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Förord 
Detta examensarbete avhandlar utformningen av ett förfrågningsunderlag till en samverkans-
entreprenad. Närmare bestämt utformas entreprenadkontrakt, upphandlingsföreskrifter och 
administrativa föreskrifter till ombyggnationen av väg 515, delen Långträsk - Koler. Jag vill 
rikta ett stort tack till följande personer som har bidragit till att arbetet har kunnat genomföras: 

• Min examinator, Professor Jan Borgbrant. 
• Min handledare på LTU, Teknologie licentiat Anders Wennström. 
• Personalen vid Vägverket Region Norr, i synnerhet; 

- Lars Bergdahl, projektledare och min handledare. 
- Bengt Falk, upphandlare, för den tid han har lagt ner på att läsa rapporten och 

svarat på frågor. 
- Mattias Broström, projektledare. 

• Min opponent, Jukka Kinnunen, för hans noggranna granskning av rapporten.  
• Bo Grönwall, SVR:s väggrupp, för hans kritiska granskning av rapporten och för att 

han har bidragit med sitt stora kunnande om vägbyggnad. 
• Adjungerad Professor Rolf Hörnfeldt, för att han har tagit sig tid att svara på mina 

frågor. 
• Per Björnfot, tidigare avdelningschef för Investeringssektionen vid Vägverket Region 

Norr, för att han har varit drivande i igångsättningen av arbetet och för hans 
synpunkter på rapporten.  

• Följande entreprenör- och beställarerepresentanter som har inkommit med värdefulla 
synpunkter: 

- Torsten Blomster, Seiten Byggnads. 
- Torbjörn Kronfeldt, Asfaltsbeläggningar (ABL). 
- Roland Kemppainen, Skanska. 
- Lennart Kjellgren, NCC. 
- Peter Rehnman, Vägverket Region Mitt. 
- Inger Lundberg, Banverket. 
- Lars-Erik Svahn, Banverket. 
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Abstract 
There are many participants in the modern building process, all with individual interests to 
look after. Partnering is an attempt to create common goals that all participants can accept. 
The idea is that participants shall work together towards the common project goals and that 
this will lead to a more effective project. Due to the large administrative organisation, 
partnering projects must be relatively big. In the northern region of the Swedish road 
administration there have been some successful projects with a reduced organisation. But 
there haven’t been any research done concerning the purchase of those projects. The aim with 
this study is to increase the knowledge about how a partnering project with reduced 
organisation can bee purchased. In practice a contract and two other documents that is used at 
the purchase of a project is constructed. One important issue that has to be concerned is that 
small entrepreneurs shouldn’t have a disadvantage.  
 
The first part of the report is a literature review, where the building process and previous 
partnering projects at the Swedish road administration are studied. The main issues that had to 
be considered were; 

1. Part responsible for projecting; 
2. Form for compensation of the entrepreneur;  
3. How the contract price can bee adjusted; 
4. How the offers of the entrepreneurs are evaluated; 
5. Organisation and methods for solving conflicts.  

 
With the literature review as base a draft to the purchase documents mentioned above were 
shaped. The draft was tested on a group to get new opinions and to be able to improve the 
purchase documents. Some changes were made after the test and the final result on the issues 
above were: 

1. The buyer is responsible for projecting. 
2. Target price with incentive, were the entrepreneur is replaced for actual costs.  
3. The target price can be adjusted for changed quality, changed function or changed 

quantity caused by incorrect information in the purchasing documents.  
4. The most important issue, when the offers of the entrepreneurs are evaluated, is the 

price. The road administrations earlier experience from the entrepreneur is the second 
most important issues. Other factor is the site manager’s experience, quality review, 
ISO 9001 and ISO 14001 certificates. 

5. The reduced form of organisation, previously used in partnering projects in the 
northern region, will be used. The work group will bee responsible for the production. 
The control group will solve issues that the work group can’t agree about. If the 
control group can’t solve the issue the rules in AB 04 will apply.  
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Sammanfattning 
I den moderna byggprocessen ingår många aktörer som alla har individuella intressen att 
tillgodose. Samverkansentreprenad är ett försök att i projektet skapa gemensamma mål som, 
ifall de uppnås, medför att även de individuella aktörerna uppnår sina mål. Tanken är att 
aktörerna skall samverka för att uppnå de gemensamma projektmålen. Detta skapar en miljö 
med ständigt informationsutbyte som förhoppningsvis leder till ett effektivare genomförande. 
Samverkansentreprenader har ofta en ganska omfattande ledningsorganisation, vilket medför 
att den blir resurskrävande. Vid Vägverket Region Norr har det skett lyckade försök med att 
genomföra samverkansentreprenader med en mindre organisation. Dock har det inte skett 
någon utredning om hur dessa projekt skall upphandlas. Syftet med examensarbetet är därför 
att försöka öka kunskaperna om hur upphandlingen av en förenklad samverkansentreprenad 
kan göras. I praktiken utformas entreprenadkontraktet, upphandlingsföreskrifterna och de 
administrativa föreskrifterna till ett förfrågningsunderlag. Representanter för Vägverket har 
även poängterat att det är viktigt att mindre entreprenörer inte missgynnas av att 
samverkansentreprenad tillämpas.  
 
För att kunna genomföra detta gjordes först en litteraturstudie där byggprocessen och tidigare 
genomförda samverkansentreprenader hos Vägverket studerades. Med hjälp av den ökade 
kunskapen utformades ett utkast till de ovan nämnda delarna av förfrågningsunderlaget. 
Arbetet kan sammanfattas i följande huvuddelar: 

1. Val av entreprenadform. 
2. Val av ersättningsform. 
3. Modell för riktprisjustering. 
4. Modell för prövning av anbud. 
5. Organisation och konfliktlösning. 

 
Utkastet användes sedan som underlag för datainsamlingen. Anledningen till testet av 
förfrågningsunderlaget var att försöka eliminera de oklarheter som fanns samtidigt som 
oberoende åsikter behövdes för att besvara vissa frågor. Efter datainsamlingen gjordes en ny 
bedömning som ledde till vissa förändringar. I stora drag blev resultatet på ovan nämnda 
huvuddelar följande: 

1. Utförandeentreprenad med standardavtalet AB 04. 
2. Riktpris med incitament där entreprenören ersätts enligt självkostnadsprincipen. 
3. Riktpriset justeras uppåt eller neråt för ökad respektive minskad kvalitet med hjälp av 

uppskattad förändring av livscykelkostnaden. I övrigt justeras riktpriset enligt 
självkostnadsprincipen för: 

• Tillkommande eller avgående funktion. 
• Felaktigheter i förfrågningsunderlaget som medför ökad eller minskad mängd. 

4. I modellen för prövning av anbud viktas entreprenörens tidigare erfarenheter något 
högre än vad som är normalt vid Vägverket Region Norr. Dessutom tillkommer en 
parameter där platschefens tidigare erfarenheter från liknade projekt bedöms. 

