

 
Parter: VästMark Entreprenad AB ./. Härryda kommun 
Målet gäller: överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 28 mars 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 3051-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Micaela Banega 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-14 
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MÅLNR: 3051-22 
AKTBIL: 1
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UNDERRÄTTELSE OM 
TILLDELNINGSBESLUT
2022-03-11

Upphandlande organisation
Härryda kommun 
Daniel Lindell 

Upphandling
Landvetter centrum kvarter 2 och 3 
22/1 

UNDERRÄTTELSE OM TILLDELNINGSBESLUT

Antagna anbud
Härryda kommun har den 10/3 2022 beslutat att efter genomförd upphandling av Landvetter centrum 
kvarter 2 och 3 teckna avtal med följande leverantör:

5564963592, Västkustens Mark & Asfalt AB 

Motivering till beslut
Beslutet har fattats genom att ovan angivna leverantör har uppfyllt samtliga obligatoriska krav 
och lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån utvärderingsgrunden pris.

Antalet inkomna anbud, eventuell diskvalificering av Leverantör, kvalificering samt resultat av 
utvärderingen följer av bifogade bilagor.

Avtalsspärr och Avtalstecknande
Avtalsspärr gäller till och med 2022-03-21.

Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Härryda kommun och vinnande leverantör sluts genom att 
avtal undertecknas av båda parter först efter att avtalsspärren löpt ut. Leverantör är bunden av sitt 
anbud för den tid som angetts i upphandlingsdokumentet även om underrättelse lämnats.

 

HÄRRYDA KOMMUN

Daniel Lindell 
Projektledare 
Trafikverksamheten 
Sektorn för samhällsbyggnad

 

Bilagor 
Bilaga1 - Upphandlingsprotokoll 

Sida 1/1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 
Avd. 3  
 
INKOM: 2022-03-18 
MÅLNR: 3051-22 
AKTBIL: 2
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UPPHANDLINGSPROTOKOLL
2022-02-25

Upphandlande organisation
Härryda kommun 
Daniel Lindell 

Upphandling
Landvetter centrum kvarter 2 och 3 
22/1 

Beskrivning av utvärderingsprocess

Ärende
Härryda kommun har genomfört en upphandling av Landvetter centrum kvarter 2 och 3 enligt 
anbudsförfrågan.

Upphandlingen avser köp av byggentreprenad

Inkomna anbud
Anbud har inkommit från följande leverantörer:

 5561069872, Anläggningsbolaget Väst AB 
5562153865, Mark & Energibyggarna i Göteborg Aktiebolag 
5591185011, Veako AB 
5564963592, Västkustens Mark & Asfalt AB 
5568165350, VästMark Entreprenad AB 

Anbudsutvärdering
I denna upphandling har utvärderingsgrund lägst pris tillämpats. Detta innebär att den anbudsgivare 
som lämnat lägst anbudspris och som uppfyller samtliga kvalificeringskrav tilldelas kontraktet.

Prövning av anbud
För denna upphandling har begränsad kontroll tillämpats, enligt 19 kap. 20 § LOU. Begränsad 
kontroll innebär att anbuden först utvärderats och sedan kontrolleras den leverantör som har lämnat 
lägst anbudspris så att anbudet uppfyller kraven och att de inte ska uteslutas från upphandlingen. 

Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit enligt nedanstående tabell

 
Leverantör Utvärderingspris i anbud (SEK)

5564963592, Västkustens Mark & Asfalt AB 30 075 000

5568165350, VästMark Enteprenad AB 31 043 056

5591185011, Veako AB 32 548 000

5562153865, Mark & Energibyggarna i Göteborg 
Aktiebolag

36 917 800

5561069872, Anläggningsbolaget Väst AB 39 222 000
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Kvalificering
Följande leverantör har uppfyllt samtliga krav i upphandlingen och bedömts vara aktuella för 
uppdraget:

 5564963592, Västkustens Mark & Asfalt AB 

Ej kvalificerade anbud
Alla kontrollerade anbud är kvalificerade.

Antagna anbud
Efter prövning av anbud och genomförd utvärdering har beslut fattats att teckna avtal med nedan 
listade leverantör:

 5564963592, Västkustens Mark & Asfalt AB 

 

HÄRRYDA KOMMUN

 

Daniel Lindell

Projektledare

Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad

22/1 Landvetter centrum kvarter 2 och 3
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:;<=>̂A _CIFÒFOCaFOCLA[ECIFEKKA

���(�
�$�!(�
������9���!����
�$4������!���
!"���/3�%�
�������/!���
�$�%���
��#(%���"
$���(!"
���%9"!���)+�T���%�!%�!(������9���3���1��

�����9���3������/3���)+�T���%�!��!""�����!"�9��(�
�$1��

2�%�#""!���%�T7$$"��!���#$����#���!����#�(!�!�(
�����9��(�
�$!��%���
�����9���3������/3��
�����)+���!�/3��!�T��%���4���U��)+�%�!�
�$����
��
�����"!%����%4�!��������""1��

:;<=@A bFMHCJLHIJECA

:;<=@cA dOLIPKKHFOCLAEFMHCJLHIJECA

:;<=@ccA dOLIPKKHFOCLAEGReSA

��"$�%�%��!%��(
��%�!���3���1��

:;<=@c>A dOLIPKKHFOCLÀFEfO[IKOSHFOAGADKA
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Härryda kommun 
 
 

 
 

 
Parter: VästMark Entreprenad AB ./. Härryda kommun 
Målet gäller: överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Vill ni lämna ett yttrande? 

Ni får nu tillfälle att yttra er över det som står i handlingarna. Vill ni göra det ska yttrandet 
vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 12 april 2022. 
 
 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 3051-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingar med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Marie-Louise Magnusson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 20 
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1 OBJEKT

På uppdrag av Kungsbacka Kommun Teknik, har Tellstedt i Göteborg
AB utfört en geoteknisk utredning för rubricerat projekt.

Syftet med denna MUR/geoteknik är att bestämma markområdets
geotekniska egenskaper inför projektering av VA-ledningar.

Bild 1. Ungefärligt läge för det undersökta området.

2 ÄNDAMÅL

De geotekniska undersökningarna syftar till att utgöra underlag inför
projektering av VA-ledningar i Lerkil Etapp 8.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

• Ritningar tillhandahållna av beställaren.
• Ledningskartor, tillhandahållna av beställaren och Ledningskollen.

4 STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1. Planerings- och redovisning
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering och utförande Rapport 1:2013 (SGF fälthandbok)
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2
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Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Geoteknisk undersökning och provning-
provtagning genom borrnings-och
utgrävningsmetoder och grundvattenmätning

Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok)

Slb-sondering Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok)
CPT-sondering Rapport 1:93
Skr-provtagning Rapport 1:2013 (SGF Fälthandbok)

Tabell 3. Laboratorieundersökningar
Jordartsbestämning SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005
Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005
Konflytgräns SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2007

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med geoteknisk kategori 2.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Undersökningsområdet är beläget i norra Lerkil på nordvästra delen av
Onsalahalvön. Ledningssträckorna ligger inom ett småkuperat område i
omväxlande ängs-, skogs- och åkermark. Större delen av de undersökta
ledningssträckorna ligger i eller nära vägar med asfalt- eller
grusbeläggning.
För detaljerad redovisning av topografin se plan- och profilritningar.

7 POSITIONERING
Sonderingspunkterna, har mätts in med GPS, understödd av SWEPOS
fasta referensstationer.

Koordinatsystem:  Sweref  99 12 00.
Höjdsystem: RH 2000

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 Utförda undersökningar
Den geotekniska undersökningen utfördes med borrbandvagn Geotech
604 och bestod i:

Slb -Slagsondering i 238 punkter.
Skr -Skruvprovtagning i 16 punkter, störd provtagning.
CPT -CPT-sondering i 2 punkter.
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8.2 Undersökningsperiod
Den geotekniska undersökningen utfördes under april och maj 2016.

8.3 Fältingenjör
Fältarbetet har utförts av fältgeotekniker Ingemar Pedersen, Tellstedt i
Göteborg AB.

8.4 Kalibrering

CPT2 nr 3837, Area faktorer: (a) 0,592 (b) 0,014
Kalibrerad hos Geotech 2014-11-19.

8.5 Provhantering
Upptagna skruvprover har placerats i plastpåsar och förts till Tellstedt i
Göteborg AB:s eget laboratorium.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 Utförda undersökningar
Jordartsbenämning har utförts på upptagna skruvprover, se bilaga 1:1-3.

                    Tabell 4. Utförda laboratorieundersökningar
Undersökningspunkt Jordart Vattenkvot W (%) Konflytgräns (%)

4 X X X
9 X X X

17 X X X
2170 X X
24 X X X
32 X X X
40 X X
49 X X
64 X X X

9.2 Undersökningsperiod
Jordartsbestämning, vattenkvot och konflytgräns utfördes 2016-05-24 av
Birgitta Alfredsson, Tellstedt i Göteborg AB.

Jordartsbestämningen i övriga skruvprovtagningshål utfördes i fält av
fältgeotekniker Ingemar Pedersen. Se bilaga 1:1-3.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Vid undersökningstillfället maj 2016, kunde följande vattenytor
observeras i skruvprovtagningshålen:
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Skruvprovtagningshål      Vattenyta (meter under markytan)
4 0,7
5 1,0
9 1,0
15 0,6
17 0,2
2120 0,3
2170 0,3
24 2,0
32 0,5
40 0,6
49 0,1
62 0,7
64 0,9

Vattennivån i provtagningspunkterna visar den momentana
grundvattennivån vid undersökningstillfället. Grundvattennivån är
beroende av nederbörden och det kan därför inte uteslutas att det finns
högre grundvattennivåer vid andra tidpunkter.

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 Jordlagerbeskrivning
De redovisade jordmäktigheterna är uppmätta i provtagningspunkterna
och gäller i de specifika punkterna. Således kan mäktigheterna variera
mellan punkterna och inom undersökningsområdet.

De undersökta sträckorna består omväxlande av fastmark eller lermark.
Ställvis finns berg i eller nära dagen. Större delen av de undersökta
ledningssträckorna är belägna i eller nära vägar, och fyllningsmassor
finns här ofta i ytlagren. Mulljord som förekommer vid markytan bedöms
ha en mäktighet på ca 0,2-0,3 m.

Generellt består jordlagren under mulljorden eller
asfalt/fyllnadsmaterialet av friktionsjord och silt/lera på berg.
Friktionsjorden består av sand med inslag av lera, grus och sten.
Friktionsjorden är löst lagrad och flytbenägen under grundvattennivån.
Se bilaga 1, för mer detaljerad information.

Fyllnadsmaterial med varierande sammansättning och mäktighet finns
ner till mellan ca 0,3 – 1,0 m. Materialet består till största delen av sand
med inslag av grus och sten.

Sand hittas under mulljord/fyllnadsmaterialet på varierande djup, och
med varierande mäktighet. Sanden har inte sällan inslag av sten, grus
och lera. Även finsand hittas i flera provtagningspunkter. Se bilaga 1:1-3
för mer detaljerad information.
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Silt hittas i skruvprovtagningspunkt 15, 2525 och 36 på djup från 1 m ner
till ca 1,5-2 m. Silten är sandig och/eller lerig. Silt förekommer också som
siltig lera och siltig sand. Se bilaga 1, för mer information.

Lera hittas i skruvprovtagningspunkt 4, 5, 9, 15, 17, 24, 32 och 64. Leran
kan vara grusig, sandig, siltig och innehåller ställvis skalrester.

Berget har inte undersökts. Sonderingar har avbrutits vid ca 3,5 meters
djup. I punkt 4 har dock CPT-sondering utförts till ca 20 m djup.

11.2 Övriga egenskaper
Lerans vattenkvot och konflytgräns har erhållits på störda prover från
punkt 4, 9, 17, 24, 32 och 64. Vattenkvoten varierar mellan 27 % - 43 %.
Konflytgränsen varierar mellan 25 % - 41 % på nivån 2-3 meters djup. Se
bilaga 1:1-3.

CPT-sondering har gjorts i punkt 4 och 49. Dessa har utvärderats i
Conrad, och redovisas i bilaga 2.

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 Generellt
Planerad CPT-sondering i eller i närheten av punkt 2140 gick inte att
utföra på grund av för små jorddjup.

Planerad CPT-sondering eller eventuellt annan sonderingsmetod i punkt
13 gick inte att utföra på grund av uppfyllnad med sten/block. Två försök
gjordes men fick avbrytas vid 1,3 meters djup.

I övrigt genomfördes den geotekniska undersökningen utan problem.

13 BILAGOR

• Bilaga 1:1-3 Skruvprovtagningstabell
• Bilaga 2 CPT-sonderingar utvärderade i Conrad
• Ritning G-1 – G-5 Sonderingsplaner, 1:500
• Ritning G-6 – G-8  Sonderingsresultat, H1:100,L1:500
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Uppdrag: Lerkil Etapp 8 Bilaga 1:1
Uppdrag nr: 790100
Datum:
Utförd av: IP / BA

Borrhål
Provtagn.-

nivå
Provtag.-

metod
Jordart

Vattenyta
mumy

Vatten-
kvot %

Tjälfarlig
.- klass

Konflyt-
gräns (%)

4 0,0-0,3 Skr MULLJORD 0,9
0,3-0,5 FINSAND
0,5-0,8 SAND
0,8-1,0 grusig SAND
1,0-2,0 Grå lerig SAND 20
2,0-3,0 Brungrå siltig LERA, finsandskikt 43 39

5 0,0-0,2 Skr MULLJORD 1,0
0,2-0,5 TORRSKORPESILT
0,5-1,0 FINSAND
1,0-2,0 sandig grusig LERA, skalrester
2,0-3,0 LERA

9 0,0-0,2 Skr MULLJORD 1,0
0,2-1,3 FINSAND
1,3-2,0 Gråbrun lerig SAND, skal 19
2,0-3,0 Brungrå siltig LERA, finsandskikt 27 25

15 0,0-0,05 Skr Asfalt 0,6
0,05-0,5 SAND
0,5-1,0 siltig FINSAND
1,0-2,0 lerig SILT
2,0-3,0 LERA

17 0,0-0,3 Skr MULLJORD 0,2
0,3-0,7 TORRSKORPESILT
0,7-1,0 FINSAND
1,0-1,4 grusig SAND
1,4-2,0 LERA
2,0-3,0 Brungrå siltig LERA, finsandkörtlar 30 28

2120 0,0-0,2 Skr FYLLNING, grusig sand 0,3
0,2-0,4 sandig MULLJORD
0,4-1,0 grusig SAND
1,0-1,3 sandigt GRUS

TELLSTEDT I GÖTEBORG AB
Varbergsgatan 12A
412 65 GÖTEBORG
Tel 031-723 73 00. Fax 031-335 81 09 E-post info@tellstedt.se

2016-05-24
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Uppdrag: Lerkil Etapp 8 Bilaga 1:2
Uppdrag nr: 790100
Datum:
Utförd av: IP / BA

Borrhål
Provtagn.-

nivå
Provtag.-

metod
Jordart

Vattenyta
mumy

Vatten-
kvot %

Tjälfarlig
.- klass

Konflyt-
gräns (%)

2170 0,0-0,05 Skr Asfalt 0,3
0,05-0,3 FYLLNING, grusig sand
0,3-0,6 siltig sandig MULLJORD
0,6-1,0 stenigt sandigt GRUS
1,0-2,0 sandigt GRUS
2,0-2,8 Brungrå siltig grusig SAND 11

24 0,0-0,05 Skr Asfalt 2,0
0,05-0,7 stenig grusig SAND
0,7-1,0 siltig TORRSKORPELERA
1,0-2,0 TORRSKORPELERA
2,0-3,0 Brungrå rostflammig siltig LERA, finsandskikt 28 32

2525 0,0-0,3 Skr FYLLNING, grusig sand
0,3-1,0 stenigt sandigt GRUS
1,0-1,5 sandig SILT

32 0,0-0,3 Skr MULLJORD 0,5
0,3-0,7 SAND
0,7-1,0 grusig SAND
1,0-1,3 sandigt GRUS, skalrester
1,3-1,7 LERA
1,7-3,0 Brungrå siltig LERA, finsandskikt 43 41

36 0,0-1,0 Skr FYLLNING, mulljord sten
1,0-1,5 sandig SILT

39 0,0-0,3 Skr MULLJORD
0,3-0,9 siltig SAND

40 0,0-0,3 Skr MULLJORD 0,6
0,3-1,0 mullhaltig siltig SAND
1,0-2,0 sandigt GRUS
2,0-3,0 Grå grusig siltig lerig SAND, hårt mtrl 11

49 0,0-0,4 Skr Brunsvart högförmultnad TORV 0,1 276
0,4-1,0 Grå siltig skalblandad SAND, lerkörtlar 24
1,0-2,0 Grå grusig siltig FINSAND, lerskikt 16
2,0-3,0 Grå siltig lerig SAND, torvkörtlar, skal 25
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Uppdrag: Lerkil Etapp 8 Bilaga 1:3
Uppdrag nr: 790100
Datum:
Utförd av: IP / BA

Borrhål
Provtagn.-

nivå
Provtag.-

metod
Jordart

Vattenyta
mumy

Vatten-
kvot %

Tjälfarlig
.- klass

Konflyt-
gräns (%)

62 0,0-0,3 Skr grusig stenig MULLJORD 0,7
0,3-1,0 siltig MULLJORD
1,0-1,7 stenigt sandigt GRUS

64 0,0-0,3 Skr MULLJORD 0,9
0,3-0,6 FINSAND
0,6-1,0 sandigt GRUS
1,0-1,5 sandig grusig LERA, skalrester
1,5-2,0 Brungrå siltig LERA 40 36
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, ∆u  (kPa)
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U

∆U

∆U

∆U

∆U

∆U

∆U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0,30 m
0,30 m

20,82 m
3,30 m

Portrycksparameter Bq

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Lerkil Etapp 8
790100
Lerkil
4
2016-05-09

2016-05-31
K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 4.cpw

0 2 4 6
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
4,00 m
Mu, Saf, Sa
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja

Geotech CPT 10 ton
Sond nr 3837

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Referens
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my
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Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

0,30 m
Mu, Saf, Sa
Geotech CPT 10 ton
Normal

D
jup
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)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Lerkil Etapp 8
790100
Lerkil
4
2016-05-09

2016-05-31K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 4.cpw
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Utvärderare
Datum för utvärdering

JJ
2016-05-24

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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JJ
2016-05-24
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C P T - sondering
Lerkil Etapp 8
790100

2016-05-31

0,30 m
0,30 m
20,82 m
3,30 m
my
4,00 m

Mu, Saf, Sa
Normal
Olja
IP
Geotech CPT 10 ton

Djup  (m)

Lerkil
4
2016-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

3837
20141119
0,592
0,014

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,30

Datum

324,80
296,00
-28,80

81,50
78,90
-2,60

11,43
11,46
0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,30
0,50
0,80
1,00
2,00

0,50
0,80
1,00
2,00
3,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80 0,39

Sa D
Sa Med
Sa L
Sa D
Cl M NC

Jordart

Anmärkning

K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 4.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Lerkil Etapp 8
790100

2016-05-31

Lerkil
4
2016-05-09

Projekt

K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 4.cpw

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,30
0,30
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30

Sida 1 av 2

0,30
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
8,30
8,50
8,70
8,90
9,10
9,30
9,50
9,70
9,90

10,10
10,30
10,50
10,70
10,90
11,10
11,30
11,50
11,70
11,90
12,10
12,30
12,50
12,70
12,90
13,10
13,30
13,50
13,70
13,90
14,10
14,30
14,50
14,70
14,90
15,10
15,30
15,50

Sa D
Sa D
Sa Med
Sa Med
Sa L
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NC

NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NC

NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

0,0
1,8
5,3
8,8

12,4
15,9
19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,1
40,6
44,1
47,2
49,7
52,3
54,8
57,4
59,9
62,5
65,0
67,6
70,1
72,7
75,2
77,8
80,3
82,9
85,4
88,0
90,5
93,1
95,6
98,2

101,0
104,2
107,3
110,5
113,6
116,7
119,9
123,0
126,2
129,3
132,4
135,6
138,7
142,0
145,3
148,4
151,6
154,7
157,8
161,0
164,1
167,3
170,6
174,0
177,2
180,6
184,2
187,8
191,4
195,1
198,7
202,2
205,9
209,5
213,1
216,8
220,4
224,0
227,6
231,3
234,9
238,3

σvo

0,0
1,8
5,3
8,8

12,4
15,9
19,4
23,0
26,5
30,0
33,6
37,1
40,6
44,1
47,2
49,7
51,3
51,8
52,4
52,9
53,5
54,0
54,6
55,1
55,7
56,2
56,8
57,3
57,9
58,4
59,0
59,5
60,1
60,6
61,2
62,0
63,2
64,3
65,5
66,6
67,7
68,9
70,0
71,2
72,3
73,4
74,6
75,7
77,0
78,3
79,4
80,6
81,7
82,8
84,0
85,1
86,3
87,6
89,0
90,2
91,6
93,2
94,8
96,4
98,1
99,7

101,2
102,9
104,5
106,1
107,8
109,4
111,0
112,6
114,3
115,9
117,3

σ'vo σ'c

47,4
51,9
65,2
74,0

kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3
ρ

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,75
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,80
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60

0,39
0,39
0,39
0,39

8,5
9,4

11,4
12,9

(13,1)
(13,0)
(14,9)
(14,8)
(14,7)
(14,6)
(12,8)
(16,4)
(16,3)
(16,2)
(16,2)
(13,2)
(13,1)
(14,9)
(13,2)
(12,3)
(14,6)
(15,1)
(15,1)
(15,2)
(17,1)
(18,2)
(20,1)
(20,2)
(20,3)
(20,5)
(22,6)
(22,6)
(22,8)
(24,7)
(24,8)
(25,4)
(23,6)
(26,1)
(24,9)
(25,6)
(27,4)
(29,3)
(29,2)
(29,2)
(27,1)
(27,7)
(30,6)
(30,6)
(30,0)
(28,7)
(32,0)
(34,4)
(33,8)
(31,3)
(32,3)
(32,0)
(36,0)
(33,3)
(50,9)
(33,5)
(35,0)
(32,3)
(33,5)
(31,4)
(32,3)
(30,6)
(31,0)

o
φ

49,1
46,6
46,8
45,1
38,0
35,5
31,9
23,2
18,7

OCR ID E MOC MNC

1,41
1,40
1,61
1,68
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

87,2
80,0
89,4
79,1
49,3
30,2

9,0
-22,5
-37,4

10,8
14,2
24,5
20,5

8,8
5,2
2,8
1,1
0,7

13,4
18,1
32,4
26,8
10,7

6,1
3,2
1,1
0,7

10,8
14,5
26,0
21,5

8,6
4,9
2,5
0,9
0,6

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Lerkil Etapp 8
790100

2016-05-31

Lerkil
4
2016-05-09

Projekt

K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 4.cpw

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
15,50
15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10
19,30
19,50
19,70
19,90
20,10
20,30
20,50

Sida 2 av 2

15,70
15,90
16,10
16,30
16,50
16,70
16,90
17,10
17,30
17,50
17,70
17,90
18,10
18,30
18,50
18,70
18,90
19,10
19,30
19,50
19,70
19,90
20,10
20,30
20,50
20,67

Cl H
Cl M
Cl M
Si L
Si D
Si Med
Cl M
Sa Med
Si Med
Si Med
Si L
Sa Med
Si Med
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl EH
Si Med
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M

Klassificering
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi

NC
NC
NC

NCSi
NC

NCSi

NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi

241,7
245,4
249,0
252,5
256,1
259,8
263,3
267,0
270,7
274,2
277,6
281,2
284,8
288,4
291,9
295,4
299,1
302,7
306,4
310,0
313,6
317,2
320,6
323,9
327,4
330,8

σvo

118,7
120,4
122,0
123,5
125,1
126,8
128,3
130,0
131,7
133,2
134,6
136,2
137,8
139,4
140,9
142,4
144,1
145,7
147,4
149,0
150,6
152,2
153,6
154,9
156,4
157,9

σ'vo σ'c
kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3
ρ

1,90
1,85
1,85
1,70
1,95
1,80
1,85
1,90
1,80
1,80
1,70
1,90
1,80
1,85
1,75
1,85
1,85
1,85
1,90
1,80
1,85
1,85
1,60
1,75
1,85
1,85

(105,9)
(41,0)
(42,1)

((106,6))
((422,2))
((290,5))

(67,3)

((207,7))
((205,9))
((171,4))

((262,1))
(35,8)
(28,3)
(32,6)
(39,5)
(37,9)

(354,2)
((239,4))

(30,8)
(33,3)
(29,6)
(27,1)
(59,5)
(64,4)

o
φ

(33,7)

34,4

36,1
(32,4)

(31,3)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

49,7

62,4

7,4
24,1
17,3

23,6
13,0
12,9
11,1
36,4
15,9

14,8

9,0
31,9
22,4

31,2
16,4
16,3
13,8
49,7
20,4

18,9

7,2
25,5
17,9

25,0
13,1
13,0
11,1
39,8
16,3

15,1

MPa MPa MPa
wLwL

Page 167 of 302

Bilaga 2:6

Page 932 of 1219



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Lerkil Etapp 8
790100
Telstedt i Göteborg AB
IP

2016-05-31

0,30 m
0,30 m
20,82 m
3,30 m
my
4,00 m

Mu, Saf, Sa
Normal
Olja

Geotech CPT 10 ton

Lerkil
4
2016-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 4.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx
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34
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f,kPa

q,MPa

D
jup

(m
)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

3837

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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C P T - sondering
Lerkil Etapp 8
790100

2016-05-30

0,00 m
0,00 m
2,34 m
2,30 m
my
2,40 m

Normal
Olja
IP
Geotech CPT 10 ton

Djup  (m)

Lerkil
49
2016-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

3837
20141119
0,592
0,014

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,30

Datum

324,80
315,50

-9,30

88,80
77,50

-11,30

11,52
11,46
-0,06

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,40
1,00
2,00

0,40
1,00
2,00
3,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,80
1,80
1,80

P Med
Sa D
Sa D
Sa v D

Jordart

Anmärkning

K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 49.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Lerkil Etapp 8
790100

2016-05-30

Lerkil
49
2016-05-09

Projekt

K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 49.cpw

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20

Sida 1 av 1

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,23

P Med
P Med
P Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa D
Sa v D
Sa v D

Klassificering
0,0
1,7
5,0
8,4

12,0
15,5
19,0
22,6
26,1
29,6
33,2
36,7
38,7

σvo

0,0
1,7
5,0
8,4

12,0
15,5
19,0
22,6
26,1
29,6
33,2
36,7
38,7

σ'vo σ'c
kPa kPa kPa

τfu

kPat/m3
ρ

1,70
1,70
1,70
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

o
φ

34,1
30,4
28,5
29,2
37,3
44,0
45,3
44,5
44,7
45,5

OCR ID E MOC MNC

%

8,3
-6,3

-10,0
-4,2
47,0
79,6
93,5
86,9
90,6
98,8

1,7
1,3
1,3
1,7
9,6

29,5
49,0
41,8
49,3
66,1

1,9
1,3
1,3
1,8

11,8
39,7
68,5
57,7
68,9
94,5

1,5
1,1
1,1
1,5
9,5

31,8
47,4
43,1
47,6
57,8

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Lerkil Etapp 8
790100
Tellstedt i Göteborg AB
IP

2016-05-30

0,00 m
0,00 m
2,34 m
2,30 m
my
2,40 m

Normal
Olja

Geotech CPT 10 ton

Lerkil
49
2016-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

K:\PETELL\VAR\Uppdrag\790100\G\CPT\CPT 49.cpw

Portryck registrerat vid sonderingx

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

D
jup

(m
)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

3837

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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434 81 KUNGSBACKA
Tel. 0300/8340 00

KUNGSBACKA
KOMMUN,TEKNIK

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se
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BUE

434 81 KUNGSBACKA
Tel. 0300/8340 00

KUNGSBACKA
KOMMUN,TEKNIK

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se
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BUERA

BUERA

434 81 KUNGSBACKA
Tel. 0300/8340 00

KUNGSBACKA
KOMMUN,TEKNIK

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se
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BUERA

434 81 KUNGSBACKA
Tel. 0300/8340 00

KUNGSBACKA
KOMMUN,TEKNIK

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se
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BUERA

434 81 KUNGSBACKA
Tel. 0300/8340 00

KUNGSBACKA
KOMMUN,TEKNIK

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09

www.tellstedt.se
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SIGNÄNDRINGEN AVSER DATUM

434 81 KUNGSBACKA
Tel. 0300/8340 00

KUNGSBACKA
KOMMUN,TEKNIK
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SIGNÄNDRINGEN AVSER DATUM

434 81 KUNGSBACKA
Tel. 0300/8340 00

KUNGSBACKA
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ANTBET

BYGGKONSTRUKTION PROJEKT- & BYGGLEDNING GEOTEKNIK
Tellstedt i Göteborg AB

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
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TEKNIK 
KUNGSBACKA KOMMUN 

                                                            
MÄNGDFÖRTECKNING 
ANLÄGGNINGSARBETE FÖR VA-LEDNINGAR OCH OPTO 
LERKIL ETAPP 8, 4508 
UPPRÄTTAD AV: 
TEKNIK, 
KUNGSBACKA KOMMUNVA 
PLANERING 
2016-12-23
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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13. 
Mät- och ersättningsreglering ska ske enligt MER Anläggning 13 och AMA EL 16. 
 

Kod Text Enhet M ängd Á-pris Belopp

Ersättning ska vara inkalkylerad i _ _ _ _
 --övriga arbeten enligt

" Allmänna kostnader"  1)

eller

annan kod och rubrik

där det särskilt  anges i

MER 2)3)

Endast belopp ska

anges 4)
_ _ _

Endast á-pris ska

anges 5)
0 _  
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

BB FÖRARBETEN 

BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D 

BBB.1 Mark- och vattenförhållanden m m 
Tellstedt i Göteborg AB har utfört en geoteknisk undersökning i samband med nu 
projekterade Va-anläggningar. Undersökningarna har huvudsakligen omfattat följande: 
Slagsondering till maximalt 3,5 m djup i 238 punkter längs planerade VA-ledningar för 
kontroll av jordlagrens mäktighet. 
Störd provtagning med skruvprovtagare i 16 punkter för klassificering av ytjordlagren 
med avseende på jordart. 
CPT-sondering i två punkter. 
Resultaten redovisas i “Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik, Lerkil Etapp 8, 
VA-ledningar, Kungsbacka Kommun”, från Tellstedt i Göteborg AB, daterad 2016-08-15. 

BBB.11 Topografiska förhållanden 
Ledningssträckorna ligger inom ett småkuperat område i omväxlande ängs- och 
åkermark. Större delen av ledningssträckorna ligger i eller nära vägar. 
För detaljerad redovisning av topografin se plan- och profilritningar i “Markteknisk 
Undersökningsrapport/Geoteknik Lerkil Etapp 8, VA-ledningar, Kungsbacka Kommun”, 
från Tellstedt i Göteborg AB, daterad 2016-08-15. 
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BBB.13 Geotekniska förhållanden 
Allmänt 
De undersökta sträckorna/punkterna består ungefär till lika delar av fastmark och av 
lermark. Ställvis finns berg i eller nära dagen inom fastmarken. En stor del av VA-
ledningarna kommer att läggas i eller nära vägar och fyllningsmassor finns här ofta i 
ytlagren. Mulljord som förekommer vid markytan bedöms ha en mäktighet på ca 0,2-0,3 
m. 
Jordlagren inom fastmarken består av friktionsjord över morän på berg. Friktionsjorden 
bedöms bestå av sand med inslag av grus, sten och lera. Friktionsjorden är mestadels 
löst lagrad och kan vara flytbenägen under grundvattennivån. Moränen bedöms vara 
normalblockig och minst halvfast lagrad. Jordlagrens mäktighet är här relativt liten, upp 
till ca 4 m. 
För dimensionering av schakt/spont kan följande värden antas: 
 
Jordmaterial Hållfasthetsegenskaper Partialkoefficient 

gm i 
brottgränstillstånd 

Friktionsjord/Fyllningsmassor jk = 29° 
gk = 18 kN/m3 

1,2 
- 

Torrskorpelera ck = 25 kPa 
gk = 18 kN/m3 

1,7 
- 

Morän jk = 35° 
gk = 19 kN/m3 

1,2 
- 
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Jordlagren inom lermarken består av friktionsjord och silt/lera över friktionsjord/morän 
på berg. Jordlagren har generellt större mäktighet än 3 m. 
Friktionsjorden bedöms bestå av sand med inslag av sten, grus och lera. Den är 
mestadels löst lagrad och kan vara flytbenägen under grundvattennivån. 
Friktionsjordens mäktighet varierar, men kan vara upp till ca 3 m. I förekommande fall 
har torrskorpeleran liten mäktighet, eller saknas helt, där friktionsjorden är mäktigare vid 
markytan. Leran därunder är i hög grad grusig, sandig och/eller siltig. Skal förekommer i 
leran. 
För dimensionering av schakt/spont kan följande värden antas: 
 
Jordmaterial Hållfasthetsegenskaper Partialkoefficient gm i 

brottgränstillstånd 
Friktionsjord/Fyllningsmassor jk = 29° 

gk = 18 kN/m3 
1,2 
- 

Torrskorpelera ck = 25 kPa 
gk = 18 kN/m3 

1,7 
- 

Lera ck = 12 kPa 
gk = 17 kN/m3 

1,7 
- 

Friktionsjord/Morän jk = 35° 
gk = 19 kN/m3 

1,2 
- 

 
   
Sträckvis beskrivning 
Sträckor 1-5, 5-7, 7-33, 7-11, 57-64, 5-58, 5-34, 15-18 och 18-55. 
Åkermark. Sträckor antas bestå av lermark. 
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Bergschakt krävs inte inom sträckor. 
  