5. Organisationen ser ut på samma sätt som den gjort i Region Norrs tidigare projekt. Det 
har i de aktuella delarna av förfrågningsunderlaget förtydligats vad som förväntas av 
olika grupper och deltagare. Bland annat har beställarens och entreprenörens 
representanter i arbetsgruppen befogenheter att fatta beslut i produktionsfrågor. 
Styrgruppens uppgift blir att lösa frågor som inte arbetsgruppen kunnat lösa samt 
frågor angående förändringar av riktpriset. I de fall som inte styrgruppen kan lösa en 
fråga har det ombud, som har beslutsrätt i en traditionell utförandeentreprenad, det 
sista ordet. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 
I den moderna byggprocessen ingår ofta många olika aktörer och sammansättningen varierar 
mellan projekten. De olika aktörerna ansvarar bara för en del av projektet och byggprocessen 
blir ett stafettlopp där varje aktör enbart fokuserar på sin del av loppet eftersom incitament för 
samarbete ofta saknas.  
 
I syfte att förbättra relationen och öka möjligheterna att använda aktörernas kunskaper har det 
i Sverige genomförts försök med en samverkansform som har utvecklats i USA och 
Storbritannien. Eftersom samverkansformen är relativt ny i Sverige har den inte fått något 
namn, ofta används det engelska namnet partnering. Partnering är inte en så lyckad 
benämning eftersom det är svårt att förstå vad begreppet innebär. Vid Vägverket Region Norr 
har samverkansformen istället kallats samverkansentreprenad, vilket på ett bättre sätt 
beskriver att det är en entreprenad med utökad samverkan mellan parterna. På grund av detta 
kommer begreppet samverkansentreprenad att användas i fortsättningen. Grundidén med 
samverkansentreprenad är att skapa en arbetsmiljö där aktörerna i byggprocessen kan arbeta 
mot gemensamma projektmål, till skillnad från tidigare då arbetet var mer inriktat mot 
individuella mål, vilket ofta leder till suboptimering. 
 
Organisationen vid samverkansentreprenad är vanligtvis ganska omfattande och därmed 
resurskrävande. Detta har medfört att modellen inte använts på mindre projekt. För att kunna 
implementera samverkansformen även på mindre projekt har Vägverket Region Norr 
genomfört ett antal projekt med en förenklad modell för samverkansentreprenad.  
 
Vid samtliga av Region Norrs samverkansentreprenader, utom i ett fall, har upphandlingen 
skett som vid en traditionell utförandeentreprenad. Efter att kontraktet skrivits genomförs en 
omförhandling till samverkansentreprenad. Omförhandlingen kan dock medföra vissa 
problem dels för att den kan bli resurskrävande. Men även på grund av att den mest lämpade 
entreprenören för samverkansentreprenad kan förbises då traditionell upphandling inte lägger 
lika stor vikt vid de mjuka parametrarna som är viktiga vid samverkansentreprenad. Eftersom 
endast ett projekt har upphandlats som en förenklad samverkansentreprenad är kunskaperna 
om själva upphandlingsförfarandet begränsade.  

1.2. Syfte  
Syftet med arbetet är att öka kunskaperna om upphandlingen av samverkansentreprenader, i 
synnerhet för den förenklade modell som använts vid Region Norr. För att kunna genomföra 
detta kommer ett förfrågningsunderlag för ett enskilt projekt att utarbetas. Det aktuella 
projektet är väg 515, delen Långträsk – Koler. Sträckan är cirka 15,7 kilometer lång och har 
begränsad bärighet och dålig ytstandard. Bärigheten skall därför förbättras och vägen skall 
beläggas till 6 meters bredd. Anläggningskostnaden för hela projektet är beräknad till cirka 36 
miljoner kronor.  
 
Projektet kommer att upphandlas och genomföras som en förenklad samverkansentreprenad. I 
förfrågningsunderlaget skall det framgå hur anbuden kommer att bedömas, det vill säga 
vilken vikt som kommer att läggas vid olika parametrar. Med hjälp av det som presenteras i 
förfrågningsunderlaget skall anbudsgivarna kunna utföra kalkylering och Vägverket skall 
kunna jämföra anbudsgivarna för att bedöma vem som är mest lämpad för att genomföra 
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projektet. Det är viktigt att projektet upphandlas och genomförs på ett sådant sätt att även 
mindre entreprenörer kan vara med och konkurrera. 

1.3. Avgränsningar  
Rapporten kommer att behandla upprättandet av förfrågningsunderlaget för väg 515 delen 
Långträsk – Koler där Vägverket är beställare. Tyngdpunkten kommer att vara på 
upphandlingsföreskrifterna, entreprenadkontraktet och de administrativa föreskrifterna som är 
de dokument som skiljer sig mest mot traditionella entreprenader.  
 
I första hand riktar sig rapporten till Vägverket Region Norr och till Luleå Tekniska 
Universitet. Dock kan alla aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen finna intresse i de 
resultat som presenteras. Resultatet kan även komma till användning vid ytterligare forskning 
inom området. Eftersom rapporten riktar sig till branschkunniga kommer ord, som är allmänt 
vedertagna inom branschen inte att förtydligas. För de läsare som inte är införstådda med 
begreppen finns dessa i de flesta fall förtydligade i TNC 95, ABT 94 eller AB 04. 

1.4. Plan för examensarbetet 
Nedan illustreras i stora drag hur arbetet kommer att genomföras. Efter att riktlinjerna för 
arbetet fastställts genomförs en litteraturgenomgång, detta för att fördjupa kunskaperna inom 
området samt för att kunna använda de erfarenheter som finns dokumenterade. 
Litteraturgenomgången kommer sedan att utgöra en grund för arbetet med att upprätta ett 
förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget kommer därefter att testas genom en 
datainsamling för att minimera antalet felaktigheter. Resultaten kommer att analyseras för att 
kunna användas vid framtagandet av det slutliga förfrågningsunderlaget.  
 

Figur 1 Plan för examensarbetet. 

Upprätta plan för 
examensarbetet. 

Diskutera planen med 
representanter för 
Vägverket och LTU. 

Litteraturgenomgång. 

Upprätta ett utkast till 
förfrågningsunderlag 
samt intervjufrågor. 

Diskutera utkastet med 
representanter för 
Vägverket och LTU. 

Genomföra intervjuer 
och sammanställa data. 

Analysera och upprätta 
ett slutgiltigt 
förfrågningsunderlag. 

Diskutera resultatet med 
representanter för 
Vägverket och LTU. 

Slutlig rapport och 
redovisning. 
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1.5. Forskningsdesign 
För att skapa en förståelse för hur ett vägprojekt kan genomföras och vilka begrepp som är 
centrala sker först en allmän beskrivning under kapitel 2, Grundläggande begrepp. Där 
beskrivs byggprocessen, entreprenadformerna och ersättningsformerna. Den fortsatta 
teoretiska genomgången fokuserar sedan på samverkansentreprenader där en allmän studie 
om samverkansentreprenad följs av en studie av tidigare genomförda projekt. Detta skapar en 
teoretisk bild av samverkansentreprenad samt en uppfattning om hur Vägverket arbetat i dessa 
projekt, vilket redovisas i kapitel 3. Med hjälp av litteraturstudien och Vägverkets STUK-
mallar1 utformas sedan ett utkast till entreprenadkontraktet, upphandlingsföreskrifterna och de 
administrativa föreskrifterna.  
 
Utkasten sänds sedan till målgruppen som består av totalt åtta personer. För att belysa 
problemet från flera olika håll kommer dessa intervjuer att fördelas mellan beställare 
(2 stycken), utförare (4 stycken) samt experter på samverkansentreprenader (2 stycken). 
Tanken med att låta en grupp utomstående personer få ta del av utkastet är att, redan innan 
upphandlingen, försöka räta ut så många frågetecken som möjligt. Den initiala bedömningen 
är att åtta personer kommer att räcka för att hitta de flesta felen, så att dessa kan avlägsnas 
innan upphandlingen.  
 
Med hjälp av datainsamlingen sker sedan en slutlig diskussion under kapitel 6. Detta 
utmynnar i det förfrågningsunderlag som presenteras i Bilagorna 4 - 6. I Figur 2 finns en 
övergripande bild av forskningsdesignen där siffrorna representerar kapitelnumren i 
rapporten. 
 

 
Figur 2 Forskningsdesign. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 De mallar som Vägverkets upphandlare utgår från när de upprättar entreprenadkontrakt, 
upphandlingsföreskrifter och administrativa föreskrifter.  
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2. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 

2.1. Byggprocessen 
Beroende på entreprenadform kan byggprocessen se ut på olika sätt. Den innehåller dock ett 
antal huvudsteg: planering och projektering, upphandling, produktion samt förvaltning (se 
Figur 3).  
 

 
Figur 3 Byggprocessen. 

2.1.1. Planerings- och projekteringsprocessen 
Vid vägbyggande kan planerings- och projekteringsprocessen fram till färdig bygghandling 
delas in i fyra skeden; förstudie, vägutredning, arbetsplan samt bygghandling (se Figur 4).  
 

 
 

Figur 4 Planerings- och projekteringsprocessen för vägobjekt. 

 
Förstudie 
Förstudien är övergripande och brukar delas in i programfas, analysfas och beslutsfas. 
Programfasen skall redovisa faktorer som ekonomiska ramar, miljömål, vägens funktion och 
standard samt start och målpunkt. I analysfasen sker först en studie av dagsläget. Där studeras 
faktorer som trafikflöden, olycksstatistik, bärighet, kommunens markanvändningsplan, 
miljöfrågor, byggnadstekniska förutsättningar med mera. Denna nulägesinventering används 
sedan för att identifiera alternativa lösningar. Ett utredningsområde där en väglokalisering kan 
vara lämplig anges och trafikmängden uppskattas. I beslutsfasen införs de kompletteringar 
och ändringar som regionen beslutat om och handlingen får beteckningen 
förstudie/beslutshandling. [3] 

Förstudie 
Programfas 

Analysfas 

Beslutsfas 

Vägutredning 
Programfas 

Skissfas 

Förslagsfas 

Beslutsfas 

Arbetsplan 
Programfas 

Skissfas 

Förslagsfas 

Beslutsfas 

Bygghandling 

Planering & 
projektering Upphandling Produktion Förvaltning 
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Vägutredning 
Vägutredningen skall fungera som underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk standard. 
Vägutredningen indelas i program-, skiss-, förslags- och beslutsfas. I programfasen fastställs 
de förutsättningar och målsättningar som skall gälla. Här väljs preliminärt den trafiktekniska 
standard som vägen skall hålla. I skissfasen sker en fördjupning av den inventering som 
genomfördes i förstudien. Här studeras faktorer som miljö, trafikmängd, kommunens planer 
och program, geotekniska och geologiska förutsättningar med mera. Efter det skissas alla 
alternativa korridorer.  
 
Under förslagsfasen studeras de möjliga alternativen djupare. Åtgärder som kan minska 
miljöpåverkan diskuteras. Analyser av exempelvis landskap, geoteknik och trafikmängd 
fördjupas ytterligare för varje alternativ. Plan- och profillösningar upprättas för varje korridor 
och åtgärder på befintlig väg föreslås. Konsekvensbeskrivningar, som exempelvis en 
miljökonsekvensbeskrivning, upprättas och används som underlag vid de rekommendationer 
som lämnas. Handlingen kallas Vägutredning/förslagshandling och ställs ut för att 
allmänheten skall kunna lämna synpunkter. Kopior skickas även till kommun och länsstyrelse 
för utlåtande. I beslutsfasen kompletteras handlingarna med de beslut som tagits av regionen. 
Därefter sammanställs materialet som kallas Vägutredning/Beslutshandling som bland annat 
redovisar val av korridor, referenshastighet, separeringsgrad och typsektion. [3] 
 
Arbetsplan 
Även arbetet med att upprätta arbetsplanen uppdelas i program-, skiss-, förslags- och 
beslutsfas. I programfasen inläses vägutredningen för att kontrollera att den information som 
användes i de tidigare skedena fortfarande stämmer eller om detta måste göras om. Sedan 
upprättas program för det fortsatta arbetet. I Skissfasen fördjupas den data som användes i 
vägutredningen. Broskisser, plan- och profilritningar upprättas för de alternativa 
vägsträckningarna. Detta används sedan som underlag för att göra mängd- och 
kostnadsberäkningar för de olika vägalternativen. För varje alternativ görs också en 
bedömning av de konsekvenser som det medför. Materialet ställs sedan samman till en 
arbetsplan/skisshandling. Denna handling redovisas på ett markägarsammanträde och om 
Vägverket anser att ett av alternativen är bäst bör det redovisas till detta sammanträde.  
 
I nästa steg, som är förslagsfasen, markeras först den valda linjen och geotekniska 
undersökningar genomförs. En inventering av fornlämningar och berörda fastigheter 
genomförs innan vägens slutliga plan- och profilläge fastslås. Här måste många faktorer, som 
exempelvis ekonomi, trafiksäkerhet, boendemiljö och estetik, beaktas. En separat 
miljökonsekvensbeskrivning, förkortad MKB, skall upprättas och godkännas av länsstyrelsen 
innan den fogas till arbetsplanen.  
 