Sträcka 11-14 (sonderingspunkt 11–14) 
Sträckan består av lermark, där djupen minskar mot punkt 14. Beskrivning av 
geotekniska förhållanden se lermark under ”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är 
generellt större än 2,5 m. Sträckan ligger vid sidan av väg. 
 Bergschakt krävs inte inom sträckan. 
  
Sträcka 13-12 (sonderingspunkt 13-12) 
Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är i punkt 12 större än 3,5 m. 
I och omkring sonderingspunkt 13 finns uppfyllnad av block och sten, vilket omöjliggjorde 
sondering. 
Lermark med inslag av block och sten. 
Denna sträcka går tvärs väg och in i terräng. 
Bergschakt krävs förmodligen inte inom sträckan, men stenar och block behöver 
avlägsnas. 
  
Sträcka 53-5025 (sonderingspunkt 53-5025) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark under 
”Allmänt”. Jordlagren har här varierande mäktighet på 0,5-3 m. Sträckan går i asfalterad 
väg och ut i terrängen vid punkt 50. 
Bergschakt krävs inom ca halva sträckan. 
  
Sträcka 5025-10 (sonderingspunkt 5025-10) 
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Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 3 m. Skruvprovtagning har gjorts 
i punkt 9. Sträckan går i terräng. 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Sträcka 52-51 (sonderingspunkt 52-51) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här mindre än 1,5 m. I punkt 9 har 2016-05-09, 
en vattenyta observerats 1,0 m under markytan i skruvprovtagningshålet. Sträckan går i 
grusväg. 
Bergschakt krävs inom drygt halva denna sträcka. 
  
Sträcka 49-46 (sonderingspunkt 49-46) 
Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 3,5 m. Skruvprovtagning och 
CPT-sondering har gjorts i punkt 49. Sträckan går dels i asfalterad väg, dels i 
gräsbevuxen gångstig, vilken förmodligen är lagd på fyllnadsmaterial. 
  
Punkt 49 ligger i terrängen. I punkt 49 har 2016-05-02, en vattenyta observerats 0,1 m 
under markytan i skruvprovtagningshålet. 
Enligt skruvprovtagning består marken av löst lagrad friktionsjord med skikt av silt och 
lera. 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Sträcka 40-39 (sonderingspunkt 40-39) 
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Sträckan består av dels av lermark som övergår i fastmark mot punkt 39. Jordlagrens 
totala mäktighet går från 3,5 m i punkt 40 till 1 m i punkt 39. Beskrivning av geotekniska 
förhållanden se under ”Allmänt”. 
Skruvprovtagning har gjorts i punkt 39 och 40. 
I punkt 40 har 2016-05-02, en vattenyta observerats 0,6 m under markytan i 
skruvprovtagningshålet. Sträckan ligger i asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inom en mindre del av sträckan. 
  
Sträcka 40-41 (sonderingspunkt 40-41) 
Sträckan består av lermark. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 3,5 m. 
Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under ”Allmänt”. Skruvprovtagning 
har gjorts i punkt 40. I punkt 40 har 2016-05-02, en vattenyta observerats 0,6 m under 
markytan i skruvprovtagningshålet. Sträckan ligger i kanten av asfalterad väg, 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Sträcka 41-28 (sonderingspunkt 41-28) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark under 
”Allmänt”. Jordlagren har här varierande mäktighet på 0,5-3,5 m. Skruvprovtagning har 
gjorts i punkt 62. I punkt 62 har 2016-05-02, en vattenyta observerats 0,7 m under 
markytan i skruvprovtagningshålet. Sträckan går i asfalterad väg, ut i terrängen och 
vidare i grusväg mot punkt 28. 
Bergschakt krävs inom ca halva sträckan. 
  
Sträcka 28-24 (sonderingspunkt 28-24) 
Sträckan består av lermark. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 2,5 m. 
Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under ”Allmänt”. Skruvprovtagning 
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har gjorts i punkt 24. I punkt 24 har 2016-04-27, en vattenyta observerats 2,0 m under 
markytan i skruvprovtagningshålet. Sträckan ligger i grusväg, 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Sträcka 31-33 (sonderingspunkt 31-33) 
Sträckan består av fastmark, med undantag av ett avsnitt mellan punkt 3225 och punkt 
3315. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark/lermark under ”Allmänt”. 
Jordlagren har här varierande mäktighet på 0,5-3,5 m. Skruvprovtagning har gjorts i 
punkt 32. I punkt 32 har 2016-05-03, en vattenyta observerats 0,5 m under markytan i 
skruvprovtagningshålet. Sträckan går i grusväg fram till punkt 30, och sedan vidare i 
terräng mot punkt 33. 
Bergschakt krävs inom en mindre del av sträckan. 
  
Sträcka 36-34 (sonderingspunkt 36-34) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark under 
”Allmänt”. Jordlagren har här varierande mäktighet på 0,5-2,5 m. Skruvprovtagning har 
gjorts i punkt 36. Sträckan går i asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inom ca 2/3 av sträckan. 
  
Sträcka 5-60 (sonderingspunkt 5-60) 
Sträckan består av lermark. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 2,5 m. 
Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under ”Allmänt”. Skruvprovtagning 
har gjorts i punkt 5. En vattenyta har 2016-05-09 här observerats 1,0 m under markytan 
Sträckan ligger i kanten av asfalterad väg, 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
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Sträcka 59-58 (sonderingspunkt 59-58) 
Sträckan består av lermark. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 2 m. Observera 
att stopp på 1 m djup erhållits i en punkt (5840). Beskrivning av geotekniska förhållanden 
se lermark under ”Allmänt”. Sträckan ligger i kanten av och i grusväg, 
Bergschakt krävs förmodligen inte inom denna sträcka. 
  
Punkt 64 (sonderingspunkt 64) 
Marken vid punkt 64 består av lermark. Sonderingen har avbrutits på 3 m djup. 
Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under ”Allmänt”. Skruvprovtagning 
har gjorts i denna punkt. En vattenyta har 2016-05-09 här observerats 0,9 m under 
markytan. Sonderingspunkten ligger i åkermark vid sidan av asfalterad väg. 
  
Sträcka 26-2440 (sonderingspunkt 26-2440) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här 1-1,5 m. Skruvprovtagning har gjorts i 
punkt 2525. Sträckan ligger i grusväg. 
Bergschakt krävs inom ca halva sträckan. 
  
Sträcka 2440-2310 (sonderingspunkt 2440-2310) 
Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 3 m. Skruvprovtagning har gjorts 
i punkt 24. I punkt 24 har 2016-04-27, en vattenyta observerats 2,0 m under markytan i 
skruvprovtagningshålet. Sträckan ligger i asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
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Sträcka 2310-21 (sonderingspunkt 2310-21) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden, se fastmark 
under ”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet varierar här mellan ca 0,5-2 m. Sträckan 
går i asfalterad väg. 
Bergschakt kommer att krävas inom ca 1/3 av sträckan. 
  
Sträcka 21-2160 (sonderingspunkt 21-2160) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här 1-2 m. Skruvprovtagning har gjorts i punkt 
2120. I punkt 2120 har 2016-04-26, en vattenyta observerats 0,3 m under markytan i 
skruvprovtagningshålet. Sträckan ligger i, eller i kanten längs asfalterad väg. 
Bergschakt kommer att krävas inom ca 1/3 av sträckan. 
  
Sträcka 2160-61 (sonderingspunkt 2160-61) 
Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 2,5 m. Skruvprovtagning har 
gjorts i punkt 2170. I punkt 2170 har 2016-04-26, en vattenyta observerats 0,3 m under 
markytan i skruvprovtagningshålet. Sträckan ligger i asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Sträcka 20-1935 (sonderingspunkt 20-1935) 
Sträckan består av fastmark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se fastmark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här 0,5-1,5 m. Sträckan ligger delvis bredvid 
asfalterad väg, delvis i asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inom knappt halva sträckan. 
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Sträcka 1935-17 (sonderingspunkt 1935-17) 
Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 3 m. Skruvprovtagning har gjorts 
i punkt 17. I punkt 17 har 2016-04-26, en vattenyta observerats 0,2 m under markytan i 
skruvprovtagningshålet. Sträckan ligger till största delen bredvid en asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Sträcka 15-17 (sonderingspunkt 15-17) 
Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 3,5 m. Skruvprovtagning har 
gjorts i punkt 15 och 17. Sträckan ligger till största delen bredvid en asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Sträcka 18-55 (sonderingspunkt 18-55) 
Sträckan består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se lermark under 
”Allmänt”. Jordlagrens totala mäktighet är här större än 2,5 m. Sträckan ligger till största 
delen bredvid en asfalterad väg. 
Bergschakt krävs inte inom denna sträcka. 
  
Punkt 4 (sonderingspunkt 4) 
Marken vid punkt 4 består av lermark. Beskrivning av geotekniska förhållanden se 
lermark under ”Allmänt”. Skruvprovtagning och CPT-sondering har gjorts i denna punkt. 
CPT-sonderingen har avbrutits vid 20 m djup. En vattenyta observerades här 2016-05-
09, 0,9 m under markytan i skruvprovtagningshålet. Sonderingspunkten ligger i 
åkermark. 
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BBB.14 Hydrogeologiska förhållanden 
 Grundvattennivån inom fastmarkspartier där jordlagrens mäktighet är liten kan variera 
kraftigt beroende på nederbörd. 
Vid undersökningstillfället har vattenytor observerats i ett antal skruvprovtagningshål. För 
nivåer, se under ”Sträckvis beskrivning”. 
För kalkyl ska grundvattenyta ansättas till 0,7 m under markytan. 
 
Skruvprovtagninghål Vattenyta (meter under markytan) 
4 0,7 
5 1,0 
9 1,0 
15 0,6 
17 0,2 
2120 0,3 
2170 0,3 
24 2,0 
32 0,5 
40 0,6 
49 0,1 
62 0,7 
64 0,9 
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BBB.15 Föroreningar 
Inga miljötekniska markundersökningar har utförts i samband med detta projekt. 
  

BBB.3 Befintliga anläggningar m m 
  
Entreprenören skall förvissa sig om befintliga förhållanden på plats. - - - - 
  
  

BBB.32 Befintliga ledningar 
Kända befintliga opto-,el-, telekablar samt VA-ledningar framgår av ritningar. 
Dessa påverkar arbetets genomförande vilket entreprenören noga bör beakta. 
Det kan finnas fler okända ledningar som inte är redovisade. 
E ska av ledningsägare begära utsättning av bef. ledningar. 
Befintliga ledningar skall vara i drift under byggnadstiden. 
Påträffas ledning som ej anvisats vid lokalisering eller schakt skall dessa omedelbart anmälas till 
beställaren som identifierar ledningen och beslutar om åtgärd. 

 
    - 

 
        - 

 
    - 

 
      - 
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BBB.361 Befintliga vägar, planer o d 
 
 VÄGFÖRENINGAR 
  
Nälleviksvägens vägförening (Vallda Korshamnsväg, Parkrosvägen och 
Nälleviksvägen) 
Ordförande Kjell Hayling, Rödskärsvägen 2 
Tel.0763-68 73 07, Tel. 0706-363621, 0300-28364 
 
Vägförening Stendalsvägen 
Ordförande Martin Andersson, Stendalsvägen 4, 
Tel. 0707-221362 
martin.andersson@labgruppe.com 
  
Vägförening Rödskärsvägen 
Claes Nilsson, Rödskärsvägen 9, 
claes.nilsson@detecta.se 
  
Vägförening Rösevägen 
Krister Stevinger, Rösevägen 8, 
christer.stevinger@eskadern.se 
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                       Fäholmsvägen  
                       Kurt Andersson, Fäholmsvägen 25, 
                       Telefon 0300-275 54 / 070-845 68 93 
 

MARKÄGARE 
Tillfällig väg 
Markägare Buera 6:7, Karin Hillgard 
Tel 0300-27515 
  
Tillfällig väg 
Markägare Buera 6:10, Svenson Roger 
Tel 0730-884821 
  
Tillfällig väg 
Markägare Buera 7:11, 
Ulf Lundborg 
Tel 0735-181239 
Lars Lundborg 
Tel 0708-170816 
  
Tillfällig väg 
Markägare Buera 7:7, Elna Lundborg 
Tel 0300-27005 
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Tillfällig väg 
Markägare Buera 6:16, Elna Lundborg 
Tel 0300-27005 

BBC UNDERSÖKNINGAR O D 
 

BBC.11       Avvägning, pejling m m 
                         Innan rörläggningsarbete påbörjas skall entreprenören kontrollavväga angivna                                                             -                -                   - 

höjder i anslutningspunkter till befintliga ledningar  

BBC.15 Föroreningsundersökning  
                   Provtagning i asfalterade ytor. 

Befintlig asfalt ska kontrolleras på plats för innehåll av PAH 16.  
Provtagningspunkterna ska bestämmas i samråd med Beställaren. 
Provtagning och analys för PAH 16    st           4   
  

BBC.23 Provschaktning 
Provschaktning längst sträckor där VA-ledningar kommer i konflikt med                            
högspänningsledningar. 
Provtagningspunkterna ska bestämmas i samråd med Beställaren. 
Antal  provtagningspunkter     st           5   
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BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M 

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING 

BCB.1 Hantering av vatten 

BCB.13 Tillfällig grundvattensänkning eller portryckssänkning 
I samband med schaktningsarbetena är det sannolikt att schaktning erfordras under 
grundvattennivån. Omfattningen är beroende av nederbördsförhållandena och 
grundvattennivån när arbetena utförs. 
Entreprenören ansvarar för att ingen skadlig påverkan sker på omgivande byggnader. 
Entreprenören ansvarar för att länshållning utförs så att schakt kan utföras på ett säkert 
och kontrollerat sätt. 

BCB.132 Tillfällig grundvattensänkning med brunnar, spetsar o d 
Wellpointanläggning 
  Ersättning utgår per sugsil. 
  Djup 0-4,00 m 
Pkt. 1-5-7-9-11 st 1520   

   

BCB.133 Tillfällig grundvattensänkning med pumpgropar o d 
 Rörbrunn 
  
Pkt. 1-5-7-9-11 st 77   
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Pkt.57-67 st 17   
Pkt.30-33 st 8   
Pkt.22-24 st 6   

Omfattar installation, material, pumpning, tätning. 
Djup från marknivå 
0-4meter 
  
  

BCB.14 Tillfällig avledning av vatten från byggproduktion 
      

                       All eforderlig länshållning ingår i entreprenaden. 
                       Provisorisk avledning av spillvatten får inte göras till dagvattenledning eller vattendrag. 
                       Vattenlänsning utförs i erforderlig omfattning och ska fortgå oavbrutet om så erfordras. 
                       Vid avledning av länsvatten till avlopsledning eller dike ska lämpliga åtgärder vidtas för  
                       att avskilja sand, slam eller andra ämnen, som kan förorsaka stopp eller skador. 
                       Länsvatten får inte avledas vare sig genom lagd vattenledning, enskilda vattenrör eller 
                       idrifttagen spillvattenledning.                                                                                                  

-             -            - 
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BCB.16 Tillfällig avledning av ytvatten 
I entreprenaden ingår erforderlig avledning och pumpning av ytvatten 

                       All schaktarbeten ska utföras så att mängden länshållningsvatten minimeras. 
                       Detta ska ske genom val av lämpligt tillvägagångssätt och arbetsgång. Endast 
                       det område som schaktas behöver länshållas. Länshållningsvatten ska passera 
                       reningsanläggning innan det släpps till recipient.  

Grundvatten eller ytvatten får inte avledas via 
spillvattenledningar. 

   -       -  -  

                        

BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning 
Innan arbetsstart skall respektive ledningsägare kallas för utsättning. 
Befintliga ledningar skall vara i drift under byggnadstiden, och skyddas enligt 
ledningsägarens anvisningar. 
Se bilagda ledningsplaner vad gäller omfattning av befintliga kablar mm. 
Befintliga VA-ledningar framgår av ritning, se ritningsförteckning. 
Entreprenören skall frilägga ledningar och kablar på sådant sätt att dessa inte skadas. 
Entreprenören skall samordna lednings- och kabelomläggningar. 
Efter att kablar har frilagts ombesörjer Ellevios entreprenör flyttning av dessa. 
Flyttningen sker på huvudentreprenörens bekostnad. 
Kablarna skall vara i drift under byggnadstiden om inte annat anges. 
Entreprenören tillgodoser att frilagda kablar som är i drift skyddas. 
Provisorisk förlagd eller tillfälligt flyttad kabel som kommer att få en ytlig förläggning skall 
skyddas med knäppränna under byggtiden. 
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I arbetet under befintliga ledningar ingår erforderliga kabelavtäckningar, flyttningar, 
förstärkningsarbeten såsom uppallning, kringfyllning, packning mm. 
Ersättning ingår i ersättning för SC- under respektive byggdelskod 

BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark 
Avser hinder vid schaktsträckor inom teoretisk rörgravsektion. 
Kända ledningar redovisas i planritningar. 
Ytterligare ledningar kan finnas inom området. 
Ledningar skall mätas in och redovisas på relationsritningar innan reglering sker, avser 
alla ledningar oavsett om de angivits på ritning eller ej. 
Ledningsägare för kommunala VA-ledningar i anslutning till arbetsområdet är 
Förvaltningen för Teknik Kungsbacka kommun. 
Privata ledningar inom arbetsområdet ägs av fastighetsägare och vägföreningar. 
Anslutning till befintligt VA-nät utförs i samråd med Förvaltningen för Teknik. 
Anslutning till vattenledning i drift får endast utföras av personal från Förvaltningen för 
Teknik. 
Anslutning utförs normalt kl 00.00 - 06.00 
Anslutningar utförs ej på fredagar eller dag före helgdag. 
Korsande ledning 
Spillvattenledning dim 110-160 PP/BTG st 4   
Dagvattenledningar dim 110-200 PP/BTG st 6   
Längsgående ledning 
Spillvattenledning dim 110-160 PP/BTG m 477   
Dagvattenledning dim 110-160 PP/BTG m 489   

Page 207 of 302Page 972 of 1219



 Dokument Sidnr 

 

MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVNING AVSEENDE ANLÄGGNINGSARBETEN (MF) 26(108) 
Projektnamn Projektnr 

LERKIL, ETAPP 8 
 

5508 

Status Handläggare Ändr. dat Bet Datum 

Förfrågningsunderlag Margarita Kouzina  - 2016-12-23 
Kod Text  Enhet Mängd à-pris Belopp 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4816215 
AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

 

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark 
Avser hinder vid schaktsträckor inom teoretisk rörgravsektion 
Kända ledningar redovisas i planritningar. 
Ytterligare ledningar kan finnas inom området. 
Ledningar skall mätas in och redovisas på relationsritningar innan reglering sker. 
Avser korsande kablar oavsett om de angivits på ritning eller ej. 
Kabelstråk räknas som en korsning, D=1,0 m. 
< 30˚ Korsande elkabel/kabelstrak st 44   
> 30˚ Längsgående elkabel/kabelstråk m 1110   
< 30˚ Korsande högspänningskablar st 5   
> 30˚ Längsgående högspänningskablar m 65   
< 30˚ Korsande telekabel/kabelstrak st 19   
> 30˚ Längsgående telekabel/kabelstråk m 521   

  
  

BCB.51 Åtgärd i träds och buskars rotzon 
Vid schakt i rotzon för träd eller buske ska rötter friläggas med handredskap eller med 
vakuumschakt. Träds rötter med diameter större än 10 mm och buskars rötter med 
diameter större än 5 mm ska sågas eller klippas av. Snittytan slätas med kniv. 
Frischaktade rötter ska omgående skyddas mot uttorkning och frysning - - -  
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BCB.7 Åtgärd för allmän trafik 
E skall upprätta trafikanordningsplan som skall godkännas av B. 
Befintlig väg får ej stängas innan alternativ utfart ordnas. 
Samråd angående avstängningar och arbetsutförande krävs. 
Gångbroar och tillfälliga parkeringsplatser anordnas i erforderlig omfattning. 
Entreprenören ansvarar för samordning med berörda tex räddningstjänst, renhållning, 
tidningsbud och post. 
Dessa verksamheter skall fungera under entreprenaden. 
E ska ordna med tillgänglighet till fastigheter och passage för gående och fordon. 
Vinterväghållning inom arbetsområdet och vägar, som utnyttjas tillfälligt för allmän trafik 
ingår. 

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik 

BCB.711 Tillfällig väg, plan o d 

BCB.7112 Tillfällig väg med slitlager av grus 
 
Överbyggnad, 450 mm, 
Grus 
Krossmaterial 0-30, 400 mm 
Grusslitlager, 0-18, 50 mm 
Slitlager skall dammbindas 
 
Avser tillfällig väg, pkt. 29-42, 157 m2     
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Avser tillfällig väg, Buera 7:11, 858 m2 
Avser tillfällig väg, pkt.18-45, 106 m2                                                                              
Avser tillfällig väg, pkt.16-58, 683 m2 -          -      -  

                       Återställning av tillfällig väg enligt DGB.129 

BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning 
Skall utföras enligt Trafikanordningsplaner ”Exempelsamling” 

                       Enligt AFB. 22, handlingen 13.11  
                                                                                                                                                        -            -              -      

 

BCB.87 Tillfällig skyltning till allmänheten 
                        Avser 1 st tillfälliga informationsskyltar till allmänheten. 
                          Placering i början  på arbetsområde i Nälleviksvägen.  
                          Läge bestämms i samråd med syn innan arbetet startar. 
                          Uppskattad storlek är 6 m2 per skylt.                                                                                                           
                          Se råd och riktlinjer i ”Skyltprogram för Kungsbacka!” 
                        www.kungsbacka.se                                                                                                                                                              -             -                - 

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 
                       Rivning och demontering skall ske i samråd med beställaren. 
                       Riven/demonterad materiel som inte skall återanvändas skall omhändertas av 
                       entreprenören. 

Entreprenören ska i anbudsskedet på plats förvissa sig om arbetenas omfattning. 
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BEB.1101 Flyttning av enheter bestående av stolpfundament, skyltstolpe och 
skylt 
Trafikmärke pkt.19, 21, 24, 33, 51, 58 st 7   
 Återsättning enligt DGB.64 

BEB.1102 Flyttning av enheter bestående av stolpfundament, belysningsstolpe 
och belysningsarmatur e d 
Tillfällig flyttning och återställning sker i erforderlig omfattning av ledningsägaren, 
pkt. 5, 17, 30, 59, 68, 72 
Beställaren står för kostnaden. 
Återsättning enligt DGB.64 
  

BEB.1103 Flyttning av enheter bestående av stängsel, staket, räcke med 
fundament, stolpe e d 
  
Brevlådeställning, pkt.20, 39, 43, 61 m 11   
Stängsel, str. 39-62 m 53   
Stenmur, str. 29-42 m 40   
Stenblock, str. 12-14, pkt.33 st 16   

  
Återsättning enligt DGB.65 
Flyttning sker i erforderlig omfattning. 
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BEB.14 Flyttning av fasta utrustningar och utsmyckningar i mark 
  

BEB.9 Flyttning av el- och teleskåp   
Ev. flytt av elskåp, pkt.29, 42, 58, och 59. 
Utförs av ledningsägare. 
Beställaren står för kostnaden. 

BEB.99 Flyttning av luftledningar  
Ev. flytt av lågt hängande luftledningar, str.35-68-31-51-50-9, 10-11, 33-35, 33-32, 
18-17, 72-40-39-35, 52-51. 
Utförs av ledningsägare. 
Beställaren står för kostnaden. 

 BEB.999 Flyttning av jordkablar  
Avser kabelstråk av lågspänningskablar maximalt bredd 0,5 m str. 58-60. m 34   

BEB.9999 Flyttning av befintliga VA-anordningar   
Avser befintlig dagvattenbrunn str.50-69, 31-30 och pkt.32 st 3   
  
Återsättning enligt DGB.9 
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BED RIVNING 
                       Arbetet innefattar, om inget annat framgår av handlingarna, även borttransport 
                       och tippavgifter. 

Ytskikt rivs i sin helhet. 
                       Innan rivning påbörjas kontrollerar entreprenören i samråd med beställaren att 
                       annan dold anläggning ej skadas. 
                       Miljöfarligt avfall skall källsorteras. 
                       Arbetet innefattar, om inget annat framgår av handlingarna, även borttransport 
                       och tippavgifter. 

BED.1111 Rivning av hel rörledning 
Avser privata ledningar korsande och längsgående  i ny VA-schakt. Utförs i samråd med 
fastighetsägare och ledningsägare. 
Dagvattenledning 150 BTG m 6   
Dagvattenledning 100-300 m 50   
Spillvattenledning 100-300 m 31   

 Återställning ersätts under PBB.5215  
 

BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken 
All rivning skall ske med rak linje som sågas, rivning sker i linje med schaktkant. 
 
Tjocklek 0-50 mm 
Fall B ton 224   
Återställning enligt DGB.11 
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BEE           HÅLTAGNING 
 
BEE.232    Håltagning i ledningsanläggning under uppförande 
                     Avser håltagning i pumpbrunn av betong för FORSHEDA packning 910 

Dim 200 PP (S) st 1 
Dim 110 PE (TrA)  st 1 

                      

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 

BFB TRÄDFÄLLNING 

BFB.2 Fällning av enstaka träd 
BFB.2 Fällning av enstaka träd 
Avverkning sker inom arbetsområde för schakt 
Fällda träd ska förbli markägarens egendom 
upplag enligt överenskommelse med markägare 
Fall B 
Stamdiameter 
<0,3 m st 50   

 
>0,3 st 38   
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BFC RÖJNING 
  
Fall B m2 3413   

 Avser naturmark, markerat som röjningsyta på planritningar. 

BFD BORTTAGNING AV STUBBAR 

BFD.13 Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och 
vegetationsyta 
Stubbar rivs inom teoretisk sektion för schakt. 
Fall B 
Stamdiameter 
<0,3 m st 15   
>0,3 m st 10   

  

BFD.2 Stubbfräsning 
Utföres i samråd med B 
Stamdiameter 
<0,3 m st 15   
>0,3 m st 10   
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BFE BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN 

BFE.32 Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för 
sammansatt markyta och vegetationsyta, skogsmark 
Avser vegetationsavtagning i åkermark, tjocklek 0,1 m m3 2456   

                       Återställs enl. DGB.39 

BG SPONT VID FÖRARBETEN M M 

BGB TILLFÄLLIG SPONT 
All erforderlig spont för arbetenas utförande ingår i entreprenörens åtagande. 
De topografiska, geotekniska och geohydrologiska förhållandena framgår under BBB.11-
14 samt i MUR. 
Dimensionering av spont skall utföras i säkerhetsklass 2. 
Vid dimensionering kan karakteristiska parametrar och tillhörande partialkoefficienter 
väljas enligt BBB.13 och grundvattennivå enligt BBB.14.  
  

BGB.211 Avsträvad stålspont för ledningsgrav 
Principritning CBB.311:1 
Sträcka mellan punkter: 
Linjärt spontsystem 
Pkt. 1-5-7-9-11 
 

m2 5168   

Pkt. 30-33 m2 322   
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Spont kring SNB vid sträckor för styrd borrning 
Spontplank Kajapo system DKU 
Pkt.5-56 m2 40   
Pkt.9-10 m2 54   
SPU317 m2 16   
Spont kring SNB vid sträckor för långhålsborrning borrning, pkt.39 och 36 m2 60   

 
 
  

BGB.22 Släde, kassett 

BGB.221 Släde, kassett för ledningsgrav 
Kajapo spontkassett eller likvärdig. 
Principritning CBB.311:1 
Sträcka mellan punkter: 
Pkt. 57-67 m2 702   
Pkt. 22-24 m2 235   
Pkt. 24-29 m2 194   
Pkt. 20-21 m2 80   
Pkt. 21-22 m2 118   
Pkt. 36-70 m2 231   
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BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN 
B tillhandahåller mätpunkter för objektet. 
E kontrollerar punkternas riktighet före användande 

BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR 
GRUNDLÄGGNING AV HUS 
B tillhandahåller mätpunkter för objektet. 
Avser avloppspumpstation, SPU315. 

BJB.2 Inmätning 

BJB.26 Inmätning av ledning och kabel 
Vid nybyggnad av VA-anläggningar ska inmätning  ske löpande och skickas till: 
VA - Teknik Planering. 
 

                       Vid nybyggnad av optoanläggningar ska inmätning  ske löpande av Kommunens 
                       kartavdelning. Entreprenör rapporterar löpande så att Kartavdelningen kan mäta in i 

öppen schakt. Opto skall vara inmätt senast 2 veckor innan besiktning. 
 
Angivna höjder och läge på befintliga ledningar, till vilka nya ledningar anslutes, 
skall kontrolleras före aktuellt arbete påbörjas. 
Längsgående och korsande ledningar och kablar ska mätas in. 
Nya ledningssystem eller ledningar som kopplas in på befintliga ledningar skall 
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mätas in (x,y,z), enligt YCE.12 
                         Ledningar skall mätas i enlighet med 13.12 Bestämmelser för inmätning av VAledningar 

i Kungsbacka Kommun. 
Kontrollinmätning  kommer att utföras av  Beställare. 

BJB.3 Utsättning 

BJB.36 Utsättning för ledning 
Utsättningsunderlag tas från koordinatlista för brunnar 
Entreprenören svarar för all 
utsättning.                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                   ========= 
                                                                                                                                                                                       Summa kostnad för B 

 

C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK 
M M 

CB SCHAKT 

CBB JORDSCHAKT 
De topografiska, geotekniska och geohydrologiska förhållandena framgår under BBB.11-
14 samt i MUR enligt BBB.1. För dimensionering av schakt kan parametrar angivna i 
BBB.13 och BBB.14 användas. 
Friktionsjorden vid markytan är flytbelägen och lerans skjuvhållfasthet är låg, vilket skall 
beaktas vid schaktarbeten. Grundvattensänkning kan krävas för schaktarbeten i 
friktionsjorden. 
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Risken för bottenupptryckning skall beaktas där vattenförande friktionsjord kan 
förekomma strax under schaktbotten inom lermarken. 
Entreprenören ansvarar för alla temporära schakters stabilitet, erforderlig länshållning 
och grundvattensänkning. 
Eventuellt förekommande belastningar intill schakt såsom maskiner och upplag skall 
beaktas vid utförandet av schakt. 
 
I anslutning till bef. ledningar och kablar samt träd som skall bevaras skall schaktning 
ske för hand. 

CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta 
Avser schakt för plan 
SPU315, Fall B m3 68   
SPU317, Fall B m3 111   

CBB.3 Jordschakt för ledning 
Schakt utförs enligt principritning CBB.311:1. 

CBB.31 Jordschakt för rörledning 
Bef. ledningar blottlägges för kontroll av läge, 
dimension och rörtyp i god tid före anslutning. 
Även kontroll av korsande ledningar ska utföras. 