Efter godkännandet benämns handlingen arbetsplan/förslagshandling och skall ställas ut i tre 
till fyra veckor. Alla erinringar som inkommer skall bemötas och om det medför någon 
förändring skall det redovisas. I beslutsfasen begärs yttrande från länsstyrelsen innan 
arbetsplanen skickas till huvudkontoret för fastställelse. Om inga överklaganden kommer in 
under överklagandetiden, som normalt är 31 dagar, vinner arbetsplanen laga kraft. Om 
överklagande inkommer överlämnas arbetsplanen till regeringen för prövning. [3] 
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Bygghandling 
I bygghandlingen ingår de handlingar som krävs för att kunna uppföra vägen såsom: 
landskapsinformation, anläggningsinformation, tekniska beskrivningar, ritningar samt 
mängdförteckning [4]. Dessutom skall trafik under byggnadstiden, bygglov, lantmäteri-
förrättning, enskilda vägar och vattendom behandlas. Bygghandlingens omfattning varierar 
beroende på entreprenadform. Vid en utförandeentreprenad tillhandahåller beställaren en 
färdig bygghandling. Om det rör sig om en totalentreprenad är inte bygghandlingen färdig 
utan entreprenören måste komplettera med tekniska lösningar och detaljprojektering. [3] 

2.1.2. Upphandling och anbud 
Upphandlingsprocessen börjar med att ett förfrågningsunderlag upprättas. Förfrågnings-
underlaget är det underlag som anbudsgivarna använder vid anbudskalkyleringen. Innehållet 
styrs av vilken entreprenadform som används i projektet. Eftersom Vägverket räknas som en 
offentlig beställare styrs deras upphandling även av lagen om offentlig upphandling 
(1922:1528) förkortad LOU. I första kapitlet, fjärde paragrafen, finns en för offentlig 
upphandling grundläggande princip som lyder: 
 
”Upphandlingen skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även 
i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas 
utan ovidkommande hänsyn.” 
 
I LOU finns ett separat kapitel för upphandling av byggentreprenader som uppgår till minst 5 
miljoner euro vilket motsvarar cirka 45 miljoner kronor. Om upphandlingssumman 
understiger detta tröskelvärde skall reglerna i kapitel 6 från LOU användas. Enligt lagen får 
en förenklad upphandlingsprocess användas vid dessa mindre entreprenader. [4] 
  
I förfrågningsunderlaget/anbudsinbjudan/annonsen skall vid upphandling under tröskelvärdet 
enligt LOU följande ingå [4]: 

• Administrativa bestämmelser, här skall framgå: 
- Om anbudet kan komma att antas utan föregående förhandling. 
- Att anbudet skall lämnas skriftligt och att ett anbud som lämnas muntligt eller 

genom elektronisk överföring skall bekräftas omgående genom egenhändigt 
undertecknad handling. 

- Den dag då anbudet skall ha inkommit. 
- Den dag till och med anbudet skall vara giltigt. 
- På vilket sätt som leverantören kan lämna upplysningar som den upphandlade 

enheten begär enligt LOU 6 kapitlet 9 §. 
• Kravspecifikation, i form av en teknisk beskrivning eller en funktionsbeskrivning. Om 

en teknisk beskrivning utfärdas skall denna uppfylla reglerna i LOU, 1 kapitlet 12 §. 
Från 1 kapitlet 16 § framgår det att den tekniska beskrivningen inte får vara av sådan 
karaktär att vissa företag gynnas eller missgynnas om det inte finns förklarliga skäl till 
detta.  

• Kommersiella villkor, i förfrågningsunderlaget skall det framgå vilka kommersiella 
villkor som skall gälla för upphandlingen, exempelvis: 

- betalningstider och betalningsvillkor, 
- leveranstid och leveransvillkor, 
- leveransförsening, vite, hävning och avbeställning, 
- ägande- och nyttjanderätt till konstruktioner, ritningar och annat underlag, 
- service och underhåll, 
- garantier och andra ansvarstaganden, 
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- leveranskontroll, testning och provning, 
- utbildning och dokumentation, 
- optioner och tilläggsbeställningar, 
- tvister. 

• Utvärderingskriterier, i 6 kapitlet 12 § står det att en upphandlande enhet skall anta 
antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller det anbud som har 
lägst anbudspris. I samma paragraf står det också att vid bedömningen av vilket anbud 
som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, skall enheten ta hänsyn till samtliga 
omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetik, funktionella 
och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med mera. Det viktiga 
är att samtliga kriterier anges i annons och/eller förfrågningsunderlag samt om möjligt 
att dessa anges efter angelägenhetsgrad. Ofta brukar beställaren använda sig av något 
som kallas mjuka parametrar. Dessa utgör tillsammans med anbudssumman underlag 
för utvärdering av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.  

• Kvalifikationskrav, de krav som ställs på leverantören med avseende på leverantörens 
tekniska förmåga och kapacitet samt finansiella och ekonomiska ställning (kapitel 1 
§ 18), samt hur dessa skall redovisas, skall anges i upphandlingsannonsen.  

 
Normalt brukar Vägverket indela förfrågningsunderlaget i följande huvudpunkter [5]; 

• Upphandlingsföreskrifter (UF) 
• Entreprenadkontrakt (EK) 
• AB 04 
• Mät- och ersättningsregler 
• Administrativa föreskrifter (AF) 
• Mängdförteckning 
• Tekniska beskrivningar 
• Ritningar 
• Övriga handlingar 

 
Efter att förfrågningsunderlaget har upprättats infodras anbud. Vid en förenklad upphandling 
skall anbud annonseras i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller med en 
annons i annan form som leder till effektiv konkurrens. I normalfallet skall anbud lämnas 
skriftligen och anbudsgivaren skall ges skälig tid att lämna anbudet. När anbudstiden har gått 
ut sker anbudsöppning med minst två personer närvarande. Anbuden förs in i en förteckning 
som undertecknas av de närvarande. [4] 
 
Nästa steg blir således att pröva anbuden. Den upphandlande enheten kan begära att anbud 
kompletteras om detta är nödvändigt samt kan ske utan särbehandling. Beställaren skall 
utvärdera de anbud som inte förkastats på affärsmässiga grunder. Det antagna anbudet skall 
vara det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga angivna kriterier eller det som 
har lägst anbudspris. Faktorer som inte har angetts i förfrågningsunderlaget får inte heller 
beaktas vid utvärderingen. [4] 
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Beställning 
När beslut om entreprenör och anbud, ett så kallat tilldelningsbeslut, har fattats meddelas 
samtliga anbudsgivare skriftligen och kontrakt kan tecknas. Avtalet träder dock inte i kraft 
mellan beställare och entreprenör förrän upphandlingen får avslutas enligt LOU. Detta 
innebär att anbudsgivare har möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingsbeslutet 
inom en period av 10 dagar efter besked om tilldelningsbeslut. [6] 
 
Det finns inte någon lag som direkt styr förhållandet mellan beställaren och den som utför 
arbetet, entreprenören. Istället åberopas i entreprenadkontraktet, beroende på 
entreprenadform, det standardavtal som skall gälla i kontraktsförhållandet [7]. De två 
standardavtal som i huvudsak används för att reglera denna relation beskrivs kortfattat nedan. 
 
Standardavtal 
För utförandeentreprenader används standardavtalet AB, Allmänna Bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Den senaste versionen, som heter 
AB 04, ersätter den gamla AB 92. I förorden till AB 04 står det att avtalet är avsett för delade 
entreprenader och generalentreprenader som båda är former av utförandeentreprenad. Vid en 
utförandeentreprenad där AB 04 tillämpas blir beställaren ansvarig för att objektet uppfyller 
avsedd funktion och entreprenören är ansvarig för utförandet. Dock innebär inte åberopandet 
av AB 04 att entreprenadformen per automatik är en ren utförandeentreprenad och att 
beställaren ansvarar för de tekniska lösningarna. Enligt AB 04 1 kapitlet 6 § är det den part 
som tillhandahållit en teknisk lösning som ansvarar för den. I praktiken innebär detta att 
ansvaret för den tekniska lösningen kommer att ligga hos entreprenören om denna utför 
projekteringen även i de fall som AB 04 åberopas. Paragrafen medför också att om 
entreprenören projekterar en annan teknisk lösning än den som beställaren tillhandahållit 
övertar entreprenören enligt AB 04 det konstruktiva ansvaret för denna. [6] 
 
Vid totalentreprenader betecknas standardavtalen med ABT, Allmänna Bestämmelser för 
Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, där den 
senaste versionen är ABT 94. Vid en totalentreprenad där ABT 94 åberopas ansvarar 
entreprenören för att objektet uppfyller avtalad funktion alternativt att objektet skall fungera 
för känd planerad användning. Precis som i fallet med AB 04 är det enligt ABT 94 den som 
projekterat den tekniska lösningen som ansvarar för denna och därmed inte per automatik 
entreprenören. Det som däremot skiljer ABT 94 från AB 04 är att när beställaren fodrar en 
annan teknisk lösning blir entreprenören ansvarig för att anpassa övriga lösningar till vad 
beställaren föreskrivit. [6] 

2.1.3. Produktion 
Efter att kontraktet har undertecknats av partnerna kan entreprenören påbörja produktionen. 
Vid total- och funktionsentreprenad måste produktionsstarten normalt föregås av projektering. 
Ibland skall entreprenören även upprätta ett förslag till betalningsplan som skall godkännas av 
beställaren. Betalningsplanen reglerar hur beställaren skall ersätta entreprenören för utfört 
arbete under kontraktstiden. [7] 
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2.1.4. Förvaltande  
När produktionen av objektet är slutförd påbörjas förvaltningsfasen. Vid utförandeentreprenad 
och totalentreprenad avslutas produktionsfasen med en slutbesiktning. När slutbesiktningen 
godkänts påbörjas garantitiden och entreprenören avlämnar objektet till beställaren som 
ansvarar för förvaltningen. När garantitiden går ut genomförs en garantibesiktning som 
innebär att entreprenören i fortsättningen endast blir ansvarig för väsentliga fel som har sin 
grund i vårdslöshet. [7]  
 
Vid en funktionsentreprenad är entreprenören normalt ansvarig för underhåll av objektet en 
tid efter färdigställandet. Beställaren utför då en övertagandebesiktning när vägen tas i 
anspråk för trafik. Under underhållstiden kan beställaren löpande kontrollera att efterfrågad 
funktion är uppfylld. Entreprenaden avslutas med en avlämnandebesiktning där beställaren 
godkänner entreprenaden. I samband med detta skall entreprenören överlämna fullständiga 
relationshandlingar till beställaren. [8] 

2.2. Entreprenadformer 
Samverkansentreprenad är inte en entreprenadform utan en samverkansform som kan 
kombineras med valfri entreprenadform. Nedan presenteras de för projektet aktuella 
entreprenadformerna samt en sammanfattning av vilka för- och nackdelar dessa kan medföra. 
Observera att det som skrivs är riktat mot vägbyggande där samverkansentreprenad tillämpas 
på den aktuella entreprenadformen och kan därför inte okritiskt användas i andra 
sammanhang. 

2.2.1. Utförandeentreprenad 
Utförandeentreprenad är samlingsnamnet för de entreprenadformer där beställaren, ofta 
tillsammans med konsulter, utför projekteringen och tar fram färdiga bygghandlingar innan 
upphandlingen görs (se Figur 5). Entreprenören eller entreprenörerna får då till uppgift att 
utföra arbetet enligt handlingarna. Utförandeentreprenader kan uppdelas i 
generalentreprenader och delade entreprenader. 
 

 
Figur 5 Byggprocessen vid utförandeentreprenad [9]. 
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Generalentreprenad 
Vid en generalentreprenad svarar en entreprenör inför beställaren med hela produktionen och 
beställaren ansvarar för projekteringen. Generalentreprenören, som normalt är den samma 
som byggentreprenören, ansvarar sedan för att upphandla och samordna underentreprenörer. 
Generalentreprenören kan även ansvara för att tillhandahålla allmänna hjälpmedel som 
exempelvis ställningar och bodar. [7] 
 
I praktiken brukar anbudsgivarna grunda sina anbud på offerter från någon eller några få 
potentiella underentreprenörer och leverantörer. Om anbudsgivaren får jobbet inhämtas 
offerter från fler företag för att pressa priset. Är konkurrensen på byggmarkanden dålig vid 
tiden för upphandling innebär det att entreprenören kan behålla mellanskillnaden. Är 
konkurrensen däremot god måste anbudsgivaren redan i anbudsskedet räkna med att priserna 
kan pressas. Denna entreprenadform är väldigt enkel för beställaren. Då det endast finns ett 
avtal kan beställaren kontakta generalentreprenören vid problem. Generalentreprenören 
ansvarar sedan för kontakten med underentreprenörerna och leverantörer. Eftersom 
beställaren utför projekteringen är denne skyldig att ersätta entreprenören för de merkostnader 
som kan uppkomma på grund av felaktiga bygghandlingar. [7] 
 
Sammanfattning av för- och nackdelar med generalentreprenad: 
+ En entreprenör. 
+ Även mindre entreprenörer kan tänkas vara med då de inte behöver utföra projekteringen.   
+ Lättare att jämföra anbuden då alla erbjuder samma tekniska lösningar. 
+ Relativt liten risk för entreprenören då denne bara behöver bygga enligt ritningar och 

beskrivningar. 
- Möjligheterna till att samverka kring tekniska lösningar kan begränsas då projekteringen 

redan är klar då entreprenören kommer in i bilden. 
- Om nya tekniska lösningar skall kunna användas måste hela eller delar av projekteringen 

göras om, vilket innebär dubbelt arbete. 
- Beställaren är ansvarig för den konstruktiva utformningen. Det innebär att beställaren 

alltid skall godkänna föreslagna tekniska lösningar vilket ställer stora kav på att 
beställaren är lyhörd och försöker att genomföra föreslagna lösningar. 

- Beställaren har som mål att vägen skall ha en låg livscykelkostnad medan entreprenören 
har som mål att underskrida riktpriset och därmed maximera sin vinst i projektet. Dessa 
mål kan bli motstridande, vilket kan orsaka konflikter.  

- Risk för många diskussioner om regleringar av anbudspriset på grund av felaktigheter i 
bygghandlingarna. 