CBB.3111  Jordschakt för va-ledning 
 Vid schaktning för ledning bedöms en släntlutning på 4:1 kunna användas. 
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Fall A, avser schakt för nyläggning för VA-ledningar och VA-serviser m3 7405   
Fall B, avser schakt för nyläggning för VA-ledningar och VA-serviser m3 4708   
Fall A, avser jordschakt för start- och mottagningsgrop för borrningsutrustning, 
pkt. 36-39. 

m3 91   

Fall A, avser jordschakt för sump, SPU315 m3 13   
Fall A, avser jordschakt för sump och ventilkammare, SPU317 m3 16   
Fall A, avser jordschakt för start- och mottagningsgrop för tryck- och borrningsutrustning, pkt. 5-56  m3 20   
Fall A, avser jordschakt för start- och mottagningsgrop för tryck- och borrningsutrustning, pkt. 9-10 m3 26   
Fall B, avser jordschakt av jord- och ytblock 1,0-2,0 m3 st 70   
Fall B, jordschakt av jord- och ytblock >2,0-5,0 m3 st 20 

 
  

Jordschakt över teoretisk sektion (4:1) 
Fall A, pkt.56-58, 5-15, 7-30 och 18-55 

m3 492   

 

CBB.3112  Jordschakt för dränledning 
 Avser schakt för utloppsledning för spol- och brandposter. 
Fall B m 80   

  Avser schakt ny väg pkt. 9-50. 
Fall B m 75   

  

CBB.3121  Jordschakt för vägtrumma 
Fall A, avser trumma D600 BTG, pkt.5 m      13   
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CBB.32  Jordschakt för el- och telekabel o d 
  Sektion enligt EBR-standard KJ 41:15, min radie 2,0  
Fall B, avser schakt för opto (Kungsbacka Bredbandsnät) 
Bredd för schaktbotten 0,3 m 

m 1160   

   
 

CBB.61 Jordschakt för dike 
 Dikesdjup enligt plan A1-00200:10, sektion A-A. 
 Släntlutning dikesslänt 1:2, 
Pkt. 9-50. 
Fall B 

m3 14   

  
  

CBB.63 Jordschakt för magasin, infiltrationsbädd o d 
Avser jordschakt för makadambädd 
Fall A, SPU315 m3 12   
Fall A, SPU317 m3 15   
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CBB.71 Avtäckning av berg 
Skall ske 0,5 m utanför teoretiska begränsningslinjer. 
Volym ingår i jordschakt. 
  
Avtackningsklass I m2 1713   
  
  

CBB.723 Urgrävning för ledning 
Urgrävning sker vid svag undergrund. 
Avser sträckor i jordschakt. 
Fall B m3 456   
  
  

 

CBB.74 Jordschakt i rör, trumma, brunn o d 
Avser jordschakt i sänkbrunn, SPU315. 
Fall B m3 13   
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CBC BERGSCHAKT 
Bergmassor skall krossas på anvisad krossplats enl. bifogad karta. 
Fall B 
Sprängning och schakt skall utföras med hänsyn till bifogad rapport från 
ÅF, Riskanalys mark- och bergschaktningsarbeten för 
VA-sanering Lerkil, Etapp 8 i Kungsbacka kommun, 2016-06-07 
E skall upprätta en sprängplan som skall redovisas till B 
Entreprenören skall i god tid före det att arbeten 
påbörjas meddela B. 

CBC.112 Bergschakt kategori B och C för väg, plan o d samt sammansatt yta 
                       Avser plan SPU325 

Fall B m3 10   
 

CBC.31 Bergschakt för rörledning 
I de fall ledningsgrav övergår från jord till berg 
 skall schaktning för utspetsning utföras enligt 
 figur CBB/6. 

CBC.311 Bergschakt för va-ledning o d 

CBC.3111 Bergschakt för va-ledning 
 Utföres enligt typritning CBB.311:1 
 Släntlutning 5:1 
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Fall B m3 1135   
Fall B 
avser bergschakt för start- och mottagningsgrop för borrningsutrustning,pkt. 36-39. 

m3 273   

Fall B 
avser bergschakt för start- och mottagningsgrop för borrningsutrustning,pkt. 75-74 

m3 240   

Fall B 
avser sump och ventilkammare, SPU325 

m3 16   

Överyta, bergschaktdjup ≤1,0 m m2 163   
Överyta, bergschaktdjup >1,0 m m2 1041   

 
Fall B 
avser makadambädd SPU325 

m3 10   

CBC.31119 Bergkrossning  
 Uttagna bergmassor skall krossas i mobilt krossverk på markerad krossplats. 
 Berget krossas i fraktion: 
0-20 ton 2273   
0-90 ton 2273   

  
Materialet läggs i ordnat upplag inom krossområdet. Krossat berg får användas i 
entreprenaden. Överblivet krossat berg lämnas ordnat i upplaget. 
Se bifogad karta. 
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CBC.32 Bergschakt för el- och telekabel o d 
Sektion enligt EBR-standard KJ 41:15, min radie 2,0 m 
     
Fall B, avser schakt för opto (Kungsbacka Bredbandsnät) 
Bredd för schaktbotten 0,3 m 

m 430   

 
     

CBC.75       Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock 
Avser bergschakt av block, yt- och jordblock 
> 5,0 m3 samt sido- och bottenblock 
Fall B m3 30   

CBE JORDBORRNING   

CBE.9         STYRD BORRNING   
Utförande med tryckning/borrning 
Sträcka  5-56 
Ett hål för ny vattenledning dim 110 PE SDR 11 och ny optoslang Ø40 PE. 
Ett hål för ny spillvattenledning dim 200 PE SDR 17. 
Sträcka  9-10 
Ett hål för ny spillvattenledning dim 200 PE SDR 17. 
Ett hål för ny tryckavloppsledning dim 110 SDR 17, ny vattenledning dim 63 PE SDR 11 
och ny optoslang Ø40 PE. 
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Entreprenören skall ha goda kunskaper och flerårig dokumenterad erfarenhet eller 
anlita underentreprenör som är kvalificerad för utförande. Referenser och dokumentation 
som styrker detta skall visas upp för B före arbetets påbörjan. 
Styrutrustning skall användas så att kontinuerlig lägesbestämning och styrning kan 
utföras. 
Tryckkrafter skall uppmätas och dokumenteras under hela borrningen. Erforderlig 
smörjning skall utföras för att begränsa tryckkrafternas storlek. 
Inre svetsvulst borttages endast på självfallsledningar. 
Massorna skall tas in i rörledning för att begränsa grundbrottets storlek och minska 
risken för hävning av markytan. 
Kostnad för etablering, schaktning, fyllning, spontning m m 
Etablering, str. 5-56 och 9-10. st 2   
  
Ersättning för borrning eller motsvarande ingår i kostnad för rörledning PBF.5121 
  

CBF BERGBORRNING 

CBF.9        LÅNGHÅLSBORRNING   
Utförande med långhålsborrning 
Ett hål för ny vattenledning dim 160 PE SDR 11, pkt. 75-78. 
Ett hål för ny vattenledning dim 110 PE SDR 11 och ett nytt hål för ny spillvattenledning 
dim 200 PE SDR 17 pkt. 36-39. 
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Inre svetsvulst borttages på självfallsledning. 
Dessa skall anläggas med långhålsborrning. Entreprenören skall ha goda kunskaper och 
flerårig dokumenterad erfarenhet eller anlita underentreprenör som är kvalificerad för 
utförandet. Referenser och dokumentation som styrker detta skall visas upp för B före 
arbetets påbörjan. 
Styrutrustning skall användas så att kontinuerlig lägesbestämning och styrning kan 
utföras. 
Kostnad för etablering, schaktning, fyllning, spontning m m 
Etablering, sträcka 36-39 och 74-75. st 2   
  
Ersättning för borrning eller motsvarande ingår i kostnad för rörledning PBF.5121 

 
 

CEB.11 Fyllning för väg, plan o d 
  
Fall A, avser uppförande av plan för pumpstation SPU315. m3 20   
Fall A, avser uppförande av tillfartsväg och plan för pumpstation SPU317. m3 64   
Fall A, avser uppförande av tillfartsväg och plan för pumpstation SPU325. m3 10   
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CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M 

CEC.11 Fyllning för förstärkning av ledningsbädd 
Avser sträckor med urgrävning i jordschakt 
Fall B, avser sträckor med urgrävning i jordschakt m3 456   
Fall B, avser jordschakt över teoretisk (1:4) m3 119   

  

CEC.21 Ledningsbädd för rörledning 
Bädd för rör av PVC, PE och PP skall normalt utföras 
av sorterade stenfria packningsbara massor 
Krossmaterial från krossplats 0-20 får användas 

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning 
Tjocklek 0.15 m. Utförs vid nyläggning samt frilagda sträckor. 
Gäller alla berörda VA-ledningar 
Bredd B = enligt principritning CBB.311:1. 
Fall B,avser ledningsbädd för VA-ledningar och VA-serviser m2 3646   
  
  

CEC.2112 Ledningsbädd för dränledning 
Tjocklek 0.15 m. 
Fall B 
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Avser  utloppsledning för spol- och brandposter 
Fall B m2 74   
  

CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel o d 
  
Sektion enligt EBR-standard KJ 41:15, min radie 2,0 m  
Tjocklek 100 mm. 
Fall B, avser schakt för opto (Kungsbacka Bredbandsnät) m2 557   

                       Bredd för schaktbotten 0,3 m 
                        

  

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning 
Krossmaterial 0-20 från krossplats får användas 
Fall B, avser  VA-ledningar och VA-serviser m3 3030   
Fall B, avser fyllnad utloppsledningar för spol- och brandposter m3 41   
Fall B, avser fyllnad utloppsledningar för privata spill- och dagvattenledningar m3 314   
Fall A, avser fyllnad av massor över teoretisk sektion (4:1) m3 90   
Fall A, avser privata befintliga spill- och dagvattenledningar m3 314   

                      I kostnaden ingår ersättning för CEC.33 
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CEC.3112 Kringfyllning för dränledning 
Fall B, avser dränering ny väg str.9-50.    m3   16   

CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma      
Fall B, avser D 600 BTG, pkt.5.                                                                                                                        m3         17   

 

CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel o d 
Sektion enligt EBR-standard KJ 41:15, min radie 2,0 m 
     
Fall B, avser schakt för opto (Kungsbacka Bredbandsnät) 
Bredd för schaktbotten 0,3 m 

m3 
 

64   

 
   

CEC.33 Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m 
  
Ingår i ersättning för kod CEC.3111 och CEC.4111. - - - - 

CEC.4 Resterande fyllning 

CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning 
Inkluderar fyllning för avloppspumpstationer och återläggning av vegetationsjord 
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Fall A, resterande fyllning skall ske i jordlagerföljd. 
Avser  VA-ledningar och VA-serviser 

m3 6498   

Fall B, krossmaterial från krossplats får användas 
Krossat berg till vägöverbyggnaden 

m3 1900   

Fall A, fyllnad av massor över teoretisk sektion (4:1) m3 402   
Fall A, avser utloppsledningar för spol- och brandposter m3 58   
Fall A, avser privata befintliga spill- och dagvattenledningar m3 659   
I kostnaden ingår ersättning för CEC.33  
  

CEC.4112 Resterande fyllning för dränledning 

CEC.4121 Resterande fyllning för vägtrumma 

CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d 
Sektion enligt EBR-standard KJ 41:15, min radie 2,0 m 
     
Fall B, avser schakt för opto (Kungsbacka Bredbandsnät) 
Bredd för schaktbotten 0,3 m 

m3 366   

   
 

CEC.51 Fyllning för ledningsbank, packning till färdig överyta 
CEC.51 Fyllning för ledningsbank, packning till färdig överyta 
Bankfyllning över nivå för kringfyllning för översta ledning ska läggas ut 
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och packas enligt CE/4 till färdig överyta för bank. 
  
Fall A, avser övrig yta SPU315 m3 49   
Fall A, avser övrig yta SPU317 m3 47   

CEC.7 Strömningsavskärande fyllning 
     

                      CEC.72      Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand  
Fyllning ska utföras med sand eller samkross 0-4 och med 13 % inblandning av bentonit 
typ Volclay SG 40 eller likvärdigt. 
Utförs som en pyramid med 45º vinkel, måttet L enligt figur CEC.7 ska vara minst 0,5 m i 
överkantsnivå och öka med djupet. Strömningsavskärande fyllning ska vara till underkant 
på överbyggnad. 
Fall B, pkt.21 m3 2   

CEE.125 Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav 
  
Fall B 
Samkross 0-20 mm 
  

m2 867   

                                                                                                                                                                                                                                    ======= 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   Summa kostnad för C 
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D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DB LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M 
                       Materialskiljande lager skall utföras av geotextil i omfattning som avgörs på plats 
                       av beställaren. 
                       Material och varukrav: 
                       Geotextil skall vara utförd av polyester, polyamid eller polyeten. 
                       Geotextil skall uppfylla fordringar enligt angiven standard och nationella krav. 
                       Utföres av geotextil, bruksklass N3 (enligt tabell DBB/1). 

DBB LAGER AV GEOSYNTET 
Materialskiljande lager skall utföras av icke-vävd geotextil. 

DBB.31 Materialskiljande lager av geotextil 

DBB.3121 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav 

DBB.31211 Materialskiljande lager av geotextil under förstärkning av 
ledningsbädd m m 
Omfattning bestäms i samråd med B. 
Geotextil bruksklass 2. 
  
Avser sträckor med förstärkt ledningsbädd m2 1368   
Avser sträckor jordschakt över teoretisk sektion (4:1) m2 617   
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DBB.31217 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i berg 
  
Omfattning bestäms i samråd med B. Läggs till överkant berg 
Geotextil bruksklass 2 m2 4457   
  
  

DBB.31222 Materialskiljande lager av geotextil i perkolationsmagasin 
  
Avser infiltrationsmagasin , pkt. 24,29,36,53,64 Geotextil bruksklass 2 m2 20   
  
  

DBB.313 Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad 

DBB.3131 Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för väg, plan o 
d 
Geotextil bruksklass 2. Ny grusväg, pkt. 9-50 m2 315   
Geotextil bruksklass 2. Tillfällig väg, pkt. 29-42 m2 157   
Geotextil bruksklass 2. Tillfällig väg, Buera 7:11 m2 858   
Geotextil bruksklass 2. Ny grusväg, pkt. 18-45 m2 106   
Geotextil bruksklass 2. Ny grusväg, pkt. 16-58 m2 683   
Geotextil bruksklass 2. Makadambädd, SPU315,317 och 325 m2 34   
Geotextil bruksklass 2. Plan till avloppspumpstation SPU 315 m2 98   
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Geotextil bruksklass 2. Tillfart och plan till avloppspumpstation SPU 317 m2 217   
Geotextil bruksklass 2. Tillfart och plan till avloppspumpstation SPU 325 m2 106   

 

DC MARKÖVERBYGGNADER M M 

DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D 

DCB.233 Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel 
konstruktion och med obundet slitlager 
 Krossmaterial 0-90 mm 
Avser plan, SPU315 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 300 mm 

m3 29   

Avser plan, SPU317 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 300 mm. 

m3 37   

Avser tillfart till avloppspumpstation SPU317 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 300 mm.  

m3 28   

Avser plan, SPU325 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 300 mm.  

m3 15   

Avser tillfart till avloppspumpstation SPU325 
Fall B, krossat berg 

m3 14   
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tjocklek 300 mm.  
Avser ny väg, pkt. 9-50 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 450 mm.  

m3 121   

 

DCB.313 Obundet bärlager kategori C till belagda ytor 
 Krossmaterial 0-90 mm 
Avser plan, SPU315 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 150 mm. 

m2 98   

Avser plan, SPU317 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 150 mm. 

m2 123   

Avser tillfart till avloppspumpstation SPU317 
Fall B krossat berg 
tjocklek 150 mm. 

m2 94   

Avser plan, SPU325 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 150 mm. 

m2 50   

Avser tillfart till avloppspumpstation SPU325 
Fall B krossat berg 
tjocklek 150 mm. 

m2 47   

Avser ny väg, pkt. 9-50 
Fall B, krossat berg 

m2 202   
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tjocklek 150 mm. 
  
  

DCB.32 Obundet bärlager till ytor med obundet slitlager 

DCB.323 Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager 
 Krossmaterial 0-20 mm 
Avser plan, SPU315 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 50 mm. 

m2 98   

Avser plan, SPU317 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 50 mm. 

m2 123   

Avser tillfart till avloppspumpstation SPU317 
Fall B krossat berg 
tjocklek 50 mm. 

m2 94   

Avser plan, SPU325 
Fall B, krossat berg 
tjocklek 50 mm. 

m2 50   

Avser tillfart till avloppspumpstation SPU325 
Fall B krossat berg 
tjocklek 50 mm. 

m2 47   

Avser ny väg, pkt. 9-50 
Fall B, krossat berg 

m2 202   
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tjocklek 50 mm. 
  
 

DCB.6 Stödremsa för väg, plan o d 
DCB.6 Stödremsa för väg, plan o d 
Den i AMA åberopade Trafikverkspublikationen TRVKB Obundna lager 13 har ersatts av 
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530. 

DCB.613 Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori C till belagda ytor 
Packning ska utföras enligt alternativet  i AMA med en bredd av 0,25 m 
 
Avser Nälleviksvägen (utanför arbetsområde) , pkt 64-98, bilaga 3. 

   
 

m3 198 
 

  

Avser asfaltvägar inom arbetsområden (utan VA-schakt) m3 366   
Avser  Vallda Korshamnsväg (utan VA-schakt), pkt.21-61, bilaga 3. m3 39   
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DCC BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D 

DCD FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D 

DCD.1 Försegling med bitumenemulsion eller bitumenlösning (F) 
Utförs vid skarv mot befintlig beläggning. 
Fall B, storlek 150-300 mm, pkt.61 och 98 (Översikt Nälleviksvägen, Bilaga 3) m2 24   
  
  

DCK.212 Erosionsskydd av krossmaterial 
Avser slänter i bäck, pkt. 84 
sorterad sprängd sten, 
storlek 100-250 mm, 
tjocklek 300 mm 
Fall B m3 1   
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DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M 

DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m m 

DEF.21 Fundament för stolpe för skylt för röranläggning m m 
  
Fundament utförs av betongrör 150 mm som fylls med betong. 
Fabrikstillverkat fundament får användas. 
  
Spillvattenbrunnar i åkermark st 26   
Avstängningsanordning st 71   
Spolpost,12,29,53,64,82,86. st 6   
Brandpost 24,36. st 2   
  
  

DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m m 
  
Spillvattenbrunnar i åkermark st 26   
Avstängningsanordning st 71   
  
  

Page 241 of 302Page 1006 of 1219



 Dokument Sidnr 

 

MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVNING AVSEENDE ANLÄGGNINGSARBETEN (MF) 60(108) 
Projektnamn Projektnr 

LERKIL, ETAPP 8 
 

5508 

Status Handläggare Ändr. dat Bet Datum 

Förfrågningsunderlag Margarita Kouzina  - 2016-12-23 
Kod Text  Enhet Mängd à-pris Belopp 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4816215 
AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning 
 

Pkt.24,36. st 2   

DEF.2229 Stolpe för skylt för spolpostanordning    
  
Pkt. 12,29,53,64,82,86. st 6   

  
  

DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m 
Skyltning utförs i samråd med B. 
Samtliga avstängningsanordningar skall förses med skylt. 
Skylt placeras 2-5 meter från markerad anordning. 
Skylt fastsätts med rostfri skruv 
Spillvattenbrunnar i åkermark st 26   
Avstängningsanordning st 71   
   

DEF.2312 Skylt för brandpostanordning 
Skylt skall vara av typ 5 med toppfäste och reflekterande 
siffror. Avstånd anges i meter och med en decimal. 
Pkt.24,36. st 2   
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 DEF.23129 Skylt för spolpostanordning    
Skylt skall vara av typ 5 med toppfäste och reflekterande 
siffror. Avstånd anges i meter och med en decimal. 
Pkt. 12,29,53,64,82,86. st 6   

 
  

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 

DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK 
Överblivna massor skall avlägsnas 
Arbetsområdet skall återställas till ursprungligt skick. 

DGB.1 Återställande av väg, plan o d 

DGB.11 Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager 
Överbyggnad, 450 mm, skall återställas med: 
Grus 
Krossmaterial 0-20 
ABT 16 70/100, tjocklek 50 mm 
Fall B, krossmaterial från bergkross får användas. 
 

m2 2240   

ABT 16 70/100, tjocklek 50 mm 
Fall B, krossmaterial från bergkross får användas. 
Avser Nälleviksvägen (utanför arbetsområde), pkt.64-98. 

m2 2934   
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Översikt Nälleviksvägen-Bossövägen. Bilaga 3. 
 
ABT 16 70/100, tjocklek 50 mm 
Fall B, krossmaterial från bergkross får användas. 
Avser vägar inom arbetsområde och utan VA-schakt. 
 
 

m2 2374   

ABT 16 70/100, tjocklek 50 mm 
Fall B, krossmaterial från bergkross får användas. 
Avser vägar inom arbetsområde och utan VA-schakt, Vallda Korshamnsväg 
 
 

m2 486  

                      ABT 16 70/100, tjocklek 50 mm 
                      Fall B, krossmaterial från bergkross får användas. 
                      Avser Bossövägen, pkt. 99-100.                                                                                                                          m2      285 
                      Översikt Nälleviksvägen-Bossövägen. Bilaga 3. 

 

DGB.12 Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager 
Överbyggnad, 450 mm, skall återställas med: 
Grus 
Krossmaterial 0-30, 400 mm 
Grusslitlager, 0-18, 50 mm 
Slitlager skall dammbindas 
Fall B, krossmaterial från bergkross får användas. m2  1560   
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Avser plöjning för optokanalisation i väg med grusöverbyggnad. 
Återställning ska utföras med minst samma bärighet och jämnhet som ytan hade  
 före arbetenas påbörjande m2 444  

 
 

     

 DGB.129     Återställande av tillfällig väg med obundet slitlager    
                         Befintliga tillfälliga vägar, 
                         Tjocklek 0,40 m 

 (Översikt befintliga tillfälliga vägar, Bilaga 2) 
Pkt.94-95, 542 m2 - - -  
pkt. 96-97,403 m2 - - -  

  
  samt tillfälliga arbetsvägar enligt BCB.7112, skall återställas. 
  Allt krossmaterial avlägsnas, geotextil tas bort. Markyta under geotextil skall luckras         

upp 0,3 m. Jordmassor återförs och kompletteras vid behov med matjord till ursprunglig 
tjocklek för jordlager. 
Avser tillfällig väg, pkt. 29-42, 157 m2 - - -  
Avser tillfällig väg, Buera 7:11, 858 m2 - - -  
Avser tillfällig väg, pkt.18-45, 106 m2 - - -  
Avser tillfällig väg, pkt.16-58, 683 m2 - - -  
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DGB.32  Återställande av gräsyta 
Avser plöjning för optokanalisation i mjuk yta på egen tomt. Grov återställning. m2 1145   
Avser plöjning för optokanalisation i övriga mjuka grönytor. Återställning minst likvärdigt befintligt. m2 293   
   

DGB.33  Återställande av naturmarksyta 
Naturmark återställs med befintlig jordmån.  m2 190   
Avser plöjning för optokanalisation  i åkermark. Återställning likvärdigt befintligt.  m2 2452   
     

  

DGB.39  Återställande av ytor i åkermark 
Avser återställning i åkermark, tjocklek 0,1 m m2 24560   

  

DGB.63 Återställande av väg- och ytmarkeringar 

DGB.64 Återställande av fundament, stolpar, skyltar m m 
Flyttade enheter återställs i förutvarande skick, trasiga 
delar byts ut. 
Trafikmärke pkt.19, 21, 24, 33, 51, 58 st 7   
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Elstolpar pkt. 5, 17, 30, 59, 68, 72 
Beställaren står för kostnaden. 
  

DGB.65 Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m 
DGB.65 Återställande av räcken, stängsel, staket, plank 
Flyttade enheter återställs i förutvarande skick, trasiga 
delar byts ut. 
Brevlådeställning, pkt. 20, 39, 43, 61. m 11   
Stängsel, str.39-62 m 53   
Stenmur, str.29-42 m 40   
Stenblock, Str.12-14, 33 st 16   

                       Flyttning sker i erforderlig omfattning. 

 DGB.9 Återställande av befintliga VA-anordningar   
Avser befintlig dagvattenbrunn str.50-69, 31-30 och pkt.32 st 3   
  

  
     

 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         ======= 
                                                                                                                                                                                       Summa kostnad för D 
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EBE.21541 Platsgjuten brunn, kammare e d på avloppsledning 
Avser gjutning av brunnsbotten av pumpbrunn för pumpstation SPU315. 
Samtliga gjutarbeten utförs av entreprenören. 
Brunnsbottens betongtjocklek och armering samt infästning i brunnsringar 
dimensioneras av entreprenören så att risken för bottenupptryckning och 
uppflytning elimineras. 
Efter utförd undergjutning gjuts plana ytan och voter enligt pumpleverantörens krav. 
  
Plastgjuten brunnsbotten st 1 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         ======= 
                                                                                                                                                                                       Summa kostnad för E 
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N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M 

NB KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING 

NBD GRINDAR, BOMMAR O D I ANLÄGGNING 
VBE VRIDBOM eller likvärdig 
Avser ny väg, pkt.50 

 
st 

 
1 

  

  
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         ======= 
                                                                                                                                                                                       Summa kostnad för N 
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P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT 

PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 
PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 
Rör- och rördelar ska uppfylla angivna krav och vara verifierade till nivå 1 enligt AMA 
Anläggning 13. Rör- och rördelar ska vara märkta med Nordic Poly Mark eller vara 
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. 
Rördelar skall vara i lägst samma tryckklass som rör. 
Servisledningar dras till 0,5 meter utanför fastighetsgräns 
där servisventil och rensbrunn sätts. 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 
PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 
Servisavsättningar som ej inkopplas, proppas i ände max 0,5 m utanför gräns. 
Avsättningen markeras med 2” x 4” träregel som dras upp min 0.5 m över 
omkringliggande mark. På regeln markeras avstånd till vattengången och vilken typ av 
ledning. 

PBB.4 Ledning av betongrör i ledningsgrav 

PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör, i ledningsgrav 
Oarmerade rör, KANMAX eller likvärdigt 
Dim 600, trumma, pkt.5. m 13   
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PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav 
                       Rören skall vara Nordic Poly Mark märkta . 

Annan tredjepartsverifiering skall godkännas av beställaren innan beställning. 
Vid förläggning i öppen schakt och infodring skall PE 100 SDR 11 användas för 
dricksvatten. 
För ledningar ≤ 90 mm skall PE 80 SDR 11 användas. 
Tryckrör för dricksvatten skall vara svarta med infärgad blå rand. 
Dim >90 fogas med stumsvets. 
Elektrosvetsmuff får endast användas efter godkännande av beställare där särskilda skäl 
finns. 
Dim 32-90 fogas med elmuff. 
Mekaniska kopplingar får endast användas efter godkännande av beställaren där 
särskilda skäl finns. 
Svetsare skall minst ha utbildning enligt Svenskt Vattens diplomkurs. Personal som utför 
svetsning skall ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av stumsvetsning av PE- 
ledningar. 
Rörböjar, T-rör och övriga rördelar skall vara formsprutade och ha lägst samma 
tryckklass som rören. 
Måste segmentsvetsade rördelar användas skall detta godkännas av beställaren. 
Vid nyläggning av vatten- och tryckavloppsledningar av PE skall anslutning av 
distributions- och servisledningar utföras med T-rör eller via elektroanborrning. 
Elektrosvetsavstick av fabrikat som godkänns av beställaren får användas på PE-rör. 
Kapning av PE-rör ≤ 75 mm utförs med röravskärare eller giljotin för att inte spån skall 
hamna i ledningen. 
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För kapning av PE- rör större än dimension 75 mm får motorsåg eller fogsvans 
användas. 
Vid kapning av PE-rör för dricksvatten med motorsåg, får inte kedjeolja användas. 
Spånrester skall avlägsnas efter kapning. 
  
 
  
PE 100, SDR 11 
Dim 160 vattenledning m 802   
Dim 110 vattenledning m 1015   

PE 100, SDR 17 
Dim 110 tryckavlopp m 571   

 PE 80, SDR 11 

Dim 63 vattenledning m 291   
Dim 50 vattenledning m 803   
Dim 40 vattenledning m 55   
Dim 32 vattenledning m 368   

 PE 80, SDR 11 

Dim 50 tryckavlopp m 277   
  
  
  
  

Page 252 of 302Page 1017 of 1219



 Dokument Sidnr 

 

MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVNING AVSEENDE ANLÄGGNINGSARBETEN (MF) 71(108) 
Projektnamn Projektnr 

LERKIL, ETAPP 8 
 

5508 

Status Handläggare Ändr. dat Bet Datum 

Förfrågningsunderlag Margarita Kouzina  - 2016-12-23 
Kod Text  Enhet Mängd à-pris Belopp 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4816215 
AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

PBB.521 Ledning av plaströr, markavloppsrör, i ledningsgrav 
Styvhetsklass skall vara SN8. 
Vid DN ≤ 160 skall rören vara av slät konstruktion av PP 
Vid DN> 160 skall rörtyp vara av ribbad konstruktion. 
Rör och rördelar skall uppfylla krav enligt SS-EN 13476 och vara verifierade enligt 
gällande Nordic Polymark. 
Ribbade rör skall klara kraven enligt SBC EN 13476 med tillägg av högre krav på 
egenskaper vad gäller fogtäthet och tätningsring. 
Deformation 20% resp. 30% av muff resp. spetsända; SS-EN 1277: Villkoren 
B(deformation) skall uppfyllas. 
Avvinkling ≤ dim 315=4°, >dim 315=3°; SS-EN 1277: Villkoren D (både deformation och 
avvinkling) skall uppfyllas. 
Vid misstanke om förekomst av förorenade massor skall tätningsringar med bensin- och 
oljebeständigt material användas, tex NBR-gummi. 
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PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav 
Återläggning av ledningar som rivs enligt BED.1111 
  
Dagvattenledning 150 BTG m 6   
Dagvattenledning 100-300 m 50   
Spillvattenledning 100-300 m 31   

  
  

PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav 
  
PP, homogent ribbad konstruktion 
Dim 250/220 m 200   
Dim 200/175 m 1922   

  
 
  
Släta rör, integrerad muff 
Dim 110/103,6 m 373   
Dim 160/150,6 m 503   
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PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav 
  
Dim 110 typ DSA eller likvärdig som avser utloppsledningar för spol- och brandposter 
  
Dränering dim 110 ansluts till infiltrationsmagasin c:a 1 m3 av makadam, pkt. 29,53,64,82,86,24,36. m 59   
Avvattnas med markavloppsrör dim 110 PP till bäck i pkt. 12. m 12   
Avser ny väg, pkt. 9-50. m 75   
   

PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING 

PBC.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i skyddsledning 
  
Avser optokabel sträckor med styrd borrning 
4 st microducter 7/3,5 mm och 1 st optoslang 16/12 mm i skyddsrör pkt 5-56 m 12   
4 st microducter 7/3,5 mm i skyddsrör pkt 9-10 m 13   
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PBE NEDPLÖJDA RÖRLEDNINGAR 

PBE.5121 Nedplöjd ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör 
  
Avser optokanalisation i väg med grusöverbyggnad. Enligt EBR 41:09, förläggningsfall P 0 040-1, 
fyllningshöjd 0.4 m. 

m 444   

Avser optokanalisation i åkermark. Enligt EBR 41:09, förläggningsfall P 075-1, fyllningshöjd 0.75 m. m 2452   
     
Avser optokanalisation i mjuk yta på egen tomt fram till abonnents byggnad med 
microplog/miniredskapsbärare. Enligt EBR 41:09, förläggningsfall P 030-1, fyllningshöjd 0.3 m. 

m 1145   

Avser optokanalisation i övriga mjuka grönytor. Enligt EBR 41:09, förläggningsfall P040-1, fyllningshöjd 
0.4 m. 

m 293   

  
  

PBF TRYCKTA ELLER BORRADE RÖRLEDNINGAR 
Svetsningsarbete får endast utföras av personal som 
genomgått certifierad och godkänd utbildning 
Kursintyg skall visas upp för beställaren före svetsningsarbetets påbörjande. 
Svetsningsarbetet skall om möjligt utföras av en och 
samma person. Rör leverantörens svetsinstruktioner ska noggrant följas. 
Vattenledningar skall vara försedda med blå stripe. 
Avloppsledningar ska vara försedda med brun stripe. 
Invändig svetsvulst tas bort, avser spillvattenledningar. 
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PBF.5121 Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör 
 
Långhålsborrning 
S 200 PE 100 SDR 17 och V 110 PE 100 SDR 11, str. 36-39 m 75   
     
V 160 PE 100 SDR 11, str. 75-78 m 85   

 Styrd borrning 
S 200 PE 100 SDR 17, str. 5-56 m 12   
S 200 PE 100 SDR 17, str. 9-10 m 13   
TrA 110 PE 100 SDR 17 och V 63 PE 100 SDR 11, str. 9-10 m 13   
V 110 PE 100 SDR 11, str. 5-56 m 12   
     

 OPTO 
Skyddsrör Ø40 PE för 4 st microducter pkt 9-10 m 13   
Skyddsrör Ø40 PE för 4 st microducter och 1 st optoslang pkt 5-56 m 12   
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PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, 
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M M PÅ 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M 
Inkopplingar och avstängningar till bef. vattenledningar utförs av beställaren. 
Anslutning av nylagd vattenledning får ske först sedan godkänt resultat från 
provtryckning och desinfektion har uppvisats för B:s kontrollant/kontaktman. 