 
Delad entreprenad 
Delad entreprenad är en entreprenad där flera entreprenörer svarar inför beställaren, var och 
en med sin del av produktionen. Ofta väljs en huvudentreprenör, vilket innebär att denne 
ansvarar för vissa allmänna hjälpmedel och arbeten åt övriga entreprenörer. Om inte annat 
avtals är det beställaren som är samordningsansvarig vid en delad entreprenad. [7] 
 
När entreprenaden är delad kan beställaren tillfråga flera företag inom varje delentreprenad, 
vilket medför att konkurrensen ökar. En fördel med delade entreprenader är att projektstarten 
kan tidigareläggas genom att exempelvis schaktentreprenören upphandlas tidigt för att denne 
skall kunna påbörja sitt arbete samtidigt som andra entreprenörer upphandlas. Eftersom 
beställaren utför projekteringen är denne skyldig att ersätta entreprenören för de merkostnader 
som kan uppkomma på grund av felaktiga bygghandlingar. Denna entreprenadform är relativt 
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krävande för beställaren, dels har beställaren ansvar för samordningen och dels kan det vara 
svårt för beställaren att avgöra vem som är ansvarig för olika fel som uppkommit. [7] 
 
Sammanfattning av för- och nackdelar med delad entreprenad: 
+ Beställaren kan öka konkurrensen på varje delentreprenad genom att många entreprenörer 

tillfrågas. 
+  Relativt liten risk för entreprenören då denne bara behöver bygga enligt ritningar och 

beskrivningar. 
+  Lätt att jämföra anbuden då alla räknar på samma tekniska lösningar. 
+ Många entreprenörer medför en mångfald som kan vara bra vid problemlösning. 
+ Möjlighet till relativt snabb byggstart. 
- Ställer större krav på beställaren, än vid en generalentreprenad, då denne skall kunna 

samordna arbetet.  
- Beställaren har många avtal, vilket kan medföra problem när uppkomna fel skall hanteras. 
- Projekteringen är slutförd då entreprenörerna kommer in i bilden vilket innebär att hela 

eller delar av projekteringen måste göras om för att nya tekniska lösningar skall kunna 
användas. 

- Delentreprenörerna kan få svårt att få en helhetsbild över projektet, vilket kan innebära att 
de idéer som förbättrar deras delområde inte är bra för projektet som helhet. 

- Svårt att använda incitament då incitament på delentreprenader kan leda till suboptimering 
och incitament på helheten kan medföra minskat engagemang då möjligheterna att 
påverka den egna vinsten minskar. 

- Beställaren har som mål att erhålla bästa möjliga väg ur ett livscykelperspektiv medan 
entreprenörerna har som mål att underskrida riktpriset och därmed maximera vinsten i 
projektet. Dessa mål kan bli motstridande och därmed orsaka konflikter.  

2.2.2. Totalentreprenad 
Vid en totalentreprenad sker upphandlingen med något som kallas systemhandlingar eller 
huvudhandlingar. Dessa handlingar innehåller beställarens förväntade resultat, så kallade 
funktionsbeskrivningar. Den upphandlade entreprenören svarar sedan för konstruktions-
beräkningar och val av tekniska lösningar som uppfyller önskad funktion (se Figur 6). [7] 
Förfrågningsunderlagets tekniska del består normalt av [10]: 

• Arbetsplan, som visar linjeföring och erforderligt vägutrymme. 
• Teknisk beskrivning, där kraven i största möjliga utsträckning uttrycks i 

funktionstermer. 
• Förslagsskisser eller förslagsritningar för konstbyggnader. 

 

 
Figur 6 Byggprocessen vid totalentreprenad [9]. 
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Begreppet funktion har en central roll i ABT 94 och definieras som: ”Sådan användbarhet 
eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap, som normalt konstateras genom mätning, 
provning eller nyttjande.” Detta innebär att entreprenören får i uppgift att välja lösningar som 
uppfyller de funktioner som beställaren föreskrivit, vilket medför att entreprenören får 
funktionsansvaret. I de fall som beställaren inte ställt särskilda krav säger kapitel 1 § 2 i 
ABT 94 att arbetena skall utföras på ett sådant sätt att de fungerar för känd planerad 
användning.  
 
När anbudsgivarna skall lämna anbud på en totalentreprenad måste de ofta utföra en viss 
projektering. Detta innebär att en liknade projektering måste göras av varje anbudsgivare, 
vilket kan driva upp entreprenörens anbudskostnader. Det som talar emot att projekterings-
kostnaderna blir dyrare är att den färdiga projekteringen inte behöver vara lika utförlig 
eftersom de inte skall vara juridiskt bindande, som i fallet vid en utförandeentreprenad. En 
uppenbar risk med totalentreprenad är att entreprenören ständigt söker efter den billigaste 
lösningen på beställarens funktionskrav, något som kan medföra högre livscykelkostnad.[7] 
 
Precis som vid den delade entreprenaden är det vid en totalentreprenad möjligt att påbörja 
byggandet av vissa delar samtidigt som andra delar fortfarande projekteras. Totalentreprenad 
är den enklaste entreprenadformen avseende ansvarsförhållandet mellan beställaren och 
entreprenören. Beställaren har endast ett avtal då totalentreprenören ansvarar för både 
projektering och utförande. Problemet blir istället att beställaren får flera anbud, alla med 
olika tekniska lösningar som kan vara svåra att väga mot varandra. En annan nackdel med 
totalentreprenader är att anbudskonkurrensen kan minska då små företag inte har tillräckliga 
resurser för att utföra projekteringen. [7] 
 
Sammanfattning av för- och nackdelar med totalentreprenad: 
+ En entreprenör. 
+ En duktig entreprenör som kommer fram med många innovativa lösningar får större 

möjlighet att vinna anbudstävlingen.  
+ Byggstarten kan tidigareläggas då projektering och byggande i viss mån kan överlappa 

varandra samt då beställaren kan skicka ut handlingarna snabbare eftersom dessa inte är 
lika detaljerade. 

+ Projekteringskostnaderna kan minska då detaljritningarna inte är en del av kontraktet och 
därmed inte behöver vara lika ingående.  

+ Projektören är med under byggprocessen och kan då samverka med produktion för att 
skapa projektanpassade lösningar på problem. 

- Det kan uppstå diskussioner om en ny teknisk lösning uppfyller beställarens 
funktionskrav. 

- Om beställaren, på grund av bristande erfarenhet från entreprenadformen, inte har varit 
tillräckligt tydlig i funktionskraven finns risken att produkten inte kommer att fylla sin 
funktion till fullo.  

- Antalet anbudsgivare kan minska då mindre entreprenörer inte har de ekonomiska 
resurserna som krävs för att utföra den projektering som är nödvändig för att kunna lämna 
ett anbud.  

- Beställaren kan få problem med att jämföra anbuden då det är svårt att värdera de tekniska 
lösningarna. Det kan även ta lång tid att värdera och väga de olika anbuden mot varandra 
vilket medföra att tiden för anbudsutvärdering blir längre än vid utförandeentreprenad. 

- Entreprenören försöker ständigt hitta den billigaste lösningen som uppfyller 
funktionskraven. Är funktionskraven inte riktigt utformade kan kvaliteten bli lidande, 
vilket medför att livscykelkostnaderna för projektet stiger.  
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2.2.3. Funktionsentreprenad 
En funktionsentreprenad är en vidareutveckling av totalentreprenaden där entreprenören åtar 
sig att uppföra och underhålla ett byggnadsverk på ett sådant sätt att den uppfyller beställarens 
funktionskrav under en viss tidsperiod (se Figur 7). Detta medför att entreprenören i sina 
beräkningar även måste ta hänsyn till de mer långsiktiga underhållskostnaderna. [8]  
 

 
Figur 7 Byggprocessen vid funktionsentreprenad [9]. 
 
Vid upphandlingen sätter beställaren upp ett antal funktionskrav som skall uppfyllas under 
hela entreprenadtiden. Det är sedan upp till entreprenören att projektera och välja de tekniska 
lösningar som uppfyller dessa krav. Entreprenören behöver inte redovisa sina lösningar för 
beställaren. Normalt är det den som har lägst pris som vinner upphandlingen. Beställaren 
utför löpande besiktningar av objektet för att tillse att funktionskraven uppfylls. När 
underhållstiden är slut genomförs en avlämnandebesiktning. Om funktionen visar sig vara 
bättre än överenskommet kan en bonus utbetalas. [8] 
 
Sammanfattning av för- och nackdelar med funktionsentreprenad: 
+ En entreprenör. 
+ En duktig entreprenör som kommer fram med många innovativa lösningar får större 

möjligheter att vinna anbudstävlingen.  
+ En duktig entreprenör får goda vinstmöjligheter då de under en längre period får vara med 

och dela på den besparing som deras tekniska innovationer medför. 
+ Byggstarten kan tidigareläggas då projektering och byggande i viss mån kan överlappa 

varandra. 
+ Eftersom entreprenören har funktionsansvar under en längre period finns det incitament 

för denne att använda sig av lösningar med låg livscykelkostnad. Detta innebär att 
entreprenörens och beställarens projektmål stämmer väl överens. 

+ Entreprenören behöver inte redovisa sina tekniska lösningar för beställaren, vilket innebär 
att möjligheten att utnyttja dessa som en konkurrensfördel vid framtida upphandlingar 
ökar. 

- Vid en funktionsentreprenad är tanken att beställaren inte skall behöva engagera sig i 
valet av tekniska lösningar. Vid samverkansentreprenad skall beställaren vara involverad i 
projektbeslut och dessa två blir då motstridiga.  

- Antalet anbudsgivare kan minska då mindre entreprenörer inte har de ekonomiska 
resurserna som krävs för att underhålla objektet samt för att utföra den projektering som 
är nödvändig för att göra anbudskalkyleringen.  

- Om beställaren, på grund av bristande erfarenhet från entreprenadformen, inte har varit 
tillräckligt tydlig i funktionskraven finns det en risk att produkten inte kommer att fylla 
sin funktion till fullo. 

Planering och 
projektering Upphandling 

Projektering 

Produktion

Anbud 

Underhåll under 
entreprenadtid 

Beställare Entreprenör 

Övrig förvaltning samt 
underhåll efter entreprenadtid 

Beställning 
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2.3. Ersättningsformer 

2.3.1. Fast pris 
Vid fast pris kommer parterna överens om en summa som inkluderar alla arbeten som ingår i 
entreprenaden. För att kalkylera det fasta priset använder sig anbudsgivarna av 
förfrågningsunderlaget som beställaren tillhandahåller. För att anbudsgivarna skall kunna göra 
en säker beräkning är det viktigt att handlingarna är fullständiga och tydliga. Stora 
entreprenader löper ofta över flera års tid. Detta kan medföra att inflationen ger entreprenören 
stora kostnadsökningar. För att ersätta entreprenören för dessa kostnadsökningar finns det en 
variant av ersättningsformen som kallas fast pris med indexreglering. [9] 

2.3.2. Löpande räkning 
Vid löpande räkning baseras entreprenörens ersättning på självkostnad för verkligt utfört 
arbete. Vanligtvis redovisar entreprenören sina utlägg för beställaren månadsvis. 
Entreprenören ersätts sedan för sina utlägg plus ett procentuellt påslag som skall täcka 
centrala kostnader, risk och vinst. Ibland används en fast summa, istället för ett procentuellt 
påslag, för att täcka dessa kostnader. Löpande räkning kan vara bra att tillämpa när det är 
svårt att skapa ett förfrågningsunderlag som är tillräckligt utförligt för att kalkylera ett fast 
pris. Det kräver dock att beställaren litar på att entreprenören arbetar effektivt. I vissa fall, där 
bygghandlingarna är relativt utförliga, kan beställaren begära ett maximalt belopp från 
entreprenören. Denna variant kallas löpande räkning med tak. [9] 

2.3.3. Riktpris med incitament 
Ersättningsformen har sin grund i löpande räkning. Entreprenören ersätts för verkliga 
kostnader plus ett procentuellt påslag eller en fast summa för de centrala kostnaderna. Det 
som skiljer mot en traditionell löpande räkning är att entreprenören anger ett riktpris i 
anbudet. Om kostnaderna blir lägre än riktpriset delas besparningen enligt en förutbestämd 
fördelning. I de fall som kostnaderna överstiger riktpriset delas de ökade kostnaderna efter en 
förutbestämd fördelning. Incitamentet kan vara mellan beställaren och huvudentreprenören 
men även underentreprenörer, konsulter med flera kan ha en del i incitamentet. Ibland grundar 
sig incitament även på andra faktorer än kostnaden, exempelvis kan förkortad byggtid eller 
bättre kvalitet vara viktiga faktorer. Ersättningsformen kräver att beställaren har full insyn i 
entreprenörens projektekonomi. [9] 
 
Incitamentsfördelningen behöver inte vara samma ovan och under riktpriset. Exempelvis är 
det möjligt att använda en fördelning där entreprenören får 70 % av besparingen om 
kostnaden understiger riktpriset samtidigt som entreprenören endast behöver stå för 10 % av 
kostnaderna om riktpriset överstigs. Beställaren och entreprenören kan även komma överens 
om att förluster och vinster fördelas olika beroende på hur mycket kostnaderna varierar från 
riktpriset.  

2.3.4. À-priser 
À-pris är priset för en enhet av arbete, exempelvis kronor per kubikmeter schaktad jord. Priset 
innefattar alltid de direkta kostnader och vanligtvis ingår även arbetsplatsens indirekta 
kostnader samt de centrala kostnaderna. Denna prissättning är vanlig på tillkommande 
arbeten, på grund av exempelvis ökade mängder. À-priser kan även användas när 
projekteringen inte är helt klar vid upphandlingen. Beställaren redovisar då uppskattade 
mängderna som prissätts av entreprenörerna. [9] 
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Det är även praktiskt möjligt att använda à-priser med incitament. Entreprenören beräknar då 
à-priset med hjälp av beställarens uppskattning av mängder. Entreprenören får sedan betalt 
efter verkliga kostnader. När projektet är klart kan entreprenörens anbudspris beräknas genom 
att à-priset multipliceras med verkliga mängder. Skillnaden mellan de verkliga kostnaderna 
och den teoretiska kostnaden som beräknas med hjälp av à-priset kan sedan fördelas enligt ett 
förutbestämt incitament.  