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning 
Avser schakt, återfyllning och material. 
Avsättning till bef. vattenledningar utförs av beställaren: 
Ny V160 PE ansluts till bef. V 160 PE PE, pkt 1. st 1   
Ny V160 PE ansluts till bef. V 160 PE PE, pkt 61. st 1   
  

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning 
 Ny S 250 PP ansluts till bef. SNB, pkt.1 st 1 

 
 

  

PCC.6 Skydd för rörledning 
Skyddsplåt avser VA-ledningar under bäck pkt.9-10, 5-56 och 4-5. 
 
 

st 3 
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PCE           INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning 
  
Samtliga självfallsledningar skall TV-inspekteras av E i samråd med B. Inspektion skall 
dokumenteras digitalt och i protokoll enligt Svenskt vattens publikation P93 med krav 
VAV P91. 
Överlämnas till B senast 14 dagar innan slutbesiktning m 2725   
   

PCF RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I 
ANLÄGGNING 
  
  

PCF.111 Rengöring av vattenledning 

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning 
Utföres enligt VAV P77 m 3151 -   
  

PCF.1112 Mekanisk rengöring av vattenledning 
                     Ledning av pe ska före konditionering och täthetsprovning rengöras från                                                                                        

 eventuella spån (tex med polypig).                                                                                          m 3151 - 
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PCF.2 Rengöring av självfallsledning 

PCF.2121 Rengöring av avloppsledning genom spolning 
Ledning ska spolas ren före drifttagning. m 2725   
  
  

PD BRUNNAR O D I MARK 

PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING 
Betäckning till brunn 
Gatugjutgodset skall uppfylla belastningsklasser enligt europeisk standard, tillika svensk 
standard SS-EN 124 och belastningen D400 (400 kN) där ej annat efterfrågas. 
Gatugjutgodset skall vara gjutet i segjärn i kvalitet ISO 1083 (undantag tunga lock typ 
renoveringslock). 
I trafikerade gator skall flytande segjärnsbetäckningar med täta spetthål, rotationsbroms 
och packning mellan lock och ram användas. 
I övriga ytor väljs en enklare betäckning i samråd med beställaren. 
I åkermark skall flytande segjärnsbetäckningar med täta spetthål, 
Str.1-11, 7-66, 56-58, 63-64. 
Packningar på gatugods skall alltid sluta tätt mot anslutande plan mellan lock och ram 
(inget glapp). 
Anläggningsytor på lock och överdel ram skall vara plansvarvade. 
Betäckningens justeringsmån skall vara tagen i anspråk med 100 mm. 
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PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning 
PDB.1 Nedstigningsbrunn på avloppsledning 
I naturmark dras brunn upp 0,3 m ovan mark. 
I åkermark förläggs brunn på plogfrytt djup, minst 0,5 m under mark. 
Pkt.2-9, 15-18, 30, 32, 45, 54, 55,56, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 90 och 92. 

PDB.11 Nedstigningsbrunn av betong 
 

PDB.112     Nedstigningsbrunn av betong med sandfång 
 
                       Typ Max-brunn med sandfång 
                       Dim 1000 mm 

Sandfång 0,5 m 
Diameter 1000 mm med sandfång, pkt. 13, 26 och 49 st          3         
  

PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast 
 
Diameter 1000 mm 
Skall vara av PE med avvinklingsbara anslutningar 
 

st 45   

Diameter 1000 mm  
Brunnar anslutna på spillvattenledning med styrdborrning, pkt. 5-56 och    pkt.9-10. 

st 4   
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PDB.2 Tillsynsbrunn på avloppsledning 

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast 
  
Diameter 400 mm 
Skall vara av PP 
Pkt. 38, 71, 73, 90, 91, 92 och 99. 

st 7   

Diameter 600 mm 
Skall vara av PE, med avvinklingsbara anslutningar. 

st 17   

  
  

PDB.3 Rensbrunn på avloppsledning 

PDB.32 Rensbrunn av plast 
  
Sätts på servisledning 0,5 m utanför tomtgräns. 
Utförs av PP- material. 
Betäckning skall vara flytande. 
 Diameter 200 mm st 19   
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PDE BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR KABEL 
 

   Material tillhandahålls av Kungsbacka Bredbandsnät. 
Optoskarvbrunn Melbye FF9060 med gjutjärnslock enligt ritning A1-00203:16 st 2   

  

PDF AVSKILJNINGSBRUNNAR 

PDF.1 Slamavskiljare 
  
Bräddbrunn/slamavskiljare av BTG med skiljeväggar, flytslamskydd och givare, vid 
pumpstation SPU315, pkt. 79. 
Alfa SAA 10 eller likvärdig 
Betäckning skall vara låsbar, täta lock utan lyfthål 
Diameter 1500 mm st 1   
  
Bräddbrunn/slamavskiljare av BTG med skiljeväggar, flytslamskydd och givare, vid 
pumpstation SPU317 och SPU325, pkt. 82 och 87. 
Alfa SAA 10 eller likvärdig 
Betäckning skall vara låsbar, täta lock utan lyfthål 
Diameter 1000 mm st 2   
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PDY DIVERSE BRUNNAR O D I MARK 

PDY.1 Pumpbrunn 
Avser sättning av sänkbrunn för pumpstation SPU315.  
 
Brunnen ska utföras som Sänkbrunn BTG DN 2000, djup 4,0 m. st 1   

  
Brunn ska vara vattenfylld under nedsänkning för att motverka bottenupptryckning. 

 
 

PE ANORDNINGAR FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING M M AV 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 

PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK 
PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK 
Betäckningar i naturmark ska ha nivå 0,5 m över kringliggande mark, kringfyllning med 
makadam. Betäckningsnivå i brukad mark och på tomtmark överenskommes med 
respektive fastighetsägare och B. 
Betäckningsnivå i grusyta 50-100 mm under yta, i asfaltsyta justeras den till 
beläggningsnivå. 
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PEB.1 Avstängningsanordning på tryckrörsledning 

PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning 
Ventil skall vara märkt med tillverkarens firmabeteckning, anslutningsnummer och högsta 
arbetstryck. 
Teleskopiska garnityr med tvådelat ytterrör av PE och tvådelad spindelstång av rostfritt 
stål. 
Spindeltopp och spindelhylsa skall vara av brons eller rostfritt stål. 
Ventilbetäckning skall vara flytande med rund ram eller fyrkantsram. 
Fäste som passar för garnityr och fasad kant på ramen. 
Lock skall vara märkt med AV. 
Betäckning skall vara klassad för körbana. 
Innan asfaltering utförs skall teleskopet - från sitt bottenläge - vara utdraget minst 
100 mm för att undvika skada vid påkörning etc. 
  
Ventil på huvudledning 
Avstängningsventiler skall vara av segjärn, GGG400 i dimensioner 100-400 mm, 
mjuktätande med fritt rakt genomlopp. 
Med PE- ändar, system 200 eller likvärdigt som kan godkännas av beställaren. 
Skall vara av lägst tryckklass PN 16, in- och utvändigt epoxibelagda, pulverbäddmålade, 
enligt GSK, DIN 3476 min 250 mų. 
Kägla av segjärn, helt gummibelagd med fastvulkat EPDM-gummi. 
Käglan skall vara försedd med kägelstyrning av plast. 
Bultar skall vara försänkta och förseglade med tätningsmassa. 
Bultarna skall passera igenom bröstpackningen. 
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Packningar och tätningar skall vara av EPDM-kvalité. 
Kägelmutter skall vara av avzinkningshärdig mässing och klara vridmoment enligt nedan: 
Max vridmoment, vid ensidigt tryck vid ca 100 mvp: 
DN 100 40-50 Nm 
DN 150 50-60 Nm 
DN 200 70-80 Nm 
DN 250 80-90 Nm 
DN 300 80-110 Nm 
DN 400 150-170 Nm 
  
Servisventil 
Servisventiler skall vara av POM, tryckklass PN 16. 
Rostfri spindel med dubbla o-ringstätningar vid spindel. 
Kägla med påvulkaniserat EPDM-gummi. 
Ventilhuset skall ha fritt, slätt genomlopp. 
Kopplingsalternativ skall vara PE-svetsändar eller dragsäker insticksmodell. 
PE-ändar skall vara av PE 80 SDR 11.Packningar av EPDM. 
Ventilbröstet skall vara anpassat för anslutning av garnityr. 
Teleskopsgarnityr och betäckning enligt ovan. 

PEB.11119 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning 
anslutande med dragsäker koppling 
Teleskopbetäckning anpassas till garnityr för ventiler. 
dim 160 mm st 2   
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dim 110 mm st 7   
Ventil skall vara av POM med instick 
dim 63 mm st 2   
dim 50 mm st 5   
dim 32 mm st 52   
dim 40 mm, spolpostventil st 6   
dim 40 mm, dränering i ventilkammare pkt.81 och 86 st 2   
dim 40 mm, pkt.99, Buera 6:129 och 6:89. st 1   

  

PEB.2 Avstängningsanordning på självfallsledning 
Slussventil Hawle, E 2 med slätändar eller likvärdig 
SPU 315, D 200 mm st 1   
Slussventil Hawle, E 2 med slätändar eller likvärdig 
SPU 317 och 325, D 160 mm st 2   

 

PEB.31 Spolpost på vattenledning 
Spolpost skall vara självdränerande i brunn med PE-anslutning. 
PE-anslutning dim 40 
Pkt.12,29,53,64,82,86  

st 6   

                       Distansmarkeringar enligt anvisning från B. 
Fiberduk runt infiltrationsmagasinet.  
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PEB.42 Brandpost med lång trumma 
Brandpostarmatur DN 80 med flytande betäckning, med följande krav: 
-Skall ha fotknärör som kan anslutas till SDR 11. 
-Skall klara tappkrav om minst 15 l/s vid 5 m förlust/tryckfall över brandpost. 
-Segjärn och detaljer därav skall vara blästrade och doppade i epoxi med min 250 µ 
enligt DIN 3476 och GSK, alternativt rostfritt. 
-Skall vara tillverkad av material som är godkända att användas tillsammans med 
livsmedel. 
-Skall vid postens utlopp vara försedd med bajonettkoppling enligt beställarens standard. 
-Skall vid postens utlopp vid bajonettkopplingen vara försedd med tättslutande lock. 
-Skall ha spindeltapp/nyckelhylsa utformad som en kvadratisk kon vars överdel skall 
vara 21×21 mm och underdel 25 mm. Konens höjd skall vara 55 mm, ( ± 2 mm). 
-Skall börja släppa igenom flöde innan dränering/läns stängs. 
-Skall vara utrustad med automatisk dränering/läns som fungerar då brandposten är 
stängd. 
-Skall kunna renoveras/packas om från ytan genom betäckningen. 
-Skall kunna förlängas från ytan genom betäckning. Spindelförlängning skall vara 
förbunden med förhöjningen som styrning. 
-Olika ädla metaller som kan påverka varandra i konstruktionen, skall vara utformad så 
att dessa är isolerade från varandra.  
 Anslutning 110 mm 
 Pkt.24,36 

st 2   

                       Distansmarkeringar enligt anvisning från B. 
Fiberduk runt infiltrationsmagasinet.  
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PEB.7 Bakåtströmningshindrande anordning 

PEB.72 Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning 
Backventil, WaStop eller likvärdig 
Ws183-55-304, 
Dim 200 mm SPU 315, pkt.79 och 84.  st 2   
Backventil, WaStop eller likvärdig 
Ws183-55-304 
Dim 160 mm SPU 317, pkt.82 och SPU325, pkt.87  st 2   
  

PF PUMPANORDNINGAR I ANLÄGGNING 

PFB.3 Pumpanordningar på avloppsledning i va-anläggning 
Utförs enligt ritningar, ritningsförteckning och material- och arbetsbeskrivning, el-
beskrivning samt teknisk specifikation gällande 
  
SPU 315 med overbyggnad. st 1   
SPU 317utan överbyggnad st 1   
SPU325 utan överbyggnad. st 1   

                      enligt handlingar punkt 11 under AFB.22 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         ======= 
                                                                                                                                                                                       Summa kostnad för P 
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S                APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM 
SB              ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M 
                      Utomhusplacerad optokanalisation skall utföras så att kondensvatten avleds. 
                      Slangarna ska tätas och vara täta. 
                      Material tillhandahålls av Kungsbacka Bredbandsnät. 
                      Tätningsnippel för microduct 7/3,5 mm. 
                      Tätningsnippel för optoslang 14/10 mm. 
                      Tätningsnippel för optoslang 16/12 mm. 
                      Tätningsnippel för optoslang 40/32 mm. 
 
                      Ersättning ingår i ersättning för SBN under respektive byggdelskod.                                                              -                  -            -            - 
 
 
SBN           KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR 
SBN.1        Kabelskydd 
                     Optokanalisation för fiberenheter skall förläggas enligt ritning A1-00203:1 - A1- 
                     00203:16. 
                     Hantering av optokanalisation skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Vid 
                     installation skall alltid optokanalisation vara tätade med ändplugg för att undvika 
                     fuktinträngning. Vid förläggning skall optokanalisation kontrolleras så att inte öglor, 
                     tvära böjar, veck eller andra hinder uppstår. Optokanalisation får inte förläggas på 
                     eller invid värmerör eller dylikt så att den skadas genom uppvärmning. 
                     Optokanalisation förläggs sträckta men ej i spänn. Vid förläggning i kabelbrunnar skall 
                     optokanalisation anordnas på ett sådant sätt att framtida kompletteringar ej förhindras, 
                     dvs optokanalisation skall fixeras utmed brunnsväggar så att fritt utrymme erhålls i 
                     mitten av brunnen. Vid inomhusmiljö används optokanalisation för inomhusbruk (Low 
                     Smoke Zero Halogen) och vid utomhusmiljö används optokanalisation för 
                     utomhusbruk. Optokanalisation för utomhusbruk får användas max 5 m i 
                     inomhusmiljö. 
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                  Rakskarvar utomhus får ej förekomma på optokanalisation. Eventuella tilkommande 
                  skarvar skall redovisas på ritningar. Vid skarv mellan rör ska skarvhylsor användas för 
                  att undvika kondens. Optokanlisation skall skarvas enligt tillverkarens krav. 
                  Opto läggs på 1-1,5 meters avstånd från vattenledning i samma schakt på spillsidan. 
                  Mikrokanalisation förläggs fram till abonnentens huvudfastighet i de fall fiberavtal 
                  finns. I annat fall avslutas mikrokanalisationen med en slinga på 2,5 m vid tomtgräns. 
                  Optokanalisation avslutas med en slinga på 1,5 m i varje skåp/pumpstation. 
 
                  Material tillhandahålls av Kungsbacka Bredbandsnät 
 
                  Microduct för utomhusbruk 7/3,5 mm art.nr 840560-66                                                                                       m             8545 
                  Optoslang 14/10 mm mellan skåp och abonnent.                                                                                                m             2038 
                  Optoslang 16/12 mm mellan skåp/skåp.                                                                                                              m             2827 
                  Optoslang 40/32 mm mellan brunn/skåp.                                                                                                             m             26 
 
 
SBN.61   Kabelmarkeringar i mark 
                  Kabelmarkering med söktråd skall användas för optokanalisation. Ej på egen tomt. 
 
                  Material tillhandahålls av Kungsbacka Bredbandsnät 
 
                  Ersättning ingår i ersättning för SBN under respektive byggdelskod.                                                                    m            4780 
 
SK          KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER 
SKB       KOPPLINGSUTRUSTNINGAR 
SKB.32  Kabelskåp för lågspänning 
 
                 Kabelskåp placeras enligt ritningar A1-00203:1 - A1-00203:16. 
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                 Material tillhandahålls av Kungsbacka Bredbandsnät. 
 
                 Kabelskåp Stitec MSM 3920VZ art.nr 180130-EBR                                                                                               st            9 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         ======= 
                                                                                                                                                                                   Summa kostnad för S 

 

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YBC KONTROLL AV ANLÄGGNING 
Protokoll över utförda provningar överlämnas till beställaren senast vid anmälan om 
slutbesiktning. 
Provning skall ske i närvaro av arbetsledare och kontrollant. 
Provningsprotokoll upprättas genom Entreprenörens försorg. 
Ledning som inte uppfyller fordringar enligt nedanstående bestämmelser och anvisningar 
repareras eller läggs om. 
Likaså repareras alla vid okulärbesiktning konstaterade skador och 
läckor, även om täthetsprovningens villkor uppfyllts. 

YBC.3 Kontroll av rörledning m m 
YBC.3 Kontroll av rörledning 
Utförs enligt Svenskt vatten P91 
skall uppfylla toleransklass A 
YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse 
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YBC.31 Kontroll av vattenledning 

YBC.311 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning 
Konditionering och täthetsprovning utförs av entreprenören i samråd med Beställaren. 
Entreprenören ansvarar för att permanenta och tillfälliga förankringar är utförda i 
erforderlig omfattning vid täthetsprovningen. 
Sammankoppling med befintliga huvudledningar ska inte utföras förrän täthetsprovning 
och rengöring är utförda samt att uttagna vattenprov visar att vattnet har fullgod kvalitet 
(tjänligt). 
Ledning förses av entreprenören med in- och utmatningsanslutning enligt VAV P78 
Konditionering innebär att ledning hålls under arbetstryck under minst ett dygn för stål 
och plastledning, för betongledning i två dygn, i direkt anslutning till täthetsprovningens 
början. Ledningen avluftas genom avtappning under hela konditioneringen. 
Allt vatten som används i samband med Konditioneringen skall mätas och redovisas till 
Beställaren 
Enstaka fogar mellan provade sektioner ska kontrolleras efter sammanfogning genom 
provning med arbetstryck under minst en timme. Synligt läckage får inte förekomma. 
Ovanstående gäller även för tryckavloppsledning. 
 

YBC.3113 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP och PB 
Avser samtliga vattenledningar. 
Utföres enligt VAV P78. 
Täthetsprovning får ej utföras mot stängd ventil på inkopplad ledning. 
 Provsträcka får ej överstiga 500 meter - - -  
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YBC.341 Täthetskontroll av avloppsledning 

YBC.3411 Tryck- och täthetskontroll av tryckavloppsledning 
  
Utförs enligt Svenskt vatten P91 skall uppfylla toleransklass A - - -  
  
  

YBC.342 Deformationskontroll av avloppsledning 
Utförs enligt Svenskt vatten P91 
skall uppfylla toleransklass A . 
Undantaget ledningar som utförs med stryrd borrning 
eller långhålsborrning som skall uppfylla klass B. 
Entreprenören utför och bekostar deformationsprovning i plastledningar med 
lasermätning i samband med TV-inspektion. 
Entreprenören bekostar det tilläggsarbete som krävs vid utvärderingen av 
lasermätningen om ledning inte uppfyller toleransklass A. 
Värdeminskningsavdrag 
Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls men deformationen är mindre än vad som 
anges för toleransklass C utfaller ett avdrag för värdeminskning. 
Upp till gränsen för toleransklass C gäller att: 
Om en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och 
rensbrunn) är deformerad ska ett engångsbelopp på 3 000 kr utfalla, plus 10 % av 
anläggskostnaden per meter ledning som inte uppfyller kravet. 
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Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att felet ska 
åtgärdas, alternativt om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så ska ett större 
avdrag för värdeminskning utfalla. 
Ny deformationsprovning ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens 
bekostnad. 
Ny deformationsprovning ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad. - - -  
  
  

YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning 
Ska utföras enligt Svenskt Vatten P91. 
Ledningarna ska uppfylla kraven enligt toleransklass A. 
Bakfall får inte förekomma. 
Beställaren utför och bekostar provning av riktningsavvikelser hos avloppsledningar i 
samband med TV-inspektion. Dock utför entreprenören alla erforderliga avvägningar av 
brunnar och ledningar enligt YBC.352 inför provningen. Se vidare PCE.1 för 
tidssamordning och avropstid. 
Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än toleransklass 
C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. Vid fel större än 
toleransklass C ska fel åtgärdas. Ny provning av riktningsavvikelse ska utföras vid 
åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad. 
Värdeminskningsavdrag 
Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning. 
Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger 
inom. 
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Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två brunnar 
(typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande: 
- Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰ : minskas ersättning med 10 % per 
meter ledning som ej uppfyller kravet. 
- Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: minskas ersättning med 
5 % per meter ledning som ej uppfyller kravet. 
- Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: minskas ersättning med 0 % per meter 
ledning som ej uppfyller kravet. 
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två 
brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande: 
- Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: minskas ersättning med 15 % per meter 
ledning som ej uppfyller kravet. 
- Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: minskas ersättning med 
10 % per meter ledning som ej uppfyller kravet. 
 - Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: minskas ersättning med 0 % per meter ledning som ej 
uppfyller kravet 

- - -   

 
                                     
Schaktfri självfallsavloppsledning  
 
Schaktfri tryckavloppsledning                                                                                                                                                 

m 
 
m 

100 
 
13 
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YBC.351 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning 
Brunnar provas på beställarens anmodan. 

YBC.352 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning 
Krav för toleransklass A ska uppfyllas. 
Bakfall får inte förekomma. 
Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls men felet inte är större än toleransklass C 
utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. 
Vid fel större än toleransklass C ska felet åtgärdas. Ny avvägning ska utföras på 
åtgärdad brunn. 
Värdeminskningsavdrag 
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B är per brunn: 
- Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 10 000 kr. 
- Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 7 000 kr. 
- Vid ledningslutning större än 20 ‰: 5 000 kr. 
Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C är per brunn: 
- Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 15 000 kr. 
- Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 10 000 kr. 
- Vid ledningslutning större än 20 ‰: 7 000 kr. 
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YC ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK 
DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING 

YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING 

YCE.1 Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, 
rörledning m m 

YCE.12 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem 
 
                       Handling 13.12 Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar i Kungsbacka 

Kommun ska följas.  
 - - -  
     

Entreprenören skall tillhandahålla följande: 
Mätdata som x-, y- och z- koordinater i form av PXY-filer. (KOD, x, y, z) 
Inmätta objekt skall kodas med fältkoder enligt VAVs kodlista, bifogas bygghandlingar 
eller lämnas vid startmöte. 
Inmätningen omfattar: 
. Samtliga ledningar: 
. Ledningens bryt- och ändpunkter i plan och höjdläge 
. Vattengång för in- och utlopp i brunnar 
- Röröverkant för vattenledningar 
. Locknivåer för brunnar 
. Byggnad eller annan anordning som ledning ansluter till 
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. Vattengång för tryckledning i brytpunkter på profilritning 

. Ledningstyp, dimension och material 

. Befintliga ledningar som berörs av arbetet 
 
Utöver detta mätes in: 
Vattenledningar 
 
. T-rör 
. Ventiler 
. Brand- och spolposter 
. Luftare 
. Tömningsanordningar 
Serviser 
. Ventiler 
. Servisens inkopplingspunkt vid huvudledning 
. Slutändar 
Opto 
. Skåp 
. Kanalisation 
. Brunnar 
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Inmätning skall utföras enligt gällande koordinatsystem för Kungsbacka kommun. 
SWEREF 99 12 00 
Höjdsystem 
RH 2000 
 
Koordinater med tillhörande kod för respektive inmätt objekt 
redovisas i tabell med en noggrannhet om 2 decimaler. 
Objektnummer, tillkommande anläggningår samt avvikelser 
redovisas på papperskopia av arbetshandlings planritning. 
Tillsammans med mätdata skall inmatningsskisser i skala 1:400 (inte arbetsritning) 
lämnas till Förvaltningen för teknik, Kungsbacka kommun. 
På inmatningsskisser redovisas inmätta objekt, objektnummer, dimensioner och 
lednings-material. 
På ritningen skall x- och y- koordinatsystem vara inlagt som rutnät. 
Där ledningsdragningen är komplex, utförs skisser i skala 1:50 eller annan lämplig skala. 
Som komplement eller istället för detaljskiss, kan fotografier användas. 
Som alternativ till en analog inmatningsskiss kan en digital cad-fil levereras. 
Redovisning skall vara utförd på ett fackmannamässigt sätt så att den ej ger upphov till 
misstolkning eller felavläsning. 
Slutbesiktning utförs tidigast två veckor efter att följande handlingar lämnats till 
beställaren. 

• PXY-fil med komplett inmätningsdata för samtliga objekt 
• Undertecknade inmätningsskisser 
• Protokoll från täthetsprovning 
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• Protokoll från vattenprovtagning 
 

 YCQ             KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 
YCQ.1121     Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät 
 
                         Kvalitetssäkring och kontroll av styrd jordborrning 
                         I kontrollplanen för styrd borrning skall minst ingå kontroll av: 
                         - lednings svetsfogar före installation 
                         - att stålkona eller annat mekaniskt skydd över fog på segjärnsledning är korrekt 
                           monterat och ordentligt fäst 
                         - styrhuvudets läge i plan och profil under framdriften 
                         - borrvätsketryck och flöde vid smörjning av pilotröret samt vid upprymning och 
                           installation av ledning 
                         - att flödet till av borrslam till indragsgropen inte minskar eller upphör under 
                           pågående rymning och installation av ledningen 
                         - att sättning eller hävning av markyta inte sker under pågående arbete 
                         - dragkraft under installation av ledningen 
                         - kvarstående längdförändring hos ledningen efter installation 
                         - eventuella ytskador på genomdragen ledning 
                         - den installerade ledningens läge i plan och profil                                                                                        -                -            - 
 
YCR         DOKUMENTATION AV TEKNISKA PRESTANDA FÖR ANLÄGGNING 
YCR.12    Dokumentation av tekniska egenskaper för rörledningar m m 
                    För tryckt eller borrad ledning enligt PBF: 
                    För tryckt eller borrad ledning ska entreprenören redovisa följande: 
                    - datum för installation 
                    - rörmaterial, fabrikat, typ, klass, diameter och godstjocklek för installerat rör 
                    - borrprotokoll 
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YT           MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER 
YTB        MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 
YTB.1     Märkning av installationer 
YTB.16   Märkning av el- och teleinstallationer 
YTB.164 Märkning av teleinstallationer 
                  Skylt ska vara av väderbeständig laminerad plast eller laminerad märktejp Dymo. 
                  Skåp märkes enligt kanalisationslista. Optokanalisation märkes med adress och 
                  fastighetsbeteckning i bägge ändar av slangen. 
                  Märkningen skall ske enligt följande: 
                  Vid flera optokanalisation i samma stråk märkes samtliga på samma ställe med 
                  märkningen åt samma håll. 
                  Vid ändpunkter. 
                  Vid rörgenomgång i mark märkes ledning vid rörgångens båda ändar. 
                  Ersättning ingår i ersättning för SBN under respektive byggdelskod                                                                     -              -              -             - 

 
 

YU          TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 
YUE        UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 
YUE.6         Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer 
                       Underlag för relationshandling skall utföras enligt krav i Kungsbacka kommuns 
                       föreskrifter: 
                       Underlaget för relationshandling återlämnas i bygghandlingens pärmverk. Pärmarnas 
                       framsidor, ritningar samt försättsblad för textdokument och listor skall förses med 
                       texten alternativt stämplas som "Underlag för relationshandling", datummärkas och 
                       signeras av ansvarig arbetsledare/objektansvarig eller motsvarande. 
                       Underlagen skall vara besiktningsmannen tillhanda senast 14 dagar innan 
                       slutbesiktning. 
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                       Leverans 
                       Underlag för relationshandlingar levereras i original samt 1 omgång kopior. 
 
YUE.64       Underlag för relationshandlingar för teleinstallationer 
 
                       Underlag skall revideras så att de överensstämmer med byggd anlägging. Utförande 
                       och överlämnande sker av entreprenören som underlag för relationshandling. 
 
                       Ersättning ingår i ersättning för respektive byggdelskod                                                                                  -               -              -           - 
 
YUQ.9         Kontrollplaner för el- och teleinstallationer 
                       Följande kontrollåtgärder skall ingå i kontrollplanen: 
                       All ingående utrustning skall kontrolleras att den finns på plats, rätt monterad, rätt 
                       kopplat, inte är skadat. 
                       Kontrollplaner för egenkontroll skall tas fram av entreprenören. 
                       Fel och brister som konstaterats vid denna ”egenkontroll” skall vara åtgärdade av 
                       Entreprenören senast dagen före slutbesiktning. 
                       Kontrollen ska protokollföras. Protokoll som dokumenterar avvikelser och  
                       Kompletteringar skall överlämnas till beställaren. 
                       Ersättning ingår i ersättning för respektive byggdelskod.                                                                                 -               -             -          - 

 
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                          ======= 
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     Summa kostnad för Y 
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KODLISTA TEKNIK 
DAGVATTEN 
DAG Dagvatten, avgrening 
DAS Dagvatten, anslutning 
DAV Dagvatten, avstängningsventil 
DBH Dagvatten, specialbrunn 
DBV Dagvatten, backventil 
DDB dagvatten, dagvattenbrunn 
DDR Dagvatten, dräneringsbrunn 
DDX Dagvatten, dold brunn 
DDÄ Dagvatten, dimensionsändring 
DFG Dagvatten, sandfång 
DFR Dagvatten, flödesregulator 
DIB Dagvatten, dikesint.brunn 
DIF Dagvatten, infiltrationsanläggning 
DIN Dagvatten, inlopp (trumöga) 
DJL Dagvatten, järn på lock 
DLO Dagvatten, brunnslock 
DLV Dagvatten, luftningsventil 
DNB Dagvatten, nedstigningsbrunn 
DND Dagvatten, nedstigningsbrunn med dikesint. 
DNK Dagvatten, nedstigningsbrunn med kupol. 
DOA Dagvatten, oljeavskiljare 
DOB Dagvatten, objekt på backen (markhöjd) 
DPL Dagvatten, punkt på ledning (mätn öppen schakt, hjässhöjd) 
DPM Dagvatten, perkolationsmagasin 
DPP Dagvatten, proppning/ändpunkt 
DPU Dagvatten, pumpstation 
DRB Dagvatten, rensbrunn 
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DTB Dagvatten, tillsynsbrunn 
DTD Dagvatten, tillsynsbrunn med dikesintag 
DTV Dagvatten, tömningsventil 
DTÖ Dagvatten. tömningsanordning 
DUM Dagvatten, utjämningsmagasin 
DUT Dagvatten, utlopp 
DVK Dagvatten, ventilkammare 
SPILLVATTEN 
SAG Spillvatten, avgrening 
SAS Spillvatten, anslutning 
SAV Spillvatten, avstängningsventil 
SBH Spillvatten, specialbrunn 
SBV Spillvatten, backventil 
SDX Spillvatten, dold brunn 
SDÄ Spillvatten, dimensionsändring 
SFA Spillvatten, fettavskiljare 
SFG Spillvatten, sandfång 
SFS Spillvatten, förbindelspunkt 
SFX Spillvatten, byggfix 
SHH Spillvatten, hushörn 
SIF Spillvatten, infiltrationsanläggning 
SIN Spillvatten, inlopp (trumöga) 
SJL Spillvatten, järn på lock 
SKV Spillvatten, skarv på tryckledning 
SLO Spillvatten, brunnslock 
SLU Spillvatten, luftare 
SLV Spillvatten, luftningsventil 
SMA Spillvatten, materialförändring 
SMP Spillvatten, markpunkt 
SNB Spillvatten, nedstigningsbrunn 

Page 285 of 302Page 1050 of 1219



 Dokument Sidnr 

 

MÄNGDFÖRTECKNING MED BESKRIVNING AVSEENDE ANLÄGGNINGSARBETEN (MF) 104(108) 
Projektnamn Projektnr 

LERKIL, ETAPP 8 
 

5508 

Status Handläggare Ändr. dat Bet Datum 

Förfrågningsunderlag Margarita Kouzina  - 2016-12-23 
Kod Text  Enhet Mängd à-pris Belopp 

 

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4816215 
AMA Beskrivningsverktyg  AB Svensk Byggtjänst 2012 

 

SOA Spillvatten, oljeavskiljare 
SOB Spillvatten, objekt på backen (markhöjd) 
SOT Spillvatten, tryckledning obj under backe 
SPL Spillvatten, punkt på ledning (inm öppen schakt, hjässhöjd) 
SPO Spillvatten, spolpost 
SPP Spillvatten, proppning/ändpunkt 
SPT Spillvatten, punkt på tryckledning 
SPU Spillvatten, pumpstation 
SRB Spillvatten, rensbrunn 
SRD Spillvatten, skibord 
SRV Spillvatten, reningsverk 
SSP spillvatten, signalkabel punkt 
SSR Spillvatten, skyddsrör 
SSV Spillvatten, servisventil 
STB Spillvatten, tillsynsbrunn 
STV Spillvatten, tömninsventil 
STÖ Spillvatten, tömningsanordning 
SUM Spillvatten, utjämningsmagasin 
SUT Spillvatten, utlopp 
SWB Spillvatten, waprobrunn 
SVK Spillvatten, ventilkammare 
SVP Spillvatten, villapumpstation 
VATTEN 
VAG Vatten, avgrening 
VAS Vatten, anslutning 
VAV Vatten, avstängningsventil 
VAX Vatten, dold ventil 
VBP Vatten, brandpost 
VBV Vatten, backventil 
VDX Vatten, dold brunn 
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VDÄ Vatten, dimensionsändring 
VEM Vatten, elmuff, punkt på ledning 
VEV Vatten, envägsventil 
VFM Vatten, flödesmätare 
VGP Vatten, grundvattenpump 
VHH Vatten, hushörn 
VHR Vatten, högreservoar 
VIB Vatten, intagsbyggnad 
VIN Vatten, inlopp 
VKV Vatten, skarv på ledning 
VLB Vatten, lokaliseringsbrunn 
VLP Vatten, lokaliseringsledning punkt 
VLR Vatten, lågreservoar 
VLV Vatten, luftningsventil 
VMA Vatten, materialförändring 
VMB Vatten, mätarbrunn 
VMK Vatten, mätkammare 
VNB Vatten, nedstigningsbrunn 
VOB Vatten, objekt på backen (markhöjd) 
VPL Vatten, punkt på ledning (inm öppen schakt, hjässhöjd) 
VPO Vatten, spolpost 
VPP Vatten, proppning/ändpunkt 
VPU Vatten, tryckstegringsstation 
VPV Vatten, spolpostventil 
VRI Vatten, vridspjällsventil 
VRV Vatten, reduceringsventil 
VSB Vatten, signalbrunn 
VSE Vatten, servisventil enskild 
VSK Vatten, signalkabelskåp 
VSP Vatten, sprinkleranordning 
VSR Vatten, skyddsrör 
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VST Vatten, styrreservoar 
VSU Vatten, servisventil under utredning 
VSV Vatten, servisventil 
VSX Vatten, dold servisventil 
VTB Vatten, tillsynsbrunnar 
VTV Vatten, tömningsventil 
VUT Vatten, utlopp 
VVK Vatten, ventilkammare/brunn 
VVP Vatten, vattenpost 
VVV Vattenverk 
VZV Vatten, zongränsventil 
EL 
SEB EL, Pkt på backen 
SEL EL, Pkt på ledning 
SES EL, Styrskåp 
SET EL, Tomrör 
FIBER/OPTO 
OK Bredband, Mätpunkt på mark 
OKBR Bredband, Optobrunn 
OKPL Bredband, Mätpunkt på ledning inmätt i schakt 
OKR Bredband, Rörände/Anslutningspunkt 
OKS Bredband, Skåp 
OKSK Bredband, Skarvpunkt 
OKT Bredband, Mätpunkt på mark för kabel tryckt under mark 
OPA Bredband, P-automat (kopplad med fiber) 
ÖVRIGT 
SFX Övrigt, byggfix 
SMP Övrigt, markpunkt 
SPT Övrigt, spont 
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Å ARBETS- OCH MASKINKOSTNADER 
A-priser avser kostnader enligt AFC.611 
För maskiner hänvisas till klassning enligt 
”Entreprenadhandboken” utgiven av maskinentreprenörerna. 
Benämning, exempel på maskinvikt, maskinklass 
Anläggningsarbetare                                                                                                                                  tim     300       ………          ………. 
Kranbil, 3-axlig 12 ton                                                                                                                                 tim    10          ………          . …….. 
Dumpers, ramstyrd, 12.3313                                                                                                                      tim    100       ……….         . …….. 
Grävmaskin, bandburen 16,1-19,0 ton, 21.1323                                                                                        tim     200      ………          ……… 
Grävmaskin, bandburen 19,1-21,0 ton, 21.1324                                                                                        tim    100       ………         . …….. 
Grävmaskin, bandburen 21,1-33,0 ton, 21.1327                                                                                        tim     50        ………         ……… 
Grävmaskin, hjulburen 15,1-17,0 ton, 21.2416                                                                                           tim    100      ………         ………. 
Traktorgrävare 7-10 ton, 26.3213                                                                                                               tim     50       ………         ………. 
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                           ======= 
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                     Summa kostnad för Å 
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SAMMANSTÄLLNING AV KOSTNADER 
 
 
B 

 
FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, 
DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M 

 
 ...........................  

 
C 

 
TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M 

 
 .....................  

 
D 

 
MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

 
 .....................  

 
P 

 
APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 

 
 .....................  

 
S   

 
APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM 

 
 .....................  

 
Y 

 
MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 

 
 .....................  

 
Å 

 
ARBETS- OCH MASKINKOSTNADER 
 

 
 .....................  
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 .....................  
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YTTRANDE Regeringskansliet 
103 33 Stockholm 

Datum LM dnr.  
2022-09-15 LM2022/007687  

Ansökan från Härryda kommun om tillstånd att inrätta en 
kommunal lantmäterimyndighet 

Ansökan 
Till Lantmäteriet inkom den 17 februari år 2022 en ansökan från Härryda 
kommun om tillstånd enligt 3 § lag (1995:1393) om kommunal 
lantmäterimyndighet (KLM-lagen) att inrätta en kommunal 
lantmäterimyndighet. Kommunen ansöker om att få påbörja verksamheten 
den 1 januari år 2024. 

Nuläge 
Lantmäteriet, den statliga lantmäterimyndigheten, ansvarar fortlöpande för 
alla förekommande lantmäteriförrättningar och övriga lantmäteriärenden 
inom Härryda kommun. Lantmäteriet har ingen samverkan med kommunen 
enligt 4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL). 

Bedömning av ansökan 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLSTÅND 

Regeringen får enligt 1 § KLM-lagen meddela tillstånd för en kommun att 
inrätta en lantmäterimyndighet och att svara för verksamheten vid 
myndigheten. I förarbetena till den nämnda lagen uttrycks dock att ansvaret 
för fastighetsbildningsverksamheten i princip ska vila på staten men att en 
kommun kan, efter särskild ansökan, tillåtas svara för 
fastighetsbildningsverksamheten inom kommunen om vissa villkor är 
uppfyllda (prop. 1995:96:78 s. 45). Vidare sägs att när ett ansvar för 
fastighetsbildningsverksamheten läggs på en kommun innebär detta inte 
någon begränsning av statens övergripande ansvar för verksamheten och att 
ansvaret för kommunen inte ska uttryckas på så sätt att statens ansvar 
delegeras till kommunen. Kommunens ansvar omfattar inte annat än att 
bestrida kostnaderna för verksamheten och att göra det möjligt för 
kommunen att bedriva verksamheten effektivt och i organisatorisk lämplig 
form. 
För tillstånd krävs enligt 2 § att kommunen visar att 

1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt 
verksamhetsområde, 

2. myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer att begränsas till 
förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till 
förrättningsverksamheten, 
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3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation 
och en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att 
nödvändig kompetens skall kunna upprätthållas, 

4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den 
kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar, 

5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk 
standard som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och 
kommun som behövs inom lantmäteriområdet. 

MYNDIGHETENS VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ARBETSUPPGIFTER 

Vad gäller villkoren i 2 § 1 och 2 KLM-lagen gör Lantmäteriet 
bedömningen att Härryda kommun uppfyller de däri ställda kraven. 

VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH MYNDIGHETENS KOMPETENSPROFIL 

Härryda är enligt SKR:s kommungruppindelning en pendlingskommun nära 
storstad (A2). Folkmängden uppgick enligt SCBs befolkningsstatistik till  
39 457 personer den 30 juni år 2022. Kommunens landareal uppgår till 267 
km². 
Den 1 januari år 2022 fanns inom kommunen 13 983 levande 
registerenheter (d.v.s. fastigheter, samfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar) i fastighetsregistrets allmänna del. 
Under år 2021 inkom 122 förrättningsärenden till Lantmäteriet inom 
kommunen. Motsvarande ärendeinflöde var 104 förrättningsärenden för år 
2020, 89 för år 2019 och 108 för år 2018. 
 

 
En jämförelse mellan Härryda och statistikuppgifter från de befintliga 39 kommunala 
lantmäterimyndigheterna. 
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Lantmäteriet har fakturerat förrättningskostnader (bokförda under året) i 
Härryda om 7 428 021 kronor år 2021, 8 734 491 kronor år 2020, 7 738 926 
kronor år 2019 och 7 238 866 kronor år 2018. 
 

 
En jämförelse mellan Härryda och statistikuppgifter från de befintliga 39 kommunala 
lantmäterimyndigheterna. 

Vid jämförelser mellan Lantmäteriets statistik för Härryda och 
statistikuppgifter från de befintliga kommunala lantmäterimyndigheterna 
bör tas i beaktande lantmäteriförrättningar som enligt 4 kap. 7 a § FBL 
överlämnas till Lantmäteriet (och därmed inte genererar intäkter för de 
kommunala lantmäterimyndigheterna) och att det till följd av 14 § i 
förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar inte finns 
någon enhetlig förrättningstaxa för det nationella sakägarkollektivet. 
Uppgifterna är därmed inte direkt jämförbara eller helt representativa för en 
presumtiv kommunal lantmäterimyndighet i Härryda. 
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En jämförelse mellan Härryda och kommunerna där de befintliga 39 kommunala 
lantmäterimyndigheterna är belägna 

För tillstånd till inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet krävs, 
enligt 2 § 3 KLM-lagen, att kommunen visar att myndigheten kommer att få 
en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig 
kompetens ska kunna upprätthållas. Vad som avses med "tillräcklig 
omfattning" framgår inte av lagen, men enligt förarbetena ska bedömningen 
anpassas till de förändrade förutsättningar som kan komma att gälla vid de 
tidpunkter då prövningen ska ske. Vägledning för prövningen bedömdes 
kunna hämtas i Huvudmannaskapsutredningens betänkande (SOU 1995:54), 
se prop. 1995/96:78 s. 51 f. 
Med hänsyn till de tekniska och organisatoriska faktorer som gällde år 1995 
föreslog Huvudmannaskapsutredningen att en lantmäterimyndighet som 
riktmärke skulle ha en personalstyrka motsvarande minst fem 
årsarbetskrafter. År 2003 bedömde Lantmäteriutredningen i betänkandet 
Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta (SOU 2003:111) att 
verksamheten vid lantmäterikontor med i genomsnitt nio årsarbetskrafter 
var för liten för att upprätthålla tillräcklig kompetens. 
I dagens fastighetsbildningsverksamhet är ärendestrukturen en annan än vad 
den var för 20 år sedan. Förrättningarna är idag mer komplexa än tidigare, 
vilket ställer högre krav på den verksamhet som ska genomföra dessa. 
Enligt Lantmäteriet bör därför kraven på en kommun som ansöker om att få 
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet ställas högre än vad som 
återspeglas i förarbetena till KLM-lagen. Regeringen har i beslut av den 4 
mars år 2021 i ärende Fi2020/01085, den 8 december år 2016 i ärende 
N2015/06528/PBB och den 30 oktober år 2014 i ärende S2014/5113/PBB 
gett uttryck för samma ståndpunkt. 
Inom Lantmäteriet tillämpas en modell för ärendeutjämning mellan kontor 
med hög arbetsbelastning och kontor som har utrymme att ta över 
förrättningar från andra kontor i landet. Sådana möjligheter saknas helt för 
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en kommunal lantmäterimyndighet, vilket särskilt för små och medelstora 
kommunala myndigheter kan medföra stora problem vid förändringar i 
ärendeinflödet. Sådana myndigheter blir även helt naturligt mer sårbara för 
personalförändringar, exempelvis när personal slutar sin tjänst eller går på 
längre ledigheter. 
Kravet på verksamhetens omfattning bör inte förväxlas med kravet i 2 § 4 
KLM-lagen, om att minst två av den blivande myndighetens tjänstemän ska 
ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar. 
Detta krav innebär inte att personalstyrkan ska bestå av minst två personer, 
utan att minst två tjänstemän, oavsett storlek på personalstyrkan, ska ha den 
specialistkompetens som krävs för att utöva ett eget ansvar för förrättningar 
(prop. 1995/96:78 s. 52). 
Lantmäteriet konstaterar att Härryda kommun genom den tilltänkta 
rekryteringen av tre förrättningslantmätare (varav en är KLM-chef) skulle 
uppfylla kravet på att minst två av den blivande myndighetens tjänstemän 
ska ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga 
förrättningar. 
Härryda kommun bedömer att verksamheten vid en kommunal 
lantmäterimyndighet kommer att omfatta sex årsarbetskrafter. Enligt 
Lantmäteriet framstår inte den tilltänkta personalstyrkan som 
överdimensionerad. I fråga om huruvida verksamheten kommer att få 
tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens ska kunna upprätthållas 
gör Lantmäteriet bedömningen att underlaget för Härryda i form av antalet 
förrättningsärenden och förmodade intäkter från förrättningsverksamheten 
inte når upp till de krav som rimligen kan ställas på en ny kommunal 
lantmäterimyndighet. En kommunal lantmäterimyndighet i Härryda kommer 
inte att kunna bemannas i en nivå som kan anses utgöra en effektiv 
resursanvändning där även kravet på upprätthållande av kompetens kan 
tillgodoses. Även förhållandevis små och normala förändringar i 
bemanningen till följd av ledighet, sjukdom eller avslutade anställningar 
riskerar att få stora konsekvenser för myndighetens förrättningsverksamhet 
samt kapacitet och kompetens att handlägga inkomna förrättningsärenden. 
Detta är en oundviklig och påtaglig sårbarhet som svårligen kan 
undkommas av en mindre kommunal lantmäterimyndighet då myndigheten 
saknar lagenliga möjligheter till ärendeutjämning inom eller utom 
kommunen. Härryda kommun har i ansökan hänvisat till en möjlighet för 
samverkan med den kommunala lantmäterimyndigheten i Mölndal för att 
hålla nere kötiderna och säkerställa kontinuitet och kompetensförsörjning. 
Som ett exempel på ett befintligt sådant samarbete har Mölndal kommun 
hänvisat till de kommunala lantmäterimyndigheterna i Varberg och 
Halmstad. Lantmäteriet har inom ramen för sin tillsynsverksamhet granskat 
den ifrågavarande samverkan och funnit att den bl.a. inte är förenlig med 
KLM-lagen. Som KLM-lagen är utformad är det inte möjligt att skapa ett 
tillräckligt verksamhetsunderlag genom kommunal samverkan inom 
lantmäteriområdet. Befolkningsmässigt sett hade Härryda varit en av de 
absolut minsta kommunerna med en kommunal lantmäterimyndighet och 
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det har inte framkommit något som talar för att verksamhetsunderlaget för 
Härryda väsentligen kommer att öka ur långsiktigt perspektiv. Lantmäteriet 
gör sammanfattningsvis bedömningen att kravet på myndighetens 
omfattning enligt 2 § 3 KLM-lagen inte är uppfyllt för Härryda kommun. 

MYNDIGHETENS ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET 

I förarbetena till 2 § 3 KLM-lagen (prop. 1995/96:78) betonas, med stöd av 
Lagrådet, att lantmäterimyndighetens oberoende ställning inte ska kunna 
ifrågasättas, särskilt med avseende på förhållandet mellan enskilda och 
allmänna intressen. Myndigheten måste vara fristående från kommunens 
politiska ledning och det är angeläget att den inte i sin verksamhet utsätts för 
politiska påtryckningar från exempelvis den ansvariga nämnden. I den 
ovannämnda propositionen uttalas även att en kommunal 
lantmäterimyndighet måste inordnas i den kommunala organisationen på ett 
sådant sätt att myndigheten har en oberoende ställning i förhållande till de 
kommunala organ som företräder kommunen som exploatör, fastighetsägare 
och fastighetsförvaltare. I dessa hänseenden har uppmärksammats vissa 
principiella problem som för kommunala lantmäterimyndigheter består i att 
kommunen ofta är part i ärenden som handläggs av den kommunala 
myndigheten. En kommunal lantmäterimyndighet får av detta skäl inte vara 
inordnad under en nämnd med ansvar för mark- och 
exploateringsverksamheten eller i en förvaltningsorganisation vars 
verksamhet har sådan karaktär (prop. 1996/96:78 s. 45 och 49 f.). I fråga om 
lantmäterimyndighetens inordnande i förvaltningsorganisationen har vidare 
framförts att myndigheten inte bör sammanblandas med verksamheter där 
kommunen kan uppträda som fastighetsägare, fastighetsförvaltare eller 
exploatör samt att detta är väsentligt för att skapa tilltro till att överväganden 
och beslut inom verksamheten sker med hög integritet. Som 
förvaltningsorganisation har inräknats administrativa enheter och kontor 
(SOU 1995:54 s. 91 och prop. 1970:188 s. 54). Det är mycket viktigt att 
detta beaktas både i samband med att en kommunal lantmäterimyndighet 
inrättas och även i senare skeden, exempelvis vid omorganisationer inom 
kommunen. 
Det framgår av ansökan att den politiska organisationstillhörigheten för en 
kommunal lantmäterimyndighet i Härryda kommun kommer att vara Miljö- 
och bygglovsnämnden. Av ansökan framgår vidare att kommunens 
exploateringsverksamhet hör till Kommunstyrelsen. Lantmäteriet förutsätter 
att den påtalade exploateringsverksamheten innefattar all personal med 
delegation att företräda kommunen i egenskap av sakägare i 
lantmäteriförrättningar och anser i sådant fall att kravet på myndighetens 
politiska organisationstillhörighet enligt 2 § 3 KLM-lagen är uppfyllt. Av 
ansökan framgår vidare att förvaltningstillhörigheten för en kommunal 
lantmäterimyndighet i Härryda kommer att vara inom 
sektorn/förvaltningarna för plan- och bygg. Sektorn för samhällsbyggnad är 
en av fyra sektorer i Härryda kommuns förvaltning. I sektorn ingår för 
närvarande verksamheterna mark- och exploatering, miljö- och hälsoskydd, 
plan- och bygglov samt trafik. Enligt ansökan kommer Mark- och 
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exploatering att flyttas från sektorn för samhällsbyggnad till sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd. Lantmäteriet bedömer att en sådan förändring 
är nödvändig för att kravet på lantmäterimyndighetens 
förvaltningstillhörighet enligt 2 § 3 KLM-lagen ska anses vara uppfyllt. 

MYNDIGHETENS INFORMATIONSSYSTEM 

Lantmäteriet bedömer att Härryda kommun har förutsättningar för att 
uppfylla villkoren i 2 § 5 KLM-lagen om myndighetens 
informationssystem. 

Lantmäteriets ställningstagande 
Lantmäteriet avstyrker att Härryda kommun medges tillstånd att inrätta en 
kommunal lantmäterimyndighet. 
Sammanfattningsvis är den sakliga grunden för avstyrkan att Härryda 
kommun långsiktigt bedöms vara för liten för att en kommunal 
lantmäterimyndighet ska kunna bedriva en effektiv verksamhet som 
uppfyller kraven på kompetens och erfarenhet. 
Handlingarna i ärendet överlämnas härmed till Regeringskansliet för fortsatt 
handläggning. 

Beslutande 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanne Ås Sivborg. 
I ärendets slutliga handläggning har deltagit den ställföreträdande 
generaldirektören Anders Lundquist, chefsjuristen Maria Monthure och 
juristen Christoffer-Robin Öunpuu, den sistnämnde föredragande. 

Lantmäteriet 
 
 
 

 
  

 
Susanne Ås Sivborg Christoffer-Robin Öunpuu 

 

Page 1074 of 1219



Sektorn församhällsbyggnad g HÄRRYDA
KOMMUN

Lantmäteriet
801 82 Gävle

Datum

2022-02-04
Diarienummer

2021KS556

Lantmaterief

f'nl< 2022 -02- 17
fo^^^^^

Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal
lantmäterimyndighet

Härrydakommun ansökerhärmed enligt 3 §lag (1995:1393) om kommunal
lantmäterimyndighet om tillstånd att inrättaen kommunal
lantmäterimyndighet. Myndigheten avses omfatta hela kommunens område.
Utredning förprövningav ärendet bifogas. Kommunen förbindersig att
svara förverksamheten och att uppfylla de krav som ställs i aktuell lag och
författningar.Kommunen hemställer att ikraftträdandesker den l januari
2024.

Bilagor:

• Rapport "framtagande av underlag föransökan om inrättandeav
KLM"

• Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige i Härrydakommun,
2021-11-11

FörHärrydakommun

'Peter Lönn
kommundirektör

Härrydakommun43580Mölnlycke*Besöksadress:Rådatorg 1 • 031-72461 00
kommun@harryda.seawww.harryda.se
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RAPPORT

HÄRRYDAKOMMUN

Uppdragsnummer: 14504213-001

2021-06-07

Framtagande av underlag för
ansökanom inrättandeav KLM

Beskrivning

Enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet(SFS 1995:1393) haren kommun möjlighetatt
ansökaom inrättandeav kommunal lantmäterimyndighet(KLM). Kommunen ska i ansökan
redovisa att villkor i lagen uppfylls samt redovisa den utredning som behövsförärendets

prövning.Ansökanges till statliga Lantmäterietsom efter yttrande överlämnaransökantill
regeringen som prövarfråganom tillstånd.

Förvaltningen i Härrydakommun har fåtti uppdrag att ansökaom inrättandeav KLM. Denna
rapport omfattar framtagande av underlag fördenna ansökan.

Rapporten ämnarredovisa följande:

• Förslagtill KLM-organisation och ansvar inom kommunen

• Bedömningav verksamhetens volym och ekonomi

• Vilken bemanning som behövsoch hur man kan utnyttja befintlig kompetens

• Förslagtill tidplan som biläggsansökan(tidplan förinrättandeav KLM)

• Lyfta fram särskildarisker

• Hur villkoren enligt 2 §lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighetuppfylls

1(14)

Sweco Sverige AB
2021-03-01
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Sammanfattning

Förvaltningen i Härrydakommun har fåtti uppdrag att ansökaom inrättandeav KLM föratt
effektivisera samhällbyggnadsprocessengenom att bättresamordna fastighetsbildningen och

plan- och byggprocessen. Detta uppdrag har däreftertilldelats Sweco Sverige AB. Denna
rapport omfattar framtagande av underlag fördenna ansökan.

Rapporten ämnarredovisa följande:

• Förslagtill KLM-organisation och ansvar inom kommunen
• Bedömningav verksamhetens volym och ekonomi
• Vilken bemanning som behövsoch hur man kan utnyttja befintlig kompetens
• Förslagtill tidplan som biläggsansökan(tidplan förinrättandeav KLM)
• Lyfta fram särskildarisker
• Hur villkoren enligt 2 §lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighetuppfylls

Vid inrättandeav KLM ärdet nödvändigtatt denna särskiljsfrånden nämndsom ansvarar för
kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Detta görsgenom att mark- och exploatering
fåren ny placering under Sektorn förteknik och förvaltningsstöd(TOF) medan KLM placeras
under Sektorn församhällsbyggnadoch KLM:s ärendenhanteras i Miljö-och
bygglovsnämnden.

Sett till KLM-verksamhet i Härrydakommun bedömsdenna variera om ca 80-110 ärendenper
åroch finansieras via avgifter. Bedömdaintäkternaärdåca 5-7 miljoner kronor per år.
Storleksmässigtbedömsdet dåfinnas möjlighetfören sådanorganisation som uppfyller kravet
påtillräckligomfattning föratt upprätthållanödvändigkompetens. Förbemanning av KLM
föreslås6 heltidstjänster.

Förslagettill tidplan har tagits fram med hänsyntill lagkravet om inrättandeav KLM tidigast det
årsskiftesom inträffarefter det att ett århar passerat sedan Regerings beslut tagits och med
beaktande av bland annat den tillståndsprocesssom följerefter inlämnadansökan.Tidplanen
förinrättandeav kommunal lantmäterimyndighetbedömskunna ske 1 januari 2024.

Vad gälllersärskildarisker framhållsrisker föravslag, tidplan, kompetensförsörjning,
jävsituationer, tekniskt system och ekonomi. Av dessa bedömskompetensförsörjninggenom
rekrytering vara en av de särskildariskerna vilket delvis tas i beaktande vid tidplanen.

3(14)
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1 Bakgrund

LantmäterietkartläggerSverige och det ärden statliga lantmäterimyndigheten (LM) som
hanterar förrättningsärendenöverhela Sverige samt ansvarar förfastighetsbildning,
fastighetsinskrivning och geodata. Det finns förnärvarande39 kommunala
lantmäterimyndighetervilka har tagit överdelar av detta ansvar frånLantmäteriet. De
kommunala lantmäterimyndigheternahandläggerärendenom fastighetsbildning,
fastighetsbestämning,särskildgränsutmärkningoch fastighetsregistrering inom den egna
kommunen. Lantmäterietbedriver tillsyn mot de kommunala lantmäterimyndigheternaoch
handläggervissa ansökningari kommunen som KLM av olika anledningar överlåter.

En kommun kan närsom ansökaom att fåinrättaen kommunal lantmäterimyndighetenligt
lagen om kommunal lantmäterimyndighet(LKLM). En ansökanska innehålladen utredning som
krävsföratt ärendetsprövningoch ansökanska visa att 2 §i LKLM äruppfylld.

Förvaltningen i Härrydakommun har fåtti uppdrag att ansökaom inrättandeav KLM föratt
effektivisera samhällbyggnadsprocessengenom att bättresamordna fastighetsbildningen och

plan- och byggprocessen. Detta uppdrag har däreftertilldelats Sweco Sverige AB. Denna
rapport omfattar framtagande av underlag fördenna ansökan.

Material som ligger till grund förunderlaget till ansökanärföljande:

• Mötenmed Karl Falck, tf. chef mark- och exploatering, och Fortesa Bytyqi, mark- och
exploateringsingenjör, frånHärrydakommun

• Kommunikation med Haninge kommun, senaste kommunen att inrättaKLM
• Bostadsförsörjningsprogram2021-2025 (Härrydakommun)
• Delat ansvar förfastighetsbildning (DIARIENR: 2017/25-5)
• Statistik frånLantmäterietavseende förrättningaroch ordervärdeförHärrydakommun
• Organisationsschema förpolitisk organisation, förvaltningoch Sektor Samhällsbyggnad

i Härrydakommun

Därutöverhar tidigare ansökningarom inrättandeav kommunal lantmäterimyndighetoch
Regeringsbeslut använtssom referensmaterial föratt iaktta likheter och skillnader mellan
förutsättningarnai andra kommuner och Härrydakommun.
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2 Inledning

Ar 2015 bildades den senaste kommunala lantmäterimyndigheten i Haninge med anledning att
förenklaoch förkortaplan- bygg och fastighetsbildningsprocessen samt ge möjlighettill bättre
service och effektivare hantering i lantmäteriärenden.De vanliga anledningar till att inrättaKLM,
som kommuner i de senaste ansökningarhänvisattill, ärdels att kommunen behöversnabbare
handläggningdels att lantmäterimyndighetensgeografiska närvarosaknas.

Statskontoret genomfördeen utredning Delat ansvar förfastighetsbildning (2017:18) på
uppdrag av Regeringen om hur organiseringen av fastighetsbildningen i statlig och kommunal
lantmäterimyndighetfungerar, l denna rapport tog Statskontoret bland annat upp Lantmäteriets

problem med långahandläggningstideroch kompetensförsörjning.ÄvenRiksrevisionen har nu
meddelat att de förberederen granskning av fastighetsbildningssystemet med anledning av
senare tids problemindikationer såsomlångahandläggningstider,svårförutsebarprissättning,
kompetensbrist och oklar rollfördelningmellan stat och kommun.

Härrydakommun motiverar sin ansökanom inrättandeav KLM i syfte att effektivisera
samhällbyggnadsprocessengenom en bättresamordnad fastighetsbildning och plan- och
byggprocess. En av fördelarnamed inrättandeav kommunal lantmäterimyndighetäratt
lantmäterikompetensfinns inom kommunen och vid utarbetande av detaljplaner kan mer
fastighetsrättsligaaspekter vägasin. En sådansamordning skapar ocksågoda förutsättningar
förkortare handläggningstideroch som helhet skapas dåen effektivare
samhällsbyggnadsprocess. l denna utredning har inte någonegen undersökningom
handläggningstidergjorts men av vad som framgåri tidigare stycke tyder initiativet av en

granskning påatt problematiken fortfarande kvarstår.
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3 Underlag förinrättandeav KLM

3.1 Förslagtill KLM-organisation och ansvar inom kommunen

Den kommunala lantmäterimyndighetenkommer att ansvara förfastighetsbildning, plan- och
fastighetsregistrering och dess myndighetsservice. Vid inrättandetav en lantmäterimyndighetär
det viktigt att det den särskiljsfrånden politiska nämndsom ansvarar förkommunens mark- och
exploateringsverksamhet. l Härrydakommun ärMark- och exploatering, Trafik och Plan idag
inordnad under Kommunstyrelsen. Bygglov samt Miljö-och hälsoskyddärinordnad under Miljö-
och bygglovsnämnden.Föratt undvika att frågorom jävuppstårkommer inrättandetav KLM
organisatoriskt inordnas såatt myndighetens ärendenhanteras i Miljö-och bygglovsnämnden.
Reglementet till Miljö-och bygglovsnämndenkommer att ändraspåsåsättatt denna ävenskall
omfatta frågorom ekonomi och övrigatillkommande frågorsom kan beröraverksamheten inom
den kommunala lantmäterimyndigheten.

Församhällsbyggnadsprocessenoch ur ett medborgarperspektiv ärdet viktigt att KLM inrättas
inom sektor/förvaltningarnaförplan och bygg. Pådetta sättkan planering, bygglov och
fastighetsbildningsprocessen samordnas, förenklasoch förkortas.

Politisk organisation HARRYDA
KOMMUN

FuOmäicttgeshwe<åvivgaf

Framtidens välfärd
och samhällsutveckling

Tillfälligaberedningar

Valberedning

Valfardsnamnd
utbildning, socialtjänst

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse
KS enligt kommunallagen

- Samhäl!sbyggnadsnämn<l
- Nämndförövrigafrågof

Miljö-och
bygglovsnamnd

Överförmyndar
nämnd

i samveftan med
iKungsöacka,htölndal

Partille

Kommundirektör
(en samlad (örvaltning)

•^^f^^^^f^^;^W3»
Figur 1: Befintligt organisationsschema
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Inom Sektorn församhällsbyggnad (SHB) kommer följandeförändringaratt ske:

• Mark och exploatering flyttas frånSektorn församhällsbyggnadtill Sektorn förteknik
och förvaltningsstöd(TOF) med undantag förenheten Mät-och Gis som blir kvar på
sektorn församhällsbyggnad (SHB).

• Kommunal lantmäterimyndigheten inrättasunder Sektorn församhällsbyggnad
tillsammans med Miljö-och hälsoskydd, Plan-och bygglov, Trafik samt Mät-ochGis.

Förvaltningsorganisation HÄRRYDA
KOMMUN

Sektorn förteknik och
förealtningsstöd,TOF

Fastighet
IT

Mättidsservice
Service

Städservice
Sätertiet

Mark och exploatering

Sektorn förutbildning, kultur
och fritid, UKF

Förskola
Grundskola

Utveckling och flerspråkighet
Gymnasium

Kultur och fritid

Kommundirektör

Sektorn för
socialtjänst,SOC

Barn och familj
Funktionsstöd

Hälsaoch bistånd
Härrydaframtkl

Vårdoch omsorg
Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS

Ekonomi och upphandling
Budget, Redovisning, Upphandling

Personal
Bemanning, Lön.Personal. Oasen

Utveckling
Kansli, KommuniRation, Nåringstfv,

Digital utveckling. Agenda 2030

Sektorn för
samhällsbyggnad,SHB

Miljö-och hälsoskydd
Plan och bygglov

Trafik
Kommunal lantmäterimyndighet

Mät-ochGis

|^f^»^<|^X,^^B^ '-^f.'t.'"»—^wt.aCTL
Figur 2: Nytt organisationsschema

.JtefcZl^
3.2 Verksamhetens volym och ekonomi

3.2.1 Befolkningsutveckling

hlärrydakommun tillhörVästraGötalands länoch omfattar ca 300 km2 varav hälftenav dess
landareal täcksav skog. l dess närliggandekommuner återfinnsGöteborgoch Mölndalvilka
bådahar kommunala lantmäterimyndigheter. Mölndalären kommun med 69 364 invånareoch
landareal om 146 km2 vilket ärjämförbartmed Härrydakommun.

hlärrydakommun redovisar de kortsiktiga och långsiktigaplanerna förkommande
bostadsprojekt i Bostadsförsörjningsprogram2021 - 2025 vilket syftar till att utgöraunderlag vid

planering av detaljplaner och kommunala investeringar samt som underlag för
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befolkningsprognoser i kommunen. Befolkningsprognosen som tagits fram visar påatt antalet
invånare i kommunen kommer att fortsättaväxai sin helhet.

Under perioden 2020-2029 förväntasbefolkningen ökafrån37 977 till 45 150 kommuninvånare,
se Figur 3. Det motsvarar en ökningom ca 16 % påen 10-årsperiod vilket ärmer änden

procentuella ökningensom SCB förutspåri VästraGötalandslänom ca 6 %. Förmotsvarande
10-årsperiod 2010-2019 ökadebefolkningen i Härrydakommun med ca 9 %.

Befolkningsutveckling 2020-2029

45148

77

4(^3

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Figur 3: Bild frän Bostadsförsörjningsprogram2021-2025.

Befintliga kommunala lantmäterimyndigheterligger huvudsakligen i de befolkningsmässigt
störstakommunerna i landet och i tillväxtregioner. Härrydakommun skulle i förhållandetill
övrigaKLM vara bland de mindre kommunerna med kommunal lantmäterimyndighetrent
befolkningsmässigt, men ären kommun som stårinfören störreexpansion.

Förperioden 2026-2030 planeras det för4 665 nya byggrätterföratt mötabefolkningsökningen.
Ett ökatbyggande behövernödvändigtvisinte medföraett ökatantal förrättningsärendenmen
kan åtminstonekrävaflera fastighetsbildningsåtgärdervilket tar längretid att handlägga.Att
antalet förrätningsärendentvärtemotskulle minska bedömsvara mindre sannolikt.
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3.2.2 Förrättningsverksamhet

Förrättningsverksamhetensvolym och ekonomi som presenteras i denna rapport ären
bedömningutifrånnedan redovisad statistik om antalet inkomna ärendenoch ordervärdefrån
Lantmäteriet.Tabell 1 visar statistik överantalet förrättningsärendeni Härrydakommun med

genomsnittligt fakturering per ärendeoch totala intäkter.

Tabell 1: ÄrendenHärrydakommun (statistik frånSLM)

År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antal ärenden

107

76

91

105

86

99

Intäktgenomsnitt
53747

63792

58210

77222

65633

64701

Total intäkt

5750929

4 848 192

5 297 110

8 108 310

5 644 438

6 405 399

Tabellen ger en uppfattning om storleken vid inrättandeav KLM i Härrydakommun. Notera att
antalet ärendeoch intäkterinte ärkorrigerade förde ärendensom efter införandeav KLM
fortfarande skulle handläggasav Lantmäteriet.

Finansieringen förden kommunala förrättningsverksamhetensker med utgångspunktfrån
intäktervia de taxor som ett ärendekostar att handlägga. Lagen ställerendast krav påatt
verksamhetens omfattning ärtillräckligföratt nödvändigkompetens ska kunna upprätthållas
och inget direktkrav påförrättningsvolymenoch dess finansiering. Däremotligger det i
kommunens intresse att prognostisera omfattningen föratt kunna bedömaintäkteroch
kostnader i form av exempelvis personal, lokaler, IT-stödoch mätinstrument.

Vissa kommunala lantmäterimyndigheterhar uttalade måleller krav påfull kostnadstäckning
vilket andra inte har - det ärupp till den enskilda kommunen att avgörahur stor del av
förrättningsverksamhetensom ska stödjasmed kommunala skattemedel. Utöverintäkterdirekt
kopplade till förrättningsärendenläggerkommunala lantmäterimyndigheterocksåen del tid på
att ge stödoch service till kommunen i arbetet med detaljplaner. Andra åtagandenkan också
vara service gentemot kommuninvånareoch viss uppdragsverksamhet i mindre skala.

3.2.3 HärrydaKLM - bedömning

Sett till kommunens expansion och omfattningen påförrättningsärendenfrån2015-2020 i
hlärrydakommun görsen bedömningom verksamhetens volym och ekonomi. Ett rimligt
antagande äratt antalet ärendenävenfortsättningsvisligger kvar pånuvarande nivåeller ökar,
därtotala intäkterfluktuerar mellan 5-7 mkr.

Förutomatt se till en ren finansiering av förrättningsverksamhetenfinns det därutöverett
mervärdei en effektivare samhällsprocessvars värdeärsvårareatt uppskatta. Föratt

prognostisera de totala intäkternaförkommunen böruppdrag och rådgivningocksåinkluderas.
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3.3 Bemanning som behövsoch hur befintlig kompetens kan utnyttjas

l Härrydakommun pémark- och exploateringskontoret finns det idag tvåcivilingenjörermed
inriktning Lantmäteri. Ingen av dessa har tjänstgjortsom förrättningslantmätare.Därutöverfinns
det ytterligare tre mark- och exploateringsingenjörermed utbildning som lantmäteriingenjörsamt
tvåmätingenjörer,tvåkartingenjöreroch tvåGIS-utvecklare.

l Statskontorets utredning från2017 redovisades att förrättningslantmätarei kommunala
lantmäterimyndigheteri genomsnitt avslutar 22 ärendenper person och 24 ärendenper
årsarbetskraft. Insamlat underlag om antal förrättningsärendei Härrydakommun visar påett

genomsnitt om 94 inkomna ärendenper år.

Enligt gällandelag ska bemanning minst avse tvåtjänstemänmed den kompetens som krävs
föratt handläggaförrättningar,l kompetenskravet omfattas ävenkompetens inom
fastighetsregistrering och plan- och bygglagen. Trots gällandelag har Regeringen som beslut
vid tidigare avslag angivet att en sådanbemanning inte ärtillräcklig.

Förbemanning av KLM kommer rekrytering att vara en nödvändighet,någotsom bedömsvara

en av svårigheternavid inrättandeav KLM, detta omnämnsvidare i 3.5 Särskildarisker. Den
organisation som föreslåslämplig innefattar totalt 6 tjänster:

• Tre nya tjänstersom förrättningslantmätare,varav en ärKLM-chef
• En tjänstsom lantmäteriingenjör
• Tvåtjänstersom kart- och mätingenjörer

l Härrydakommun finns idag redan kompetens och bemanning inom kartor, mätningoch GIS.
Dess verksamhet skulle potentiellt kunna utvidgas och utvecklas föratt äveningåeller bistå
KLM med sina tjänster.

Föratt upprätthållaoch vidareutveckla kompetens närKLM välinrättatsfinns utbildningar som
dels privata aktörererbjuder, dels internutbildningar som Lantmäteriettillhandahåller, l Januari
2021 påbörjadesett unikt samarbete mellan lantmäterimyndigheterna i Varberg och Halmstad i
förrättningarenligt Anläggningslagen(1973:1149). Ett samarbete som grundar sig i att hålla
nere kötidernaoch säkerställakontinuitet och kompetensförsörjning.Mölndalskommun ären

grannkommun och liknande möjligheterförsamarbete torde ocksåfinnas förHärryda-och
Mölndalkommuns lantmäterimyndighet.

3.4 Tidplan förinrättandeav KLM

En tidplan förinrättandeav KLM beror i höggrad pånärRegeringen tar sitt beslut. Om
regeringen meddelar tillstånd2021 kan KLM tidigast inrättasjanuari 2023. Det börocksåtas i
beaktande att Härrydakommun behövertid föratt implementera de tekniska system och
organisationsförändringarnasom krävsoch ävenrekrytera personal förnödvändigbemanning.

Sett till tidigare kommunala ansökningarom inrättandeav KLM och den tid som passerats från
ansökantill regeringsbeslut ärdet inte osannolikt att inrättandeav KLM i Härrydakommun först
kan ske 1 januari 2024. Tillståndsprocessenären sådanprocess som kan dra ut påtiden.
Exempelvis ansökteÄngelholmnovember 2014 om att inrättaKLM 1 januari 2017, varav
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Regeringens beslut om att avslåansökantogs december 2016. Vid denna ansökanfick
Ängelholmmöjligtatt komplettera med nya yttranden vilket förlängdeprocessen. Vetlanda och
Falun ärtvåandra kommuner som ansökteom inrättandeav KLM juni 2016, där
Regeringsbeslut meddelades november 2017, en process som tog ca 18 månader.

Efter att kommunfullmäktigebeslutat om ansökanska denna inlämnastill Lantmäterietför

yttrande och däreftertill Regeringen som ska ta beslut. Vid positivt beslut, utan behov av
kompletteringar, kan efterföljande implementeringsfas påbörjas.

Måletbörvara att inrättakommunal lantmäterimyndighetjanuari 2024.

3.5 Särskildarisker

Till beaktande vid ansökanom att inrättaen kommunal lantmäterimyndighetfinns en flertalet
risker som nedan belyses och utreds.

Avslag
Den mest uppenbara risken äratt regeringen ger avslag påHärrydakommuns ansökan. Det är
tydligt att regeringen har skärptkraven påvad som krävsföratt inrättaen KLM utifrånde
tidigare avslag som givits till andra kommuner. Vid avslag frånregeringen innebärdet att
nuvarande handläggninghos Lantmäterietkvarstårmed kvarvarande problematik i Härryda
kommun. Risken förett potentiellt avslag äri höggrad ocksåkopplat till tidplanen dåinitieringen
av inrättandeav KLM inte kan påbörjasinnan ett positivt Regeringsbeslut ges.

Tidplan
Vad gällertidplanen finns det risk att någotav delmoment i processen förinrättandeav KLM
förlängsoch dåleder till förseningar.Tidigaste uppstart av kommunala
förrättningsverksamhetenfårske vid det årsskiftesom inträffarefter det att ett århar passerat
sedan regeringsbeslutet togs. Exempelvis om regeringsbeslut tas 2022 ärdet tidigast möjligtatt
inrättaKLM den 1 januari 2024. Det föreliggeren risk att regeringsbeslutet drar ut påtiden vilket
därpåförsenarpåbörjandetav rekrytering, nödvändigaorganisationsförändringoch införande
av tekniska informationssystem. Därmedären viss flexibilitet i tidplanen nödvändigvilket har
tagits höjdför.

Kompetensförsörjning
Det ärsedan flera årtillbaka allmänterkäntatt det råderbrist påförrättningslantmätareoch det
föreliggeren högkonkurrens péarbetsmarknaden bland befintliga kommunala
lantmäterimyndigheter.Trots att det redan idag finns lantmäterikompetensoch erfarenhet inom
kommunen såminskar inte det totala rekryteringsbehovet dåmedarbetare i såfall avslutar sin
tjänstpåmark- och exploateringskontoret.

hlärryda ligger fördelaktigtpå20-minuters pendlingsavståndfrånGöteborgoch Mölndal. Det
finns därmedstor lantmäterikompetensinom pendlingsavståndoch möjlighetatt konkurrera om
de mer erfarna förrättningslantmätareoch nyutexaminerade frånstorstadsregionen. Dock ärdet
såatt rekrytering och kompetensförsörjningkan vara en av de störreutmaningarna och hlärryda
kommun behöverutarbeta en strategi föratt vara särskiltförbereddafördetta.
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Jävsituationer
Föratt säkerställarättssäkerhetenvid den kommunala lantmäterimyndighetens
myndighetsutövningska KLM ha en oberoende ställning inom kommunen. Föratt hantera möjlig

jävsproblematikanges ett förslagpåsjälvständigKLM-organisation och ansvar i kommunen (se
3.1 Förslagtill KLM-organisation och ansvar inom kommunen). Genom förändrad
organisationsstruktur fårKLM en självständigställning i förhållandetill kommunens mark- och
exploateringsverksamhet. Föratt ytterligare reducera risk förjävkan KLM placeras påannan
lokal, eller del av lokal, änmark- och exploateringskontoret.

Jävsituationkan ävenuppstådåkommun självärpart i ett förrättningsärendemen fördessa
kan kommunen eller sakägarebegäraatt ärendetöverlämnastill Lantmäteriet, i enlighet med 5

§LKLM, och påsåsättundvika situationer därjävighetkan ifrågasättas.

Tekniskt system
Vid initieringen och implementeringen av KLM i kommunen finns det risk att vissa system eller
överföringav ärendenmellan Lantmäterietblir lidande. Vad gällertekniska system har Härryda
kommun redan ett DRK-avtal och samverkar med Lantmäterietgällandekvalitetsutveckling av
nationell registerkarta.

Ekonomi
Sett till verksamhetens omfattning och ekonomi har ett antagande varit att en kommunal
lantmäterimyndigheti Härrydakommer har motsvarande intäktersom Lantmäteriethaft tidigare
år. l den framtida utvecklingen av mängdenförrättningsärendenoch intäkterfinns en viss
osäkerhet, men sett till prognostiserad befolkningsutveckling och planerad expansion i
kommunen kan den bedömaomfattningen påverksamheten antas vara realistisk och risken att
verksamheten inte kan finansieras via avgifter bedömssom låg.
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4 Hur villkor enligt 2 §LKLM uppfylls

Nedanståendesyftar till att visa att villkoren enligt 2 §lagen om kommunal lantmäterimyndighet
uppfylls.

1. myndigheten kommer att fåhela kommunen som sitt verksamhetsområde

Härrydakommun ansökerom bildande av KLM därmyndigheten fårhela kommunen som sitt
verksamhetsområde. Befintlig samverkan med Lantmäterietavseende DRK-avtal gällerredan
idag i hela kommunen.

Figur 4: Härryda kommuns kommungränser

2. myndighetens arbetsuppgifter väsentligenkommer att begränsastill
förrättningsverksamhetoch myndighetsservice i anslutning till
förrättningsverksamheten

KLM:s arbetsuppgifter kommer väsentligenbegränsastill förrättningsverksamhetoch tillhörande
myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten.

3. myndigheten kommer att fåen förändamåletlämpligorganisation och en
verksamhet som kan beräknasfåtillräckligomfattning föratt nödvändig
kompetens skall kunna upprätthållas

Vid tillståndfrånregeringen inrättarHärrydakommun ny organisation i kommun därKLM fåren
friståendeställninggentemot kommunens politiska ledning och därKLM fåren organisatorisk
tillhörighetsom skiljer sig frånmark- och exploateringskontoret.

Idag i Härryda kommun ärverksamheterna Mark- och exploatering, Trafik och Plan inordnad
under Kommunstyrelse medan bygglov, samt Miljö-och hälsoskyddärinordnad under Miljö-
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och bygglovsnämnden. Föratt undvika att frågorom jävuppstårkommer inrättandetav KLM
organisatoriskt inordnas såatt myndighetens ärendenhanteras i Miljö-och bygglovsnämnden
medan mark- och exploatering flyttas till Sektorn förteknik och förvaltningsstöd(TOF)

Ärendevolymeni Härrydakommun bedömsvara ca 80-110 stycken per åroch med intäkterpå
ca 5-7 miljoner kronor. Storleksmässigtfinns därmedett behov av en organisation som uppfyller
kravet påtillräckligomfattning. Kravet i lagen påverksamhetens omfattning äratt den ska
sysselsättaminst tve förrättningslantmätare.

Sett till nuvarande omfattning av förrättningsverksamhetoch antydningar till en ökadmängd

ärendentill följdav den prognostiserade utvecklingen och pågåendesamt planerad expansion i
kommunen bedömsförutsättningarnavara goda föratt verksamheten ävenhädanefterkommer

bedrivas med tillräckligomfattning.

4. minst (va tjänstemäninom myndigheten kommer att ha den kompetens och
erfarenhet som krävsföratt handläggaförrättningar

Rekrytering och bemanning av minst tvåförrättningslantmätaresker utifråndetta lagkrav.

Den organisation som föreslåsvara lämpligförändamåletoch verksamhetens omfattning
innefattar totalt 6 tjänster.Tre nya tjänstersom förrättningslantmätare,varav en ärKLM-chef.
Därtillen tjänstsom lantmäteriingenjöroch tvåtjänstersom kart- och mätingenjörer.l Härryda
kommun finns idag redan kompetens och bemanning inom kart- och mätsamt GIS.

5. myndighetens informationssystem kommer att fåen sådanteknisk standard
som säkerställerdet informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs
inom lantmäteriområdet.

Härrydakommun använderidag Eri:s produkt Geosecma for ArcGIS som ärkompatibel med
Lantmäterietsprogramvara förmätdatahantering, kartkonstruktioner och leveranser enligt de
krav som specificeras i kommunens befintliga DRK och ABT avtal. Kommunen har tillgångtill
fastighetsregistret via LantmäterietstjänsterAkt Direkt m.fl. Lista påbefintliga tjänsteroch
tekniska system finns i Bilaga 1. Kommunen har normalavtal förDRK med Lantmäterietvilket
innebäratt kommunen samarbetar med Lantmäterietföratt förbättralägesnogrannhetenpå
fastighetsgränserinom främstsammanhållenbebyggelse. Den kvalitetshöjning i

gränsredovisningensom utförsåterförstill den nationella digitala registerkartan (DRK) i enlighet
med de specifikationer som gäller.

Härrydakommun innehar redan i nulägetden kompetens, erfarenhet, teknisk utrustning,
lagringsmiljöoch kommunikation som krävsförinformationsutbytet mellan Lantmäterietoch
kommunen. Närkommunens ansökangodkännskommer kommunen se övermöjligheternaatt
ansluta sig till Trossen eller dåaktuellt handläggningssystem.

l det fall kompletteringar krävskring tekniska system kommer kommunen att se överdessa.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-11

IHÄRRYDAI
^KOMMUN;

§223 Dnr2021KS556

Ansökanom tillståndatt inrättakommunal lantmäterimyndighet

(KLM)

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska lämna in ansökantill Lantmäteriet om
att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med uppställdakrav i lagen

(1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, och att verksamheten ska fåpåbörjasden l

januari 2024.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningenhar i budget för2019 och planer for 2020-2021 fått i uppdrag att ansökaom
inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM) föratt effektivisera
samhällsbyggnadsprocessen genom att bättre samordna fastighetsbildningen och plan- och
byggprocessen.

En kommun ska, efter särskildansökanoch meddelat tillstånd, kunna svara för
fastighetsbildningsverksamheten i kommunen under föi-utsättningatt vissa villkor är
uppfyllda. Ansökan innehållande en utredning skickas till Lantmäteriet som efter eget

yttrande överlämnarkommunens ansökantill regeringen som prövarfrågan om tillstånd.
Tillstånd ska meddelas om de i lagen särskilt angivna förutsättningarnabedömskunna
uppfyllas.

Sweco Sverige AB har påuppdrag av föi-valtningenutförten utredning och rapporten bifogas
en formell ansökantill Lantmäteriet. Av utredningen framkommer förslagtill organisation för
inrättande av KLM, bedömningav verksamhetens volym och ekonomi, vilken bemanning
som behövsoch hur man kan utnyttja befintlig kompetens, förslagtill tidplan for inrättande av
KLM, särskilda risker och hur villkoren enligt 2 § lagen (1995:1393) om kommunal
lantmäterimyndighet (lagen om KLM) uppfylls.

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 §358
• Tjänsteskrivelse 10 september 2021
• Rapport Sweco Sverige AB (2021-06-07)
• Uppdrag budget 201 9 och planer 2020-2021

Signatur justerande Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-11-11

IHÄRRYDA
l KOMMUN

Förslagtill beslut påsammanträdet
Per Vorberg (M) förslåratt kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Patrik Strömsten(SD) föreslåri förstahand att kommunfullmäktige åten-emitterarärendet till
kommunstyrelsen föratt beredningen ärofullständig och behöverkompletteras, speciellt kring
hur vi hanterar alla redovisade nackdelar, men även såatt underlaget bättre bereder:

l. hur vi säkerställerkompetensförsörjning,
2. vad som händer med leveranstid om en av tvåtänktaexperter slutar,
3. hur vi hanterar j ävsfrågorgentemot kommunen,
4. hur/vilka tekniska system som används,
5. en resultatbudget med intäkter och utgifter,
6. en investeringsbudget,
7. extra engångskostnadervid uppstart under inforandetiden,
8. en garanti som visar att en KLM verkligen ger kortare leveranstid, med likvärdig

kostnad förderas kunder, utan att det belastar kommunens resultat och
investeringsbudget.

I andra hand förslårPatrik Strömstenatt kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång
Ordförandenredovisar att han kommer att ställaåterremiss mot att avgöraärendet idag. Om
kommunfullmäktige åten-emitterar ärendetgörsdet enligt Patrik Strömstensförslagom
åten-emiss. Om kommunfullmäktige beslutar att avgöraärendet idag kommer ordföranden
frågaom kommunfullmäktige bifaller eller avslårkommunstyrelsens förslag.

Återremissoch avgöraärendet idag
Ordförandenställer förslagenmot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avgöraärendet idag.

Omröstningbegärs. Kommunfullmäktige godkänner följandebeslutsgång:
Ja-röstfor att avgöraärendet idag
Nej-röstföratt åteiremitteraärendet

Med 43 ja-röster, 5 nej-röstoch l avstår, beslutar kommunfullmäktige att avgöraärendet
idag. Hur var och en röstadeframgårav omröstningslista7.

Kommunstyrelsens förslagoch avslag
Ordförandenställer förslagenmot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstningbegärs. Kommunfullmäktige godkänner följandebeslutsgång:
Ja-röstföratt bifalla kommunstyrelsens förslag

Signatur justerande Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-11

IHÄRRYDA
l KOMMUN

Nej-röstföratt avslåkommunstyrelsens förslag

Med 43 ja-röster, 5 nej-röstoch l avstår, beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.Hur var och en röstadeframgår av omröstningslista 8.

Paragrafen ärjusterad

Signatur justerande Utdragsbestyrkande
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

iHÄRRYDAi
IKONMUN^

Sammanträdesdatum
2021-11-11

Voteringslista: §223
Ärende:Ansökanom tillstånd att inrättakommunal lantmäterimyndighet (KLM),
2021KS556

Omröstningslista7

Page 4 of 6

Ledamot Ja Nej Avstår

Per Vorberg (M), ledamot x
Evalotta Liljenzin (M), ledamot x
Grim Pedersen (M), ledamot x
Kersti Lagergren (M), ledamot x
Hans Larsson (M), ledamot x
Roger Nordman (M), ordförande x
Sven Karlsson (M), ledamot x
Rickard Rosengren (M), ledamot x
Gunnar Häggström(M), vice ordförande x
Ulrika Nordenstam (M), ledamot x
Maria Komevik Jakobsson (C), ledamot x
Gun Wågsjö(C), ledamot x
Fredrik Mossmark (C), ledamot x
David Dinsdale (L), ledamot x
Anders Halldén (L), ledamot x
Anita Anger (L), ledamot x
Patrik Nordgren (-), ledamot x
Håkan Eriksson (KD), ledamot x
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot x
Lennart Winqvist (SP), ledamot x
Stelnar Walsö-Kanstad(KP), ledamot x
Patrik Linde (S), ledamot x
BjörnMagnusson (S), 2:e vice ordförande x
Siw Hallbert (S), ledamot x
Lena Fredriksson (S), ledamot x
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot x
Robert Langholz (S), ledamot x
Mats Werner (S), ledamot x
Kerstin Sandberg (V), ledamot x
Bengt Andersson (V), ledamot x
Roland Jonsson (MP), ledamot x

L
M
2
0
2
2
/
0
0
7
6
8
7
-
0
0
0
1
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

IHÄRRYDAJ
l KOMMUN^

Sammanträdesdatum
2021-11-11

Omröstningslista 8

Page 5 of 6

Marie Strid (MP), ledamot x
Marcus Berggren (MP), ledamot x
Ida Rosengren (MP), ledamot x
Boris Leimar (SD), ledamot x
Patrik Strömsten(SD), ledamot x
Bengt Kellgren (SD), ledamot x
Peter Arvidsson (SD), ledamot x
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot x
Ingemar Lindblom (M), ersättare x
Bengt Johansson (M), ersättare x
Eva Karlsson (M), ersättare x
Tony Wahl (C), ersättare x
Lars Magnus Frisk (L), ersättare x
Martin Tengfjord (SP), ersättare x
Jan Gustavsson (KP), ersättare x
Jonas Andersson (S), ersättare x
RolfVestman (S), ersättare x
Mustafa Jamil (S), ersättare x
Resultat 43 5 l

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ledamot x
Evalotta Liljenzin (M), ledamot x
Grim Pedersen (M), ledamot x
Kersti Lagergren (M), ledamot x
Hans Larsson (M), ledamot x
Roger Nordman (M), ordförande x
Sven Karlsson (M), ledamot x
Rickard Rosengren (M), ledamot x
Gunnar Häggström(M), vice ordförande x
Ulrika Nordenstam (M), ledamot x
Maria Komevik Jakobsson (C), ledamot x
Gun Wågsjö(C), ledamot x
Fredrik Mossmark (C), ledamot x
David Dinsdale (L), ledamot x
Anders Halldén (L), ledamot x
Anita Anger (L), ledamot x

L
M
2
0
2
2
/
0
0
7
6
8
7
-
0
0
0
1
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VOTERINGSLISTA
Kommunfullmäktige

IHÄRRYDAI-J KOMMUN^

Sammanträdesdatum
2021-11-11

Page 6 of 6

Patrik Nordgren (-), ledamot x
Håkan Eriksson (KD), ledamot x
Cecilia Grebert Flatow (SP), ledamot x
Lennart Winqvist (SP), ledamot x
Stelnar Walsö-Kanstad(K.P), ledamot x
Patrik Linde (S), ledamot x
BjörnMagnusson (S), 2:e vice ordförande x
Siw Hallbert (S), ledamot x
Lena Fredriksson (S), ledamot x
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot x
Robert Langholz (S), ledamot x
Mats Werner (S), ledamot x
Kerstin Sandberg (V), ledamot x
Bengt Andersson (V), ledamot x
Roland Jonsson (MP), ledamot x
Marie Strid (MP), ledamot x
Marcus Berggren (MP), ledamot x
Ida Rosengren (MP), ledamot x
Boris Leimar (SD), ledamot x
Patrik Strömsten(SD), ledamot x
Bengt Kellgren (SD), ledamot x
Peter Arvidsson (SD), ledamot x
Inga-Lill Hellgren (SD), ledamot x
Ingemar Lindblom (M), ersättare x
Bengt Johansson (M), ersättare x
Eva Karlsson (M), ersättare x
Tony Wahl (C), ersättare x
Lars Magnus Frisk (L), ersättare x
Martin Tengfjord (SP), ersättare x
Jan Gustavsson (KP), ersättare x
Jonas Andersson (S), ersättare x
RolfVestman (S), ersättare x
Mustafa Jamil (S), ersättare x
Resultat 43 5 l
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From: Öunpuu Christoffer Robin <Christoffer-Robin.Ounpuu@lm.se>

To: Registrator <registrator@lm.se>

Subject: LM2022/007687
Date: 17.02.2022 11:07:03 (+0100)
Attachments: LM2022_007687.eml (1 page)
Hej!

Vänligen diarieför bifogad bekräftelse av ansökan i rubricerat ärende.

Med vänlig hälsning,

Christoffer-Robin Öunpuu 
Jurist

LANTMÄTERIET

Verksamhetsområde tillsyn och myndighetsövergripande juridik (f.d. GD-Stab Juridik)

E-POST                christoffer-robin.ounpuu@lm.se
TELEFON            013 – 25 41 01
ADRESS               www.lantmateriet.se/hittakontor
WEBBPLATS        www.lantmateriet.se
OM PERSONUPPGIFTER

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av 
personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan 
https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 
0771-63 63 63.
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From: "Öunpuu Christoffer Robin" </O=LMV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER4CAD0958>

To: kommun@harryda.se <kommun@harryda.se>

Subject: LM2022/007687
Date: 17.02.2022 11:06:16 (+0100)
Hej, 

Lantmäteriet erhöll idag Härryda kommuns ansökan om inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet 
(ert diarienummer 2021KS556). Lantmäteriets diarienummer för ärendet är LM2022/007687. Hänvisa till 
detta diarienummer vid fortsatt kontakt med Lantmäteriet. 

Handläggare för ansökan är undertecknad och Lantmäteriets chefsjurist Maria Monthure. Vid frågor om 
handläggningen av ansökan är ni välkomna att kontakta mig per e-post eller telefon. 

Med vänlig hälsning, 

Christoffer-Robin Öunpuu 
Jurist

LANTMÄTERIET

Verksamhetsområde tillsyn och myndighetsövergripande juridik (f.d. GD-Stab Juridik)

E-POST                christoffer-robin.ounpuu@lm.se
TELEFON            013 – 25 41 01
ADRESS               www.lantmateriet.se/hittakontor
WEBBPLATS        www.lantmateriet.se
OM PERSONUPPGIFTER

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av 
personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan 
https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 
0771-63 63 63. 
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Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 30 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se 

Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda 

 

Dagordning / Styrelsemöte i Förbo AB 

Datum: 2022-06-09 kl 13:00-16:30 

Plats: Elite Stora Hotellet Jönköping  

 

1. Mötets öppnande, godkännande av dagordning            Ordf. 

2. Val av protokolljusterare och sekreterare             Ordf. 

3. Föregående protokoll från               Ordf. 

a. Ordinarie styrelsemöte 2022-02-25 Bilaga 1 

b. Konstituerande styrelsemöte 2022-03-30 Bilaga 2 

 

4. Affärsplan och strategiska frågor 

a. Nulägesrapport strategier och målbild 2022            VD 

b. Riskanalys              VD 

 

5. Ekonomi 

a. Omvärldsbevakning med Anders Wester från JLL 

b. Beslut om räntebindning 2022  Bilaga 3 

c. Rapport ekonomi efter kvartal 1 2022 Bilaga 4           HG 
 

6. Styrelsens arbetsordning   Bilaga 5           Ordf. 

 

7. Marknadsfrågor              VD  

a. Marknadsstatistik                
      

8. Personalfrågor              VD 

a. Förändring i organisationen 
b. Lägesrapport rekrytering 

                 
9. Investeringar/större underhållsåtgärder             VD 

a. Försäljning byggrätter Säteriet 
 

10. Övriga rapporter och informationsfrågor             VD 

a. Information om inrättande av visselblåsarfunktion 

b. Förfrågan om ombildning Ölslanda gärde, Lerums kommun 

 

11. Övriga frågor               Ordf. 

12. Nästa möte är den 26 augusti 2022  

13. Mötets avslutning 
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  Bilaga 3 

Beslut räntebindning 2022 

Nuläge 

I finanspolicyn finns angivet hur räntebindningen ska fördela sig i löptid. Av bilden 

framgår hur räntebindningen kommer att fördela sig per 2022-06-30 om inga 

åtgärder görs.  

 

 

Förbo behöver enligt normportföljen öka andelen med ränteförfall i intervallet 1–3 

år med 44 Mkr. Av bilden framgår också att vi har bundit ut totalt 600 Mkr, cirka 

30%, längre än vad normen kräver i intervallen 3-10 år.  

Vid årsskiftet 2022-12-31 har intervallet 1-3 år ”fyllts” på av positioner från längre 

intervall då tiden gått så behovet att öka andelen i intervallet har då sjunkit från 44 

till 19 Mkr.  

 

Räntorna har stigit kraftigt sedan årsskiftet och det är i nuläget stor skillnad mellan 

rörliga och fasta räntor. Marknaden prisar in högre räntor än vad Riksbanken har i 

sina prognoser. Se även bifogat PM från JLL bilaga 3.1. 

 

Under hösten kommer en översyn av finanspolicyn och normportföljen att göras. 

Efter det vidtas åtgärder så att normportföljen i finanspolicyn efterlevs vid 

årsskiftet.   

 

Förslag till beslut: 

Eftersom det varit stora förändringar under en kort period och det i nuläget är stor 

osäkerhet kring den kommande utvecklingen på räntemarknaden samt att längre 

räntebindning för intervallet 3-10 år finns beslutar styrelsen om att Förbo i nuläget 

avvaktar med åtgärder för räntebindning i intervallet 1-3 år. Beslutet innebär ett 

tillfälligt avsteg, som längst fram till 2022-12-31, från finanspolicyn gällande 

räntebindningen i intervallet 1–3 år. 
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  Bilaga 3.1 

Utveckling på räntemarknaden 2022, påverkan på 
beslut om räntebindning 

Bakgrund räntemarknaden 

Sedan årsskiftet har svenska, såväl som internationella räntor, stigit kraftigt.  

 

De främsta orsakerna bakom ränteuppgången har varit stigande inflation, kriget i 

Ukraina, utbudsbrist till följd av covidrestriktioner. 

 

Räntekurvan (förhållandet mellan räntor med olika löptider) har också skiftat 

utseende sedan årsskiftet. 
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  Bilaga 3.1 

Vid årsskiftet var räntekurvan relativt flack (liten skillnad mellan rörliga och fasta 

räntor) medan vi i dagsläget har en brant lutning initialt för att sedan uppvisa små 

skillnader mellan räntor på medellånga och långa löptider. 

Bakgrund Förbos räntebindning 

Förbo har per 2022-04-30 en räntebindning i portföljen enligt nedan. 

Per 2022-06-30 ser räntebindningen ut enligt nedan förutsatt att inga åtgärder 

vidtages 

  

Per 2022-06-30 noteras att Förbo enligt normportföljen behöver öka andelen med 

ränteförfall i intervallet 1–3 år med 44 Mkr. Förbo har dock valt att binda ut totalt 

600 Mkr längre än normen kräver (intervallen 3-10 år). 

 

Per årsskiftet 2022-12-31 ser räntebindningen ut enligt nedan. 
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  Bilaga 3.1 

Vi noterar att intervallet 1–3 år har ”fyllts” på av positioner från de längre 

intervallen i takt med att tiden går och att vi vid årsskiftet har ett behov att öka 

andelen i intervallet med 19 Mkr. Per 2022-12-31 har lånevolymen ökat med 50 

Mkr. 

 

 

Nuläge Förbos portfölj 

Förbo har idag en andel om 28 % av den totala räntebindningen på längre löptider 

än vad normportföljen kräver (löptider över 3 år). Dessa räntebindningar har gjorts 

vid tillfällen då räntemarknaden bedömts vara på historiskt attraktiva nivåer. 

 

Aktuell swapkurva och Förbos swappar/cappar. 

Som ovanstående graf visar har Förbo en räntesäkringsportfölj på mycket låga 

nivåer relativt dagens räntekurva. Det totala övervärdet i Förbos derivatportfölj (det 

belopp som Förbo skulle erhålla från bankerna om man valde att förtidslösa 

samtliga swappar/capar) uppgår till ca 68 Mkr per 2022-04-31. 
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Nuläge räntemarknaden 

I dagsläget prisar marknaden in aggressivare räntehöjningar än vad Riksbanken 

presenterade vid mötet 28 april. 

 

Riksbanken bedömde i februari att man skulle höja räntan först under 2024. Vid 

mötet 28 april höjde man räntan från 0 till 0,25 % samt presenterade en räntebana 

som indikerar höjningar i juni och september samt troligtvis i november (90 % 

sannolikhet).  

 

Ovanstående bakgrund och historik kan sammanfattas: 

 

• Kraftig ränteuppgång sedan årsskiftet, för kraftig? 

• Mellanlånga löptider (ref 3 år där Förbo har utbindningsbehovet) är 

förhållandevis högt prissatt (man får ”lite” räntebindning till en hög ränta, 

skillnaden mellan 3 år och 10 års räntebindning är relativt liten) 

• Marknaden prisar in högre räntor än Riksbanken har i sina prognoser, det är    

denna prissättning som Förbo skulle få betala. Kommer Riksbanken 

verkligen att kunna höja så mycket? 

• Knappt 30 % av Förbos portfölj är säkrad på längre löptider än vad normen 

  kräver 

• De långa räntesänkningarna har gjorts på mycket låga nivåer och har idag 

    stora positiva övervärden 

• Mycket låg differens mot normen vilket ger Förbo möjlighet att ”ha is i 

magen” 
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  Bilaga 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Styrelserapport ekonomi 
kvartal 1 2022 
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Sammanfattning 
  

 År 2022 är andra året för affärsplanen som sträcker sig över åren 2021–2025. Den strategiska 
inriktningen för år 2022 följer av affärsplanen där vi har utgått från våra fyra strategiområden; Vi 
skapar fler bostäder, Vi agerar hållbart, Vi har kunden i fokus och Vi är en attraktiv arbetsgivare. 
 

 En sammanfattning av prognosen för helåret 2022 jämfört med verksamhetsplanen: 

• Intäkterna beräknas till 563 Mkr vilket är 3 Mkr högre samtidigt är drifts- och 
underhållskostnaderna 3 Mkr högre. 

• Driftsnettot, 248 Mkr är oförändrat. 

• Årets vinst, 93 Mkr, är 8 Mkr lägre då avskrivningar och räntekostnaderna är högre.  

• Investeringarna för 2022 beräknas till 283 Mkr vilket är 15 Mkr lägre. 

• Soliditeten vid årets slut beräknas till 33% vilket är oförändrat. 

• Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas bli 3,5% det vill säga oförändrat. 

  

 Till följd av den årliga hyreshöjningen för bostäder och fordonsplatser höjs prognosen för 
intäkterna med 3 Mkr. Samtidigt höjs prognosen för drifts- och underhållskostnaderna med 3 
Mkr. Kostnaderna ökar främst för skötsel, fastighetsel och vatten. Samtidigt höjs reserven för 
skador och oförutsedda händelser.  

  

 Avskrivningarna ökar jämfört med utfallet 2021 till följd av investeringar. Ett räknefel vid 
verksamhetsplaneringen har justerats i prognos.  

  

 Under 2022 slutförs återställandet efter branden av fastigheten på Tåbrovägen i Lindome. Enligt 
redovisningsreglerna för K3 ska utgifterna aktiveras i balansräkningen medan försäkrings-
ersättningen ska redovisas i resultaträkningen. För att behålla en jämförbarhet över åren har vi 
valt att redovisa den bedömda resultatpåverkan på 29 Mkr under rubriken engångsposter.  
 
Det pågår en fortsatt diskussion om försäkringsersättning för Kantarellen i Mölndal. Om en 
överenskommelse träffas kommer ersättningen redovisas som engångspost i resultaträkningen.  
I årsredovisningen kommer båda ersättningarna att förbättra driftsnettot. 

  

 Försäljning av byggrätter på Säteriet i Mölnlycke pågår. Resultatet från försäljningen av 
dotterbolagen finns inte med i årets verksamhetsplan utan redovisas när tillträde till aktierna sker 
och kommer då att påverka resultatet positivt. 

  

 Investeringar i fastigheter beräknas bli 283 Mkr, fördelat på nyproduktion 25 Mkr, renoveringar 
och ombyggnationer 224 Mkr samt återuppbyggnad efter brand 34 Mkr. Jämfört med 
verksamhetsplanen då investeringarna var totalt 298 Mkr har investeringar i nyproduktion sänkts 
med 15 Mkr. 

  

 Nyupplåning under året innebär att låneskulden beräknas öka med 50 mnkr till 2 195 mnkr vid 
årets slut. Högre räntenivåer påverkar prognosen för räntekostnader negativt då 
räntekostnaderna under 2022 beräknas öka. 

  

 Förslag till beslut: 

  

 -Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
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Resultaträkning - Prognos 1 2022 
  

 Prognosen för bostadshyror är 2 Mkr högre än verksamhetsplanen.  
Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen innebar en genomsnittlig 
hyreshöjning med 1,8% från första februari vilket  
motsvarar 1,65% på helåret. 
 
Även prognosen för hyresintäkter fordonsplatser är högre än verksamhetsplanen med 1 
Mkr. I samband med den årliga hyreshöjningen för fordonsplatser genomfördes även 
en marknadsanpassning av hyresnivåerna. 

  

 Årets driftskostnader har höjts i prognos, från 217 Mkr i planen till 218 Mkr. Det är 
mindre justeringar för städning, fastighetsel, vatten och fastighetsförsäkring.  

  

 Underhållskostnaderna är 2 Mkr högre i prognos 1 än i verksamhetsplanen. 
Kostnaderna för skador, främst vattenskador, under kvartal 1 uppgick till 1,7 Mkr. 
Reserven för skador och oförutsedda händelser uppgick till 6 Mkr vid årets början och 
har lösts upp med utfallet.  
Flera vattenskador på bland annat Björkås i Ytterby belastar resultatet där utredningar 
om åtgärder pågår. Samtidigt har underhållskostnaderna för ventilation och värme varit 
ovanligt hög under första kvartalet. Med hänsyn till det har reserven höjts med 2 Mkr.   

  

 Driftsnettot är därmed oförändrat jämfört med verksamhetsplanen, 248 Mkr. 

  

 Till följd av ett räknefel i beräkningen av avskrivningar för fastigheterna i 
verksamhetsplanen är prognosen höjd med 6 Mkr. Årets investeringar beräknas öka 
avskrivningarna med 7 Mkr jämfört med utfallet 2021.  

  

 Räntekostnaderna ökar med 5 mnkr till följd av högre räntenivåer. 

  

 Återställandet efter branden av fastigheten på Tåbrovägen i Lindome pågår och 
beräknas vara klar i sommar.   
Ingen prognosändring har gjorts för försäkringsersättning och utgifter, men samtal 
pågår om bland annat åldersavdrag. När uppgifterna är säkrare kommer vi att göra en 
prognosförändring. För att få jämförbarhet mellan åren redovisas utfallet för 
försäkringsskadan under 2021 på samma sätt.  

  

 För att uppnå skattemässig matchning av försäkringsersättning och utgifter för 
återuppbyggnad Tåbrovägen avsattes förra året 14,5 Mkr till ersättningsfond. Fonden 
kommer att återföras i takt med att skattemässigt avdrag erhålls. Om direktavdrag 
beviljas återförs den i sin helhet 2022, i annat fall i takt med de skattemässiga 
avskrivningarna. I skattekostnad är en schablonskatt på 20,6% beaktad.  

  

 Årets resultat beräknas bli 93 Mkr för 2022, vilket är 8 Mkr lägre än planen. 
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Helår 2022                                        
Mkr 

Prognos 1 
2022 

kr/kvm VP 
2022 

kr/kvm Förändring 
P1 - VP 

Utfall  
2021 

kr/kvm 

Bostadshyror 510 1 239 508 1 234 2 489,5 1198 

Lokalhyror 30 987 30 987 0 29,3 987 

P-platser mm 23 52 22 50 1 26,1 59 

Hyresintäkter 563 1 274 560 1 267 3 544,9 1243 

Driftskostnader -218 -493 -217 -491 -1 -219,3 -500 

Underhållskostnader -80 -181 -78 -176 -2 -86,0 -196 

Fastighetsskatt -17 -38 -17 -38 0 -16,7 -38 

Driftsnetto 248 561 248 561 0 222,9 509 

Avskrivningar -114 -258 -108 -244 -6 -107,3 -245 

Administration -20 -45 -20 -45 0 -20,0 -46 

Rörelseresultat 114 258 120 272 -6 95,6 179 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0,2 0 

Räntekostnader -26 -59 -21 -48 -5 -17,5 -40 

Resultat efter finansnetto 88 199 99 224 -11 78,3 179 

Dispositioner 0 0 0 0 0 -15,2 -35 

Engångsposter 29 66 29 66 0 14,6 33 

Skattekostnad -24 -54 -27 -61 3 -15,9 -36 

Redovisat resultat 93 210 101 229 -8 61,8 141 
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Balansräkning och investeringar 
  

 Tillgångarnas värde beräknas uppgå till 3 747 Mkr vid årets slut. 

  

 Prognos 1 för årets investeringar i fastigheterna är sänkt till 283 Mkr från 
verksamhetsplanens 298 Mkr. 

  

 Det egna kapitalet beräknas till 1 237 Mkr i slutet av året efter att det ökats med årets 
resultat samt minskats med utdelning till ägarkommunerna. 

  

 De långfristiga skulderna uppgår till 2 145 Mkr och beräknas öka till 2 195 Mkr fram 
till årsskiftet. 
 
 

  

  

 

 

 

Balansräkning                                                    
Mkr 

Utfall             
2022-03-31 

Prognos 1      
2022-12-31 

VP                          
2022-12-31 

Utfall             
2021-12-31 

Byggnader och mark 3539,6 3721 3772 3549,4 

Inventarier 10,1 11 11 10,3 

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0 0 0,0 

Anläggningstillgångar 3549,7 3732 3783 3559,7 

Kortfristiga fordringar 19,6 15 15 15,5 

Likvida medel 11,3 0 0 18,4 

Omsättningstillgångar 30,9 15 15 33,9 

S:a tillgångar 3580,6 3747 3798 3593,6 

     

Bundet kapital 98,2 98 98 98,2 

Fritt kapital 1090,4 1136 1155 1062,5 

Eget kapital 1188,6 1234 1253 1160,7 

Obeskattade reserver 17,5 18 2 17,5 

Uppskjuten skatteskuld 130,7 182 182 130,7 

Långfristiga skulder 2145,0 2195 2295 2145,0 

Kortfristiga skulder 98,8 118 66 139,7 

Skulder 2243,8 2313 2361 2284,7 

S:a skulder och eget kapital 3580,6 3747 3798 3593,6 
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 Investeringar i nyproduktion sänks från 40 Mkr i verksamhetsplanen till 25 Mkr. 
Sänkningen beror på senarelagd byggstart för Kullgården och Hallegården på Höjden i 
Lerum. 

  

 Investeringar i renoveringar och ombyggnation är oförändrad mot 
verksamhetsplanen och beräknas uppgå till 224 Mkr för året.  

  

 Investeringar till följd av återuppbyggnad efter branden på Tåbrovägen i Lindome är 
oförändrad mot planen, 34 Mkr, beloppet kommer att uppdateras i prognos 2 då 
beräknade utgifter är säkrare. 

  

 En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2. 

  

 
 
 
 

 

 

Investeringar                                                                
Mkr 

Planerat 
2022 

Beslutade ej 
avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 4 4 0,6 3,4 

Nyproduktion     

Kullgården 10 0 2 -2 

Hallegården 10 0 5 -5 

Höjdenhemmet förtätning plan 2 0 2 -2 

Säteriet förtätning plan 1 0 0 0 

Björkås förtätning plan 1 0 3 -3 

Lindome C förtätning 1 0 2 -2 

Övriga investeringar     

Renovering Säteriet et 4 och 5, Mölnlycke 26 117 93 24 

Renovering Vallen, Mölnlycke 42 50 3 47 

Renovering Ekeredsvägen, Lerum 16 26 0 26 

Renovering Höjden, Lerum  1 0 1 -1 

Renovering Skogsgläntan et 3, Mölnlycke 8 16 0 16 

Fiberinstallation 20 31 10 21 

Renovering Övre Balltorp et 3, Mölndal 12 12 0 12 

Renovering Lindome C et 1, Lindome 29 29 3 26 

Övre Balltorp Ålegårdsgatan, fordonsplatser 5 9 6 3 

Övrigt underhåll enligt projekt 2022 65 61 3 -3 

Återuppbyggnad efter brand Tåbrovägen 
Lindome 

34 0 26 -26 

Summa 287 355 158 197 
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Kassaflöde 
  

 Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 208 Mkr. 

  

 För att finansiera årets investeringar i fastigheter på 283 Mkr och utdelning till 
ägarkommunerna på 20 Mkr beräknas nyupplåning ske med 50 Mkr. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kasaflödesanalys                                                   
Mkr 

Utfall             
202201 - 03 

Prognos 1      
2022 

VP 2022 Utfall             
2021 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 28,4 114 120 95,6 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     

Avskrivning 27,6 114 108 108,4 

Räntenetto -4,2 -26 -21 -17,3 

Skatt -7,2 27 0 -2,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet 

44,6 229 207 184,1 

Förändringar i rörelsekapitalet -45,0 -21 -46 -24,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,4 208 161 159,2 

Investering i fastigheter -17,0 -283 -298 -233,9 

Försäljning av fastigheter 0,0 0 0 0,0 

Förändring av räntebärande skulder 0,0 50 130 100,0 

Övriga poster 10,3 7 7 -8,6 

Årets kassaflöde -7,1 -18 0 16,7 
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Nyckeltal 
  

 Soliditeten beräknas till ca 33% vid årets slut vilket är oförändrat jämfört med 
verksamhetsplanen. Soliditeten per 2021-12-31 uppgick till 32,7%. 

  

 Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört med föregående 
år, 3,5%. Direktavkastningen för helåret 2022 är baserad på värdering av fastigheterna 
per 2021-12-31 uppräknad med 2%. Beaktat resultatpåverkan från branden uppgick 
direktavkastningen till 3,5% år 2021. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nyckeltal Prognos 1 
2022 

VP 2022 Utfall             
2021 

A) Tillgångarnas värde, Mkr 3747 3798 3593,6 

B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr 3721 3772 3549,4 

C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr 7201 7150 7060 

D) Eget kapital, Mkr 1234 1255 1160,7 

E) Låneskuld, Mkr 2195 2295 2145 

F) Hyresintäkter, Mkr 563 560 574,5 

G) Driftnetto ./. Administration, Mkr 228 228 217,5 

H) Räntenetto, Mrk -26 -21 -17,3 

I) Rörelseresultat, Mkr 114 120 110 

Synlig soliditet, % ( D/A ) 33 33 32,7 

Justerad soliditet, % ( C+D/A+C ) 56 55 55,8 

Direktavkastning % (driftsnetto/marknadsvärde) 3,5 3,5 3,3 

Fastigheternas avkastning, % ( G/B ) 6,2 6,4 6,7 

Räntekänslighet, % ( I/E) 5,2 5,2 5,1 
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Finansiering 
  

  

 Låneskulden är oförändrad sedan årsskiftet och uppgår till 2145 Mkr varav ett grönt lån 
på 135 Mkr. Prognosen för nyupplåning under 2022 har sänkts till 50 Mkr. Lån som ska 
refinansieras under 2022 uppgår till 265 Mkr.  
 

  

 Långivare är SEB och Handelsbanken med 48% respektive 52% av lånevolymen. Enligt 
finanspolicyn bör ingen enskild långivare stå för mer än 50 % av lånevolymen om inte 
en kreditgivare erbjuder markant bättre villkor. Presidiet har under 2021 tagit beslut 
om avsteg från policyn då väsentligt bättre villkor har erbjudits från SEB och 
Handelsbanken.    

  

 Snitträntan som vid årsskiftet var 0,7% beräknas stiga till 1,9% under 2022 till följd av 
förväntade ränteuppgångar.  

  

  

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2022-03-31 

Prognos 1 
2022-12-31 

VP                 
2022-12-31 

Utfall               
2021-12-31 

Låneskuld, Mkr 2 145,0 2 195 2 295 2 145,0 

Låneram enligt finanspolicy, Mkr 2 400,0 2 400 2 400 2 400,0 

Swapvolym, Mkr 800,0 800 700 800,0 

Räntetaksvolym, Mkr 220,0 120 250 270,0 

Genomsnittlig ränta, % (momentan) 0,8% 1,9% 1,0% 0,7% 

Återstående räntebindningstid, år 2,4 2,1 2,1 2,5 

Andel justering inom 12 mån, % 57% 62% 59% 57% 

Återstående konverteringstid, år 2,5 2,1 2,1 2,7 

Andel förfall inom 12 mån, % 12% 21% 20% 12% 

Lån mot kommunal borgen, Mkr 0 0 0 0 

Lån mot pantbrev, Mkr 2 145,0 2195 2295 2 145,0 

Övriga ställda säkerheter 0,7 1 1 0,7 

Likviditetsreserv, Mkr 111,0 100 100 118,0 

Placeringar, Mkr 0 0 0 0 

 

 

 

Skuld per 
långivare 

Utfall               
2022-03-31 

Antal lån % av 
skuld 

SHB 1120,0 9 52% 

SEB 1025,0 7 48% 

Summa lån 2145,0 16,0 100% 
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Förfalloprofil - räntebindning 2022-03-31 

 

 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2022-03-31 

 

 

 

 

Historiska räntenoteringar dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 mar-22 

Reporänta -0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stibor 3 mån -0,47 -0,13 0,15 -0,05 -0,06 0,06 

Swap 2 år -0,15 0,06 0,23 -0,02 0,12 1,37 

Swap 5 år 0,49 0,50 0,39 0,13 0,51 1,82 

Swap 10 år 1,20 1,12 0,69 0,39 0,89 1,91 
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Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall 
  

 Intäkterna ligger i nivå med verksamhetsplanen för perioden. Årets hyreshöjning för 
bostäder är med för två månader i första kvartalet. Hyreshöjningar i projekt faller ut 
senare under året. 

  

 Driftskostnaderna var lägre än verksamhetsplanen under perioden.  
Till följd av vakanser är personalkostnaderna lägre i första kvartalet. 
Vissa kostnader, såsom sotning, ovk och service, är planerade till kommande kvartal.  
Kostnaderna för fjärrvärme, vatten och avfall var lägre än planen i första kvartalet.  

  

 Samtidigt var underhållskostnaderna högre än planen under perioden. Det är 
kostnaderna för ytskikt, badrum och löpande underhåll som var högre. Skadorna har 
totalt uppgått till 1,7 Mkr, i början av året fanns en reserv för oförutsedda händelser på 
6 Mkr. 

  

 Räntekostnaderna var lägre på grund av lägre nyupplåning.  

  

  

 

 

Utfall januari - mars 
2022                          
Mkr 

Utfall kr/kvm Vplan kr/kvm Förändring 
Utfall - VP 

Föreg 
år 

kr/kvm Förändring 
Utfall - F å 

Bostadshyror 126,5 1 229 126,8 1232 -0,3 119,2 1176 7,3 

Lokalhyror 7,5 987 7,6 1000 -0,1 7,1 954 0,4 

P-platser mm 5,9 53 5,5 50 0,4 5,4 50 0,5 

Hyresintäkter 139,9 1 266 139,9 1266 0,0 131,7 1211 8,2 

Driftskostnader -54,9 -497 -60,4 -547 5,5 -59,2 -544 4,3 

Underhållskostnader -20,7 -187 -19,5 -176 -1,2 -17 -156 -3,7 

Fastighetsskatt -4,3 -39 -4,3 -39 0,0 -4,1 -38 -0,2 

Driftsnetto 60,0 543 55,7 504 4,3 51,4 473 8,6 

Avskrivningar -27,6 -250 -27,0 -244 -0,6 -24,9 -229 -2,7 

Administration -4,0 -36 -4,9 -44 0,9 -4,5 -41 0,5 

Rörelseresultat 28,4 257 23,8 215 4,6 22 202 6,4 

Ränteintäkter 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0,0 

Räntekostnader -4,2 -38 -5,2 -47 1,0 -4,1 -38 -0,1 

Resultat efter 
finansnetto 

24,2 219 18,6 168 5,6 17,9 165 6,3 

Engångsposter 10,9 99 7,2 65 3,7 0,0 0 10,9 

Skattekostnad -7,2 -65 -6,7 -61 -0,5 -3,7 -34 -3,5 

Redovisat resultat 27,9 252 19,1 173 8,8 14,2 131 13,7 
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Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll 
Planerat underhåll, Mkr                                                                                               
(åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras) 

VP plan 
2022 

Prognos 1 
2022 

Härryda:    

Säteriet, Mölnlycke Renovering av nedergårdarna inklusive 
stambyten. Under 2022 slutförs etapp 4 och 
etapp 5. 

26,0 26,0 

Vallen, Mölnlycke Stam- och badrumsrenovering samt 
energiåtgärder 

34,9 41,6 

Skinnefjäll, Mölnlycke Fasadarbeten 2,5 2,4 

Vänhemsvägen, Hindås Fasadarbeten 1,0 1,0 

Stationsvägen, Hindås Renovering loftgångar och trappor 3,5 3,1 

Skogsgläntan, Mölnlycke Tak- och fönsterarbeten 10,5 8,0 

Centralvägen, Mölnlycke Elarbeten 1,5 1,5 

Skinnefjäll, Mölnlycke Ventilation FTX 1,8 0,3 

Mölndal:    

Lindome C Renovering av bl a fasader och stammar 29,3 29,3 

Lindome C Aktivitetspark 4,7 4,8 

Lindome C Anslutning fjärrvärme 3,3 2,0 

Nedre Balltorp Anslutning fjärrvärme 2,5 2,5 

Övre Balltorp Renovering av bl a fasader, tak, balkonger och 
mark 

8,5 12,0 

Övre Balltorp Renovering fordonsplatser 5,4 4,8 

Lerum:    

Drängsered, Lerum Fasadarbeten 3,9 3,9 

Almekärr, Lerum Renoveringsprojekt 14,1 15,6 

Hulan, Lerum Relining avlopp 2,8 4,5 

Höjden, Lerum Stam- och badrumsrenovering 18,0 1,0 

Höjden, Lerum Ventilation 1,6 1,6 

Segerstad, Gråbo Renoveringsprojekt 1,0 1,0 

Kungälv:    

Björkås, Ytterby Bergvärmepump 3,2 3,2 

Björkås, Ytterby Aktivitetspark 2,2 2,2 

Runängsgatan, Ytterby Fasadarbeten 4,0 3,8 

Kärna, Kungälv Fasadarbeten 2,5 3,2 

Övrigt:    

Energiåtgärder, sophantering mm 13,3 14,4 

Ny fiberinstallation, flera områden 16,0 20,0 

Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mkr) 18,0 22,3 

Summa Planerat Underhåll  236,0 236,0 

    

varav planerat underhåll som redovisas som kostnad: 12,1 12,1 

varav planerat underhåll som redovisas som investering: 223,9 223,9 
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  Bilaga 5   

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens arbetsordning 
 

samt 

instruktion avseende arbetsfördelning mellan 

styrelsen och verkställande direktören 

 

samt 

instruktion avseende ekonomisk rapportering  

till styrelsen 

 

 

 

Förslag till styrelsen den 9 juni 2022 

 

Förslag till ändringar är: 

Punkt 2.8 Suppleanters inträdesordning enligt beslut på årsstämma 

 

 

__________________________________________________________ 

Förslag till beslut 

 

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till arbetsordning.  
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Inledning 

Styrelsen i Förbo AB, (Bolaget), har upprättat denna arbetsordning i enlighet med 

Aktiebolagslagens 8 kap. 5§. Arbetsordningen kompletteras med instruktioner 

avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt hur den ekonomiska 

rapporteringen ska ske. Denna arbetsordning ska ses som ett komplement till 

Bolagets bolagsordning och utfärdade ägardirektiv. 

 

A. Arbetsordning 

1 Allmänt  

Arbetsordningen har antagits av Bolagets styrelse och skall årligen ses över och 

antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter ordinarie 

bolagsstämma eller när så erfordras. 

 

Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje styrelseledamot och 

styrelsesuppleant samt styrelsens sekreterare, verkställande direktören, bolagets 

revisorer samt bolagets lekmannarevisorer. 

 

2 Styrelsens sammankomster 

2.1 Konstituerande styrelsemöte 

Omedelbart efter ordinarie årsstämma skall styrelsen hålla konstituerande 

sammanträde, varvid bl a firmatecknare skall utses och datum för styrelsemöten 

under mandatperioden (tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma) skall 

bestämmas.  

 

2.2 Ordinarie styrelsemöten 

Antal och föredragningspunkter 

Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen hålla minst fem möten per 

kalenderår. 

 

Vid vart och ett av dessa möten skall följande ärenden behandlas och beslut tas i 

samband med respektive punkt: 

- Föregående styrelseprotokoll 
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- Verkställande direktörens rapport avseende; 

- Affärsplan och andra strategiska frågor 

- Marknadsfrågor  

- Investeringar 

- Ekonomi  

- Personalfrågor  

- Övriga rapporter och informationsfrågor 

  

Härutöver skall vid fem av de ordinarie styrelsemötena särskilda ärenden behandlas 

enligt följande; 

Februari/mars månad 

- Godkännande av bokslut och förslag till årsredovisning 

- Förslag till vinstdisposition 

- Genomgång av revisorsrapport 

- Fastställande av tid, plats och övriga detaljer för årsstämman 

April/maj månad 

- Genomgång av bokslut för första kvartalet 

- Revidering av policies och styrelsens arbetsordning. 

Augusti/September månad 

- Fastställande av bokslut för det första halvåret 

- Förberedelse inför styrelsekonferens 

November månad 

- Genomgång av bokslut för årets tre första kvartal 

- Revidering av policies 

December månad 

- Antagande av verksamhets- och ekonomisk prognos för kommande år 

- Antagande av investeringsram för kommande år. 

- Strategifrågor 

 

Dessutom bör en styrelsekonferens hållas som bereder strategifrågorna 

Plats 

Styrelsemöten skall normalt hållas på Bolagets kontor. 
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2.3 Extra möten 

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie 

styrelsemöte kan styrelsemöte hållas vid andra tillfällen. Tid och plats för dessa 

möten fastställs av presidiet och verkställande direktören. 

 

Styrelsemöte kan hållas per telefon eller digitalt. Beslut fattade i sådan ordning skall 

protokollföras på vanligt sätt. 

 

Styrelsemöte kan även avhållas per capsulam (beslut utan att medlemmarna i en 

styrelse behöver kallas till sammanträde), varvid protokoll innefattande förslag till 

beslut dokumenteras och därefter cirkuleras eller utsändes till var och en av 

ledamöterna samt till suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie 

styrelseledamöterna. 

 

2.4 Kallelse och underlag 

Till styrelsemötena skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas. Kallelse, 

förslag till dagordning, rapporter samt skriftligt underlag för beslut bör utsändas av 

verkställande direktören senast en vecka före styrelsemötet. 

 

Om ärende måste avgöras på extra möte, skall verkställande direktören, om möjligt, 

tillställa styrelsens ledamöter och suppleanter skriftligt underlag med förslag till 

beslut senast två dagar före det extra styrelsemötet. 

 

2.5 Förberedelse 

Verkställande direktören skall förbereda styrelsemöte genom att utarbeta förslag till 

dagordning samt framta erforderligt beslutsunderlag. Samråd skall därvid ske med 

styrelsens presidium. Sedan styrelsens presidium, efter eventuellt erforderlig 

ändring, godkänt materialet skall detta utsändas till styrelseledamöterna och 

suppleanterna på sätt som angivits ovan. 

 

2.6 Protokoll 

Ordföranden ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll. 

 

Protokollet skall undertecknas av sekreteraren och justeras senast vid 

nästkommande styrelsemöte av den som varit ordförande vid mötet samt av den 

eller de personer som utsetts till justeringsmän. 
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Det åligger den verkställande direktören att tillse att kopior av protokollen med 

bilagor tillställes samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och 

ägarkommuner. 

 

2.7 Ordförande för styrelsemöten 

Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, 

styrelsens vice ordförande. Skulle både styrelsens ordförande och vice ordförande 

ha förfall, skall mötet ledas av den årsstämmovalda ledamot som längst varit 

medlem av styrelsen, eller av den styrelsen bestämmer. 

  

2.8 Suppleanter 

Suppleanter skall kallas till och äger närvara vid samtliga styrelsemöten. Vid förfall 

för ordinarie styrelseledamot skall de av bolagsstämman valda suppleanterna 

inträda, i första hand i följande ordning, i andra hand den som styrelsen utser: 

 

Ordinarie  Personlig suppleant 

Anders Halldén 1. Håkan Söderström 

  2. Sven Helén  

 

Thomas Gustavsson 1. Sven Helén 

  2. Håkan Söderström 

 

Anna Lisa Hellsing 1. Annikka Hedberg 

  2. Joakim Ramberg 

 

Joakim Kahlman 1. Joakim Ramberg 

  2. Annikka Hedberg 

 

Pia Jäderklint  1. Jon Hjeltman 

  2. Den som styrelsen utser 

 

Thomas Hallgren 1. Jon Hjeltman  

  2. Den som styrelsen utser 

 

Thomas Alpner 1. Mikael Adielsson 

  2. Morgan Hedman  
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2.9 Revisorsrapport 

Bolagets revisor skall vara närvarande vid styrelsemöten när det behövs för 

bedömning av bolagets ställning och resultat; dock minst en gång om året i 

samband med godkännande och underskrift av bolagets årsredovisning. 

  

3 Arbetsfördelning inom styrelsen 

3.1 Ordföranden 

Allmänt 

Det åligger styrelsens ordförande att: 

 

- Genom kontakter med verkställande direktören följa Bolagets utveckling 

mellan styrelsemötena 

- Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg 

fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Bolagets 

resultat, ställning, likviditet och utveckling i övrigt 

- Vara ordförande på styrelsemötena och tillse att styrelsearbetet sker i 

enlighet med gällande regler och gott mötesskick, innefattande bl a att 

jävsregler iakttas. 

 

3.2 Styrelsens presidium 

Styrelsens presidium utgörs av styrelsens ordförande och vice ordförande.  

Styrelsens presidium skall ha som uppgift att i samråd med verkställande direktören 

förbereda styrelsesammanträden, att samråda med verkställande direktören i 

anställningsfrågor beträffande ledande befattningshavare. Styrelsens presidium skall 

även samråda med verkställande direktören i strategiska frågor. 

 

Anställningsfrågor avseende verkställande direktören avgörs av styrelsen, såvida inte 

styrelsen för visst fall delegerar frågan till styrelsens presidium. 

 

4 Sekretess, lojalitetsplikt och jäv   

4.1 Sekretess och lojalitetsplikt    

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören har en allmän omsorgs- och 

lojalitetsplikt gentemot Bolaget. Detta innebär bl a att styrelsens ledamöter och den 

verkställande direktören är skyldiga att i sitt arbete för Bolaget iakttaga sekretess 

beträffande information, vars yppande kan medföra skada för Bolaget. Styrelsens 
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ledamöter och den verkställande direktören är också skyldiga att i allt sitt handlande 

för Bolaget främja Bolagets intressen och alltid agera till förmån för Bolaget.  

 

4.2 Jäv      

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten 

och Bolaget eller avtal mellan Bolaget och en tredje man där styrelseledamoten har 

ett väsentligt intresse som kan strida mot Bolaget. Med avtal jämställs rättegång eller 

annan talan. Motsvarande jävsregler gäller för den verkställande direktören.  

Detsamma gäller avtal mellan Bolaget och juridisk person som styrelseledamoten 

ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.  

 

Jäv föreligger inte bara vid själva beslutsfattande om att t ex ingå ett avtal eller säga 

upp ett avtal utan även vid beredningen av sådana frågor.  
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B. Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och 
verkställande direktören 

1 Styrelsen  

1.1 Allmänt 

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets 

angelägenheter. Verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen 

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

 

Styrelsen skall tillse att Bolagets organisation är ändamålsenlig. Styrelsen skall därvid 

fortlöpande utvärdera Bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och 

placering av Bolagets medel. Styrelsen skall tillse att bokföringen, 

medelsförvaltningen och Bolagets övriga ekonomiska förhållanden kontrolleras på 

betryggande sätt.  

 

Styrelsen skall fastställa policies och strategiska planer för Bolaget. Styrelsen skall 

fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från 

verkställande direktören, blir föremål för uppdatering och översyn. 

 

1.2 Frågor underställda styrelsen 

Verkställande direktören skall förelägga styrelsen följande ärenden för beslut: 

Investeringar 

Med investeringar avses utgift för anskaffande av fastigheter och övriga 

anläggningstillgångar samt ny- och ombyggnation av fastigheter. 

 

Samtliga större investeringar skall beslutas på grundval av upprättad 

investeringskalkyl och programbeskrivning med åtföljande finansieringsförslag. 

 

Investeringar skall uppfylla Förbos krav på lönsamhet vilket fastställs av styrelsen. 

Investeringar som inte uppfyller lönsamhetskravet beslutas av Förbos styrelse och 

får genomföras endast om speciella skäl föreligger. 

 

VD skall årligen lämna till styrelsen ett förslag till ram för underhåll och mindre 

investeringar (åtgärder understigande 8 Mkr). Åtgärder inom ramen överstigande 1 

Mkr specificeras. Styrelsen skall informeras om förändringar inom ramen avseende 

åtgärder överstigande 1 Mkr. 

Page 1145 of 1219



   

 10 

 

Ny- och ombyggnationer samt underhållsåtgärder av fastigheter överstigande 8 Mkr 

beslutas separat. 

  

Investering i maskiner och inventarier överstigande 1 Mkr specificerat per 

investering. 

 

Förvärv av fastigheter beslutas av styrelsen i varje enskilt fall på grundval av 

framlagt äskande. 

 

Investeringar i övriga anläggningstillgångar beslutas av styrelsen. 

Desinvesteringar 

Samtliga desinvesteringar i anläggningstillgångar, exklusive maskiner och inventarier, 

beslutas av styrelsen på grundval av upprättad kalkyl och programbeskrivning. 

Säkerheter för lån samt borgensförbindelser 

Nyupplåning som kräver säkerhet i Förbos tillgångar beslutas av verkställande 

direktören inom den årliga ramen angiven i finanspolicy och därutöver av styrelsen. 

Vid omsättning av befintliga lån beslutar verkställande direktören ensam. 

Borgensförbindelser beslutas alltid av styrelsen. 

Övriga frågor 

Genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller 

försäkringsskydd 

 

Ingående av i Bolagets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde 

överstigande 8 Mkr eller uppsägning av sådana avtal. Vid tecknande av ramavtal för 

löpande verksamhet beslutar verkställande direktören ensam under förutsättning att 

kostnaden är i enlighet med verksamhetsplan.  

 

Ingående av i Bolagets verksamhet osedvanliga avtal eller uppsägning av sådana 

avtal. 

 

Undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 

1Mkr. 

 

Ingående eller uppsägning av ej oväsentligt avtal mellan Bolaget och Bolagets ägare 

eller ägare närstående fysisk eller juridisk person eller ej oväsentligt avtal mellan 

Bolaget och ledande befattningshavare i Bolaget. 
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Inledande processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig 

betydelse i eller utom domstol. 

 

Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för Bolaget. 

 

2 Verkställande direktören 

2.1 Styrelsearbete 

Verkställande direktören skall ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag 

inför styrelsemöten samt i övrigt uppfylla sina åligganden sådana de anges i detta 

dokument. 

 

Verkställande direktören skall fullgöra uppgift som föredragande vid styrelsemöte 

och skall därvid avge motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören äger, 

där så befinns lämpligt, delegera uppgiften som föredragande i enskilt ärende till 

annan person underställd verkställande direktören. 

 

2.2 Rapportering 

Verkställande direktören skall tillse att styrelsens ledamöter löpande erhåller all den 

information som behövs för att följa Bolagets resultat, ställning, likviditet och 

utveckling i övrigt, varvid skall iakttas bl a vad som föreskrivs nedan i avsnitt C. 

 

2.3 Övrigt 

Verkställande direktören skall iaktta föreskrifterna i Bolagets bolagsordning, samt de 

ägardirektiv och föreskrifterna i det aktieägaravtal som Bolagets ägare vid var tid 

enats om. 

 

Verkställande direktören skall tillse att styrelsens instruktioner och av  

styrelsen fastställd policy följs. Det åligger Verkställande direktören att upprätta 

fullständiga attestinstruktioner avseende Bolaget. I denna instruktion skall upptas 

vilka personer (personalkategorier) som skall utföra underliggande kontroll, vem 

som har attesträtt och utanordningsrätt. Om det ges möjlighet att delegera 

attesträtten skall detta särskilt anges och om möjligt till vilka personer. Verkställande 

direktören äger inte rätt att attestera egna räkningar och utlägg. Dessa skall attesteras 

av styrelsens ordförande eller vice ordförande. Verkställande direktören skall 

noggrant iaktta aktiebolagslagens jävsregler. 
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Verkställande direktören skall bevaka att den av styrelsen beslutade strategin 

fullföljs och skall fortlöpande undersöka behov av ändring i strategin. 

 

Verkställande direktören skall upprätta förslag till organisation och förelägga 

styrelsen förslag till erforderliga ändringar. Anställning av ledande 

befattningshavare, direkt underställd verkställande direktören, sker efter samråd 

med styrelsens presidium. Verkställande direktören anställer övrig personal i 

enlighet med av styrelsen beslutad verksamhetsplan. Verkställande direktören 

beslutar om tjänstledighet, semester, uppsägning och omplacering beträffande 

personalen. Uppsägning och omplacering av ledande befattningshavare, direkt 

underställda verkställande direktören, sker efter samråd med styrelsens presidium.  

 

Verkställande direktören ansvarar för att hyresförhandlingar genomförs med 

motpart enligt gällande lagstiftning. Förhandlingsresultatet skall rapporteras till 

styrelsen på nästföljande styrelsemöte. 
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C. Ekonomisk rapportering 

1 Verkställande direktören 

1.1 Allmänt 

Verkställande direktören skall tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om 

utvecklingen av Bolagets verksamhet, däribland utvecklingen av Bolagets resultat, 

ställning och likviditet samt information om viktiga händelser, såsom exempelvis 

uppkomna tvister av betydelse, uppsägning av för Bolaget viktigare avtal, inställelse 

av betalningar eller uppkomst av annan obeståndssituation hos viktigare affärspart 

till Bolaget, samt, då behov föreligger mellan styrelsens möten, rapportera direkt till 

styrelsens presidium. Rapporteringen skall vara av sådan beskaffenhet att styrelsen 

har möjlighet att göra en välgrundad bedömning. 

 

1.2 Rapportutformning 

Ekonomisk och finansiell rapport skall vara utformad i huvudsak enligt det exempel 

som framgår av bilaga 1. 
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     Bilaga 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelserapport ekonomi 
kvartal x 20xx     
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Innehåll 
Sammanfattning ..............................................................................................................................................  

Resultaträkning  - Prognos ............................................................................................................................  

Balansräkning och investeringar ...................................................................................................................  

Kassaflöde........................................................................................................................................................  

Nyckeltal ..........................................................................................................................................................  

Finansiering .....................................................................................................................................................  
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Resultaträkning – Prognos 
Kommentar Resultaträkning  

  

  

  

 

Helår XXXX  
Mkr 

Prognos 
X XXXX kr/kvm 

Vplan 
XXXX kr/kvm 

Förändring 
P1 - VP 

Utfall  
XXXX kr/kvm 

Bostadshyror        

Lokalhyror        

P-platser mm        

Hyresintäkter        

Driftskostnader        

Underhållskostnader        

Fastighetsskatt        

Driftsnetto        

Avskrivningar        

Administration        

Rörelseresultat        

Ränteintäkter        

Räntekostnader        

Resultat efter finansnetto        

Dispositioner        

Skattekostnad        

Redovisat resultat        
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Balansräkning och investeringar 
Kommentar till balansräkning  

  

 

 

 

 

Balansräkning   
Utfall             

XXXX 
Prognos 1      

XXXX 
VP                 

XXXX 
Utfall               

XXXX 

Byggnader och mark     

Inventarier     

Finansiella anläggningstillgångar     

Anläggningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Likvida medel     

Omsättningstillgångar     

S:a tillgångar     

Bundet kapital     

Fritt kapital     

Eget kapital     

Obeskattade reserver     

Uppskjuten skatteskuld     

Långfristiga skulder     

Kortfristiga skulder     

Skulder     

S:a skulder och eget kapital     

Page 1153 of 1219



   

 18 

 

Kommentar till investeringar  

 

 

 

 

 

  

Investeringar, Mkr 
Planerat    

XXXX 
Beslutade ej 

avslutade Nedlagt Skillnad 

Inventarier     

Nyproduktion     

     

     

     

     

     

Övriga 
investeringar             

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa     
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Kassaflöde 
Kommentar till kassaflöde  

  

 

 

 

 

Kasaflödesanalys 
Utfall             

XXXX 
Prognos       

XXXX 
VP                 

XXXX 
Utfall               

XXXX 

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat     

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     

 - Avskrivning     

 - Räntenetto     

 - Skatt     

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten för förändring av 
rörelsekapititalet     

Förändringar i rörelsekapitalet     

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten         

Investering i fastigheter     

Försäljning av fastigheter     

Förändring av räntebärande skulder     

Övriga poster     

Årets kassaflöde     
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Nyckeltal 
Kommentar till nyckeltal  

  

 

 

 

Nyckeltal    Prognos x 20xx VP           20xx Utfall       20xx 

A) Tillgångarnas värde, Mkr    

B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr    

C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr    

D) Eget kapital, Mkr    

E) Låneskuld, Mkr    

F) Hyresintäkter, Mkr    

G) Driftnetto ./. Administration, Mkr    

H) Räntenetto, Mrk    

I) Rörelseresultat, Mkr    

Synlig soliditet, % ( D/A )    

Justerad soliditet, % ( C+D/A+C )    

Direktavkastning % (driftsnetto/marknadsvärde)    

Fastigheternas avkastning, % ( G/B )    

Räntekänslighet, % ( I/E)    
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Finansiering 
Kommentar Finansiering  

 

 

 

 

 

 

Basfakta och nyckeltal    
Utfall               

XXXX 
Prognos 1 

XXXX 
VP                 

XXXX 
Utfall               

XXXX 

Låneskuld, Mkr     

Låneram enligt finanspolicy, Mkr     

Swapvolym, Mkr     

Genomsnittlig ränta, % (momentan)     

Återstående räntebindningstid, år     

Andel justering inom 12 mån, %     

Återstående konverteringstid, år     

Andel förfall inom 12 mån, %     

Lån mot kommunal borgen, Mkr     

Lån mot pantbrev, Mkr     

Övriga ställda säkerheter     

Likviditetsreserv, Mkr     

Placeringar, Mkr     

 

 

Skuld per långivare Utfall               XXXX Antal lån % av skuld 

Nordea    

SEB    

Handelsbanken    

Swedbank    

Summa lån    
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Förfalloprofil - räntebindning XXXX           

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Förfalloprofil - konvertering XXXX           

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Historiska räntenoteringar       

Reporänta       

Stibor 3 mån       

Swap 2 år       

Swap 5 år       

Swap 10 år       
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Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall 
Kommentar  

  

 

 

 

 

Utfall januari - mars XXXX Utfall kr/kvm Vplan kr/kvm 
Förändring 
Utfall - VP Föreg år kr/kvm 

Förändring 
Utfall - F å 

Bostadshyror         

Lokalhyror         

P-platser mm         

Hyresintäkter         

Driftskostnader         

Underhållskostnader         

Fastighetsskatt         

Driftsnetto         

Avskrivningar         

Administration         

Rörelseresultat         

Ränteintäkter         

Räntekostnader         

Resultat efter finansnetto         

Försäljning fastighet/bolag         

Skattekostnad         

Redovisat resultat         
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Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll 
 

 

 

Underhåll XXXX, Mkr   VP XXXX P XXXX Avvikelse 

     

 Planerat underhåll (åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras)     

     

    

    

    
    

    
    

    

    
    

    

     
 Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 
mkr)      

    

 Summa Planerat Underhåll     
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STYRELSEPROTOKOLL 

 

Styrelsen för      2022-09-05 

HÄRRYDA ENERGI AB 

 

 

 

 

Plats och tid: Sammanträdesrummet Vågen, Solsten & digitalt via Teams 

måndagen den 5 september 2022 kl. 16.00– 17.30 

 

 

Beslutande:   Mikael Johannison  Ordförande 

    Björn Magnusson  Vice ordförande 

    Anders Norlin   Ledamot 

    Martin Helgegren  Ledamot  

    Robert Langholz  Suppleant 

         

 

 

Övriga deltagare:  Ingemar Lindblom  Suppleant  

Erik Lagerström  Suppleant 

Ing-Marie Samuelsson Suppleant  

    Magnus Johnsson  Arbetstagarrepresentant 

Viktoria Wallin  Ekonomichef 

Charlotte Simonsson  Teknikchef 

Anna Carlstedt  Marknadschef 

    Susanne Ernfridsson  VD 

       

     

 

 

                 

Sekreterare:  Viktoria Wallin    Paragrafer 38-47 

 

  

   

 

Ordförande:  Mikael Johannison 

 

 

 

 

Justerande:  Martin Helgegren  Magnus Johnsson 
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§ 38 

Styrelsemötets öppnande 

 

Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.  

 

§ 39 

Val av justeringsmän 

 

Styrelsen beslutar att utse Martin Helgegren och Magnus Johnsson att justera dagens 

protokoll. 

 

§ 40 

Föregående styrelsemöte 

 

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

 

§ 41 

Ekonomiska rapporter och skattekonto 

 

Viktoria redogör för det ekonomiska utfallet t.o.m. juli 2022 samt prognos 2. Tariffintäkterna 

ligger över budget trots lägre distribution än medel, vilket beror på fasta intäkter från större 

kunder som anslutits i år. Anslutningsavgifterna är uppe i nästan 6 mnkr och prognosen höjs 

till 7 mnkr. Övriga intäkter är högre än budget pga. den administrativa ersättningen vi 

mottagit i samband med hantering av elpriskompensationen. Prognos 2 höjs till 3,4 mnkr. 

Differensen för nätförlusterna sedan tidigare kvarstår. För övrigt noteras inga större 

budgetavvikelser.  

 

Investeringsvolymen uppgår till 20,7 mnkr hittills i år och prognosen kvarstår på 49 mnkr. 

 

Saldot på Skattekontot hos Skatteverket redovisas. Styrelsen noterar de ekonomiska 

rapporterna samt att alla skatter och avgifter är betalda till Skatteverket.   

 

 

§ 42 

Rapport från Elhandelsbolaget 

 

Antalet kunder har ökat under sommaren. Vi har legat bra till prismässigt och tagit flera nya 

kunder i hela Sverige. Elpriskompensationen för mars är påbörjad med senaste faktureringen. 

Vi ser rekordhöga elpriser i augusti månad i SE3 och SE4. Den hydrologiska balansen i 

Sverige ligger på -10 TWh. Priserna på både kol och gas har gått upp under sommaren. 80% 

av installerad effekt för kärnkraft är igång.  

 

 

§ 43 

Utskick för kännedom 

 

Distributionen uppgår till 197,3 GWh hittills i år vilket är under medelvärdet de senaste fem 

åren.  
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§ 44 

Övrigt och VD-information 

 

En organisationsförändring sker i höst då teknikavdelningen delas upp i service och nät. Vår 

nya servicechef börjar i september.  

 

Anna, marknadschef, informerar om elmarknaden, kundutvecklingen i elhandelsbolaget, 

marknadsaktiviteter samt vår senaste NKI-mätning. 

 

Charlotte, teknikchef, pratar om hur vi ska möta det ökade effektbehovet i Härryda kommun. 

 

Susanne presenterar aktuella projekt. I september påbörjas transformatorbyte i 

fördelningsstationen i Landvetter. Förstärknings-, samförläggnings-, och nyanslutningsprojekt 

pågår runtom i kommunen. Vi ser kraftigt ökade kostnader och leveranstider för nätstationer, 

transformatorer och kablar.  

 

En laddinfrastrukturplan har tagits fram för hela kommunen. Laddplanen ska presenteras för 

kommunförvaltningen och beslutas om i kommunstyrelsen.  

 

Byggstart för ombyggnationen av Hindåsstationen sker v38. Första spadtaget tas den 16 

september kl. 10.30.    

 

§ 45 

Tystnadsplikt 

 

Tystnadsplikt gäller för allt som kan skada företaget. 

 

§ 46 

Nästa möte 
 

Nästa möte är den 17 oktober. 
 

§ 47 

Styrelsemötets avslutande 
 

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.  
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2022-09-05   
  

Vatten och Avfall AB 
Protokoll 5 Styrelsemöte 2022-09-05 

Plats: Metallvägen 7A, Mölnlycke 

Tid: kl. 14:00 – 16:30, (ordinarie styrelsemöte föregås av studiebesök på Finnsjön 
Vattenverk från 8:45) 

 

Deltagare: 

Bengt Johansson, ordförande 

Roland Jonsson, vice ordförande 

Håkan Söderström, ledamot 

Hans Jakobsson, ledamot 

Martin Tengfjord, ledamot 

Oskar Sköld, ledamot 

Erik Holm, ledamot 

 

Övriga (ej beslutande): 

Jessica Stenhoff, VD 

David Sparredal, sekreterare 

 
Studiebesök 
 
8:45 Samling på finnsjön med gemensam frukost kl.9:00 
9:30-11:00 Studiebesök Finnsjön 
11:30-12:00 Vattenverket Västra Nedsjön 
12:30-13:30 Lunch Hindåsgården (anmälan) 
14:00-16:30 Styrelsemöte Metallvägen 
 
Protokoll 5, §§1-12  
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Dagordning 2022-09-05 

 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 

 Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bengt Johansson. 
Föreliggande dagordning fastställdes. 

 

§ 2 Justering 

 Styrelsen beslutar 
att utse David Sparredal till protokollförare. 
att utse Oskar Sköld att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

 Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll 4, 2022-05-17, till 
handlingarna. 

 

§ 4 VD rapport 

 

 Lägesrapport projekt ÖFL Landvetter-Hindås samt nytt vattenverk i Hindås 
Styrelsen noterar informationen  
 

 Lägesrapport projekt ÖFL Hällingsjö-Rävlanda 
Styrelsen noterar informationen  
 

 Lägesrapport anslutning Rya Hed 
Styrelsen noterar informationen  
 

 Information avtal om ledningsöverlåtelse Stenkrossvägen i Pixbo/Mölndals Stad 
Styrelsen noterar informationen  
 

 Lägesrapport personal (rekrytering och övrigt) 
Styrelsen noterar informationen 
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 Information Bråta återvinningscentral 

Styrelsen noterar informationen  
 

§ 5 Information och beslut om Va-taxa 2023. 
 

Styrelsen noterar informationen, samt uppdrar åt VD att gå vidare med att ta 
fram en tjänsteskrivelse med förslag på Va-taxa 2023 enligt föreliggande förslag. 
 

 
§ 6 Information och beslut om Avfallstaxa 2023. 

 
Styrelsen noterar informationen, samt uppdrar åt VD att gå vidare med att ta 
fram en tjänsteskrivelse med förslag på Avfalls-taxa 2023 enligt föreliggande 
förslag. 

 
 
§ 7 Beslut om gäldenärsbyte, övertagande av lån från Härryda kommun 
 
 Styrelsen beslutar, att låna 200 000 000 kr från Kommuninvest genom 

gäldenärsbyte och övertagande av lån från Härryda kommun på villkor enligt lån 
KI_122396 och KI_73727, per den 1:e oktober 2022. 

 
 
§ 8 Beslut om delegation låneverksamheten 
 
 Styrelsen beslutar att uppdra till David Sparredal, med Jessica Sténhoff som 

ersättare, att tillsvidare för Härryda Vatten och Avfall AB:s räkning omsätta 
befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av 
Härryda kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen. 

 
 
§ 9 Ekonomi 
  

 Skattekonto och Checkräkning 
Styrelsen noterar informationen. 
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§ 10 Styrelsesammanträden 2022 

 

10 oktober, 14:00-16:30 

28 november, 14:00-16:30 

  

Presidiemöten 

26 september, 10:00-11:30 

14 november, 10:00-11:30 

 

 

§ 11 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor. 

 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 

 

 

      

 

David Sparredal 

för 

Härryda Vatten och Avfall AB 
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Förslag till taxa 2023 Vattenverksamhet 
 

Bakgrund och sammanfattning 

VA-taxa är uppdelad i anslutningsavgifter som betalas vid nyanslutning och brukningsavgifter som 
debiteras kvartalsvis till anslutna kunder. 

Vattenverksamheten står inför stora investeringar delvis redan beslutad utbyggnad men framförallt 
kommande exploateringar och omvandlingsområden. I juni 2021 informerades styrelsen kring 
bolagets gällande plan med utgifter och inkomster för de kommande åren. Strategi man valde var att 
successivt öka anslutningsavgiften så att nya detaljplaner ska erhålla full kostnadstäckning. 

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr för 2022(budget +4,8 mnkr). Underskott 
mot budget beror främst på prisökning på el och vattenreningskemikalier. Prognostiserat resultat 
lämnar en resultatfond på 4,8 mnkr inför 2023. 2021 planerades taxan öka för att möta ökade 
avskrivningar vid idrifttagning av pågående investeringar, nytt vattenverk med mera. Jämfört med 
2022 beräknas räntekostnaderna öka med 13 mnkr under 2023, vilket inte fanns med i planen för 
taxan som togs fram under 2021. För att inte behöva öka brukningstaxorna lika mycket kommer en 
del av anslutningsavgiften, 15% motsvarande direkta kostnader, att redovisas som intäkt vid 
inbetalning. Denna redovisning förväntas öka omsättningen med knappt 7 mnkr 2023. I 
nedanstående förslag förväntas Vattenverksamhetens intäkter från brukningsavgifter öka med 8,7 
mnkr motsvarande 10,4%. 

 

Förslag till beslut: 

- Styrelsen uppdrar åt VD att gå vidare med att ta fram en tjänsteskrivelse med förslag på VA-taxa 
2023, enligt nedanstående förslag. 

 

 

Typhus 

Typhus A omfattar ett friliggande enbostadshus på 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, 
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. 

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och 
dagvattenavlopp.15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 
m3/år.   

Typhus H63 enligt Typhus B med 63 lägenheter. 
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Verksamhetens förslag 2023 
 

Anslutningsavgift 

 

 

Ovan tabell visar tre olika komponenter av anslutningsavgiften, servisavgift, tomtyteavgift och 
lägenhetsavgift exklusive moms. 

 

Förslaget är delvis enligt plan från 2021 med en tidigarelagd ökning av servisavgift för att möta 
verksamhetens ökade kostnader vid ledningsförläggning. Servisavgiften kan ses som ersättning för 
självkostnader vid anläggande av en genomsnittlig servis. Ökningen av lägenhetsavgift ligger enligt 
den plan som beslutades 2021 för att nyanslutningar ska få betala en högre andel av ledningsnätet i 
stort och öka täckningsgraden inom varje nybyggnads- och exploateringsområde. 

För kunden innebär det en ökning för typhus A med 20 250 kr (10%) och Typhus B 195 250 kr (20%). 
Den procentuellt sätt högre ökning på flerfamiljshus beror att lägenhetsavgift väger tungt när det 
byggs på höjden. Ökning per hushåll/lägenhet i ett flerfamiljshus uppgår till ca 12 800 kr. 
Anslutningsavgift per hushåll i ett ”typiskt” flerfamiljshus i Härryda (Typhus H63) uppgår till ca 70 000 
kr inklusive moms, att jämföra med ett enbostadshus som kostar ca 224 000 kr. 

För att korta ner tiden mellan bolagets utgifter för nya anläggningar och inkomster för nyanslutningar 
föreslås en komplettering i taxan för att möjliggöra debitering av servis- och tomtyteavgift på 
obebyggda fastigheter. Förutsättningar är att ledningsnät är utbyggt, förbindelsepunkt meddelad till 
fastighetsägare och att Kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsområde. 

  

Gällande Förslag Plan
kr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Servisavg 82 000 85 000 85 000 85 000 86 000 88 000 90 000
Tomtyteavg 46 50 50 50 52 54 56
Lägenhetsavg 44 000 54 000 62 000 70 000 80 000 90 000 100 000
Typhus A 162 800 179 000 187 000 195 000 207 600 221 200 234 800
Typhus B 778 800 935 000 1 055 000 1 175 000 1 327 600 1 481 200 1 634 800
Typhus H63 2 890 800 3 527 000 4 031 000 4 535 000 5 167 600 5 801 200 6 434 800
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Brukningsavgift 

 

 

Ovan tabell visar brukningsavgiften exklusive moms. Brukningsavgift är indelad i fasta avgifter och en 
rörlig avgift (kr/kbm). 

 

Föreslagen taxeökning generar ökade intäkter om 11 mnkr inklusive volymökningar för fler kunder. 
Budgeterad intäkt på brukningsavgifter landar på knappt 91,6 mnkr 2023, en total ökning om 14 
procent, vilket är enligt den plan som beslutades 2021. Verksamheten prognostiserar totala 
kostnadsökningar om 21 procent för 2023 beroende delvis idrifttagning av nya anläggningar men 
framförallt räntekostnader som förväntas tredubblas. En förutsättning för att inte höja 
brukningstaxan ytterligare för att möta kostnadsökningar är att redovisa 15 procent av 
anslutningsavgiften direkt vid inbetalning för att matcha direkta kostnader för nya anslutningar. Att 
redovisa en del av anslutningsavgiften direkt är enligt gällande normer. Denna redovisning förväntas 
öka omsättningen med knappt 7 mnkr 2023. Det finns en risk att byggplaner förskjuts på grund av 
konjunkturen, vilket skulle innebära att planerade tillskottet på 15 procent av anslutningsavgifter blir 
lägre.  

För kunderna innebär föreslaget att avgiften för typhus A öka med 641 kr (9%) inklusive moms per år, 
för typhus B ökar taxan med 10 229 kr (13,9%) och för Typhus H63 42 305 kr (14,5%). Ökningarna i 
taxan är fortsättning på arbetet för att jämna ut skillnader mellan att bo i ett flerfamiljshus och ett 
fristående hus. Nyttan av kommunalt vatten är rimligtvis den samma och belastningen på de 
gemensamma anläggningarna de samma oavsett om du bor i villa eller lägenhet. 2023 betalar ett 
hushåll i ett fristående hus 2 942 kr mer per år jämfört med ett hushåll i flerfamiljshus. 2022 var 
skillnaden 2 980 kr. 

Totalt under perioden är planen att höja ytterligare i genomsnitt 8% per år.  

 

 

 

kr Gällande Förslag Plan
2022 2023 2024 2025

Typhus A 7 024 7 665 8 278 8 940
Typhus B 73 788 84 017 90 738 97 997
Typhus Härryda 63 lgh 292 332 334 637 361 408 390 321
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Förslag till taxa 2023 Avfallsverksamhet 
 

Bakgrund och sammanfattning 

Sophämtningstaxan är uppbyggd av en grundavgift, en hämtningsavgift och en viktavgift. Grundavgift 
och hämtningsavgift tas ut som en årlig fast avgift och ska täcka verksamhetens kostnader för 
återvinningscentral, miljö- och utvecklingsarbete, hantering av farligt avfall, administration och 
planering samt information. Viktavgift debiteras per kilo lämnat avfall. Avgifterna är miljöstyrande för 
att uppmuntra till källsortering.  

Större delen av verksamheten utförs på entreprenad med upphandlade avtal som sträcker sig över 
flera år. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,4 mnkr för 2022, främst med 
hänvisning till förlikning gjord med en tidigare leverantör. Prognostiserat resultat innebär en 
resultatfond efter 2022 om cirka 1 mnkr. Enligt självkostnadsprincipen bör resultatfonden återställas 
och verksamheten föreslår därför ingen generell höjning av avgifterna de kommande åren. Tre nya 
tjänster introduceras med i taxan.  

 

Förslag till beslut: 

- Styrelsen uppdrar åt VD att gå vidare med att ta fram en tjänsteskrivelse med förslag på Avfalls-taxa 
2023, oförändrad enligt nedanstående förslag. 

 
Avgift standardabonnemang 

kr Gällande Förslag Plan  
 2022 2023 2024 2025 

Standardabonnemang inkl moms 2 260 2 260 2 260 2 260 
 

Ovan tabell visar årlig avgift för ett standardabonnemang, en villa med 190 liters kärl och 160 kg 
hushållsavfall per år á 2,25 kr. 

 

Inför 2022 höjdes de fasta avgifterna med 16% vilket förväntas öka intäkterna med 2,8 mnkr. I och 
med att tvisten med en tidigare entreprenör föll väl ut och reglerats under 2022 kommer Avfall göra 
ett överskott om 5,4 mnkr. Överskottet lämnar resultatfonden på cirka 1 mnkr efter 2022 och ska 
återställas inom de kommande tre åren varför verksamheten inte förslår någon höjning på 
avgifterna. 
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Verksamheten föreslår införande av tre nya tjänster som också införs i taxan.  

- Tjänst med låsbart kärl införs med anledning av efterfrågan från kunder.  

- Fastighetsnära hämtning av farligt avfall från verksamheter införs på grund av lagkrav från och med 
årsskiftet.  

- Ny taxa för tillfällig container för bygg- och rivningsavfall föreslås. 
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Underlag till övertagande av lån och delegation av handläggning av lån 
 

Den 17:e maj rapporterade bolaget kring utveckling och prognos för låneportföljen och meddelade 
behovet av en utökad långsiktig upplåning om 200 mnkr under 2022 genom ett eventuellt 
övertagande av lån från Härryda kommun. 

Enligt prognos i maj ska bolagets totala lån uppgå till 594 mnkr per sista augusti. Bolaget långfristiga 
upplåning uppgår till 400 mnkr. Saldo på checkräkning är – 183 mnkr (-250 mnkr) per 22-08-26. 

Härryda kommun beslutade den 16 juni 2022 § 101 att ingå borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 
upp till ett högsta lånebelopp om 700 mnkr. 

Enligt bolagets finanspolicy ska om möjligt bolaget och Härryda kommun ha en gemensam 
likviditetsplanering. Koncernen(kommunen) har idag ett likviditetsöverskott på gemensamt 
koncernkonto. Planen är att göra ett gäldenärsbyte på två lån om vardera 100 mnkr, KI-122396 med 
ränta på 0,56% med förfall 2026-02-04 samt KI_73727 med 1,76% ränta med förfall 2025-03-12. 

Sen nedan indikativa räntor för fast ränta 3 och 4 år löptid, Kommuninvest per 2022-08-26  
(bankdagar 9-17). 

Kommuninvest INDIKATIVA RÄNTOR INKL. MARGINAL (%) 2022-08-26 

Löptid (år) Marginal (%) Fast Rörlig 

3M tills v * 0,09  1,36 

1 0,06 2,60 1,33 

2 0,17 3,17 1,44 

3 0,26 3,29 1,53 

4 0,31 3,30 1,58 

5 0,38 3,31 1,65 

6 0,43 3,32 1,70 

7 0,49 3,35 1,76 

8 0,55 3,40 1,82 

9 0,60 3,43 1,87 

10 0,64 3,46 1,91 
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Bolagets investeringar fortlöper och behov av att nyttja checkräkningen i samverkan med kommunen 
kvarstår men vi avser inte att under 2022 låna upp ytterligare utöver de lån som tas över från 
kommunen.   

Syftet med styrelsens beslut är att möjliggöra för bolaget att genomföra ett övertagande kommunens 
lån hos Kommuninvest i samråd med ägaren samt fortlöpande uppta nya lån för framtida finansiering 
inom ramen för bolagets finanspolicy och av KF fastställd kommunal borgen.  

Förslag till beslut 

§ 7 Styrelsen beslutar, att låna 200 000 000 kr från Kommuninvest genom gäldenärsbyte och 
övertagande av lån från Härryda kommun på villkor enligt lån KI_122396 och KI_73727, per den 1:e 
oktober 2022. 

§ 8 Styrelsen beslutar att uppdra till David Sparredal, med Jessica Sténhoff som ersättare, att 
tillsvidare för Härryda Vatten och Avfall AB:s räkning omsätta befintliga lån, samt uppta nya lån, dvs 
öka företagets skulder, inom den av Härryda kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen. 

Bilagor: 

- KF 2020-12-10 §238 

- Finanspolicy Härryda Vatten och Avfall AB 

- Låneavtal KI_122396 

- Låneavtal KI_73727 
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