2.3.5. Kombination 
En annan möjlighet är att kombinera två eller flera ersättningsformer. Exempelvis skulle det 
vara möjligt att i ett projekt använda riktpris med incitament på byggnadsarbetena samtidigt 
som löpande räkning används för kostnaderna för trafikanordningar. Detta kan tillämpas för 
att inte konkurrensutsätta trafikanternas säkerhet. 
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3. SAMVERKANSENTREPRENAD 
Samverkansentreprenad är inte en entreprenadform utan en samverkansform som kan 
tillämpas oavsett entreprenadform. Samverkan har sedan länge använts i USA och 
Storbritannien där den utvecklades i ett försök att effektivisera byggbranschen genom att 
minska de många resurskrävande konflikterna. Syftet med samverkansentreprenad liknar det 
för leverantörssamverkan inom tillverkningsindustrin, det vill säga att utveckla en relation 
mellan parterna för att kunna nyttja varandras kunskaper, vilket medför att samtliga parter blir 
mer lönsamma. Forskningen har visat på en rad positiva effekter, som exempelvis lägre 
kostnader, förbättrade tekniska lösningar, ökad kundfokusering och bättre totalt resultat [11]. 
 
Då begreppet är relativt nytt i Sverige och eftersom samverkansentreprenad inte är en 
entreprenadform i juridisk mening finns det många olika definitioner av begreppet. Det 
centrala i många definitioner är samarbete, gemensamma mål och konflikthantering. Tekniska 
nomenklaturcentralen (TNC) [12] använder sig av begreppet partnerskap och definierar detta 
som: 
 
”Ledningssätt som används mellan beställare och leverantör för att enligt avtal samverka och 
ömsesidigt informera varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i projektet. 
 
Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga målbeskrivningar, 
överenskommelser om problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuerliga 
mätbara förbättringar”  
 
Construction Industry Board [13] definierar engelska begreppet partnering som: 
 
”Partnering is a management approach used by two or more organisations to achieve 
specific business objectives by maximising the effectiveness of each participant’s resources. 
The approach is based on mutual objectives, an agreed method of problem resolution, and an 
active search for continuous measurable improvements.” 
 
I engelsk litteratur förekommer två typer av begreppet partnering. Dessa är strategisk 
partnering och projektpartnering. Strategisk partnering är en långsiktig relation mellan 
parterna som löper över flera projekt. Projektpartnering, som är det engelska begreppet på det 
som i rapporten kallas samverkansentreprenad, handlar om samverkan mellan organisationer i 
ett projekt. Eftersom att lagen om offentlig upphandling inte tillåter strategisk partnering för 
offentliga beställare kommer den formen inte att behandlas ytterligare i rapporten [14].  
 
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har från en Brittisk forskningsrapport 
identifierat följande framgångsfaktorer [14]: 

• En öppen dialog mellan individer och organisationer. 
• Beredskap att acceptera och dela på ansvar för fel. 
• Ekonomiska incitament för delning av kostnadsreduktioner. 
• Under processen bör det finnas med en diskussionsledare. 

 
I många av de rapporter som skrivits poängteras vikten av ekonomiska incitament. Mike 
Brensen och Nick Marshall [15] är i sin artikel kritiska till antagandet att ekonomiska 
incitament har en positiv inverkan på samverkan samt att det bidrar till ökat engagemang och 
förtroende. De skriver att argumentet som säger att ekonomiska incitament är nödvändiga om 
entreprenören skall göra sitt bästa, strider mot tanken om att parterna skall inneha ett 
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förtroende för varandra. Författarna anser att användandet av ekonomiska incitament grundar 
sig i enkla antaganden om motivation, där människan kan formas med belöningar och 
bestraffningar beroende på beteende. Dessa antaganden tar bland annat inte hänsyn till att 
människor är olika och därmed värderar belöningar samt bestraffningar på olika sätt. I artikeln 
presenterar de resultat som visar att en viktigare motivationsfaktor än de ekonomiska 
incitamenten, för både företag och individer, är möjligheten till framtida arbeten. [15] 

3.1. Väsentliga samverkansprocesser 
I sin licentiatuppsatts [16] identifierar Anna Rhodin sju huvudprocesser för 
samverkansentreprenader. Dessa sju processer beskrivs nedan: 
 
Formulering av gemensamma mål 
Den mest grundläggande processen för att få alla parter att arbeta åt samma håll är att det 
finns målsättningar som upplevs vara realistiska. I praktiken skapas ett gemensamt 
måldokument inför projektet. För att skapa acceptans för detta dokument bör det arbetas fram 
i samverkan mellan entreprenörer och beställare. Enligt Rhodin är det bättre att beskriva 
kvalitativa aspekter på det som skall genomföras istället för att lägga tid och resurser på att 
sätta upp mål som i ett senare skede av projektet visar sig vara orealistiska. [17] 
 
Problem och konfliktlösning 
I projekt uppstår det alltid konflikter i någon form, men de täta kontakterna mellan beställaren 
och entreprenören i en samverkansentreprenad kan begränsa förmågan att lösa dessa 
konflikter [18]. Det är därför viktigt att det finns klara regler för konfliktlösning och hur 
konflikter skall flyttas uppåt i organisationen. Om konflikterna löses effektivt kan detta i 
många fall bidra till ett förbättrat slutresultatet istället för att projektet skadas. [17] 
 
Teknisk samverkan 
En viktig del i en samverkansentreprenad är att genom en snabb och effektiv samverkan driva 
fram nya tekniska lösningar som minskar kostnaderna eller ökar värdet för kunden. Detta görs 
genom att kompetenta personer från olika organisationer, exempelvis beställare, arkitekt, 
brukare, entreprenörer och andra specialister, är med vid problemlösningen för att belysa 
frågorna från olika håll. Rhodin [17] skriver att en samlad kompetens medför att estetiska, 
ekonomiska, miljömässiga, förvaltnings- samt produktionstekniska aspekter kan vägas mot 
varandra.  
 
Kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar 
Nästa process som Rhodin tar upp är vikten av att arbeta med ständiga förbättringar, vilket 
hon också kopplar till TQM, Total Quality Management [16]. TQM handlar huvudsakligen 
om ständiga förbättringar och att i kvalitetsarbetet ligga steget före istället för att rätta till fel i 
efterhand [19]. Ett väl fungerande system för uppföljning är ett bra verktyg för att upptäcka 
fel samt att lära sig av dessa. För att undvika konflikter och misstänksamhet mellan parterna 
är det viktigt att rutinerna för uppföljning arbetas fram innan projektet påbörjas. Denna 
uppföljning bör även ske under projekttiden för att tidigt upptäcka om de framtagna målen 
fortfarande kan uppnås eller om de bör omarbetas. 
 
Teambuilding och organisation 
Det är viktigt att skapa en organisation där medlemmarna har förtroende för varandra så att 
samarbetet blir effektivt. För att skapa detta förtroende används ofta olika former av 
teambuilding. 
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Upphandling och kontrakt 
Studier har visat att kontraktsförutsättningar har betydelse för projektdeltagare och att det 
påverkar samverkansprocessen samt genomförandet. Särskilt stor vikt läggs vid ersättnings- 
och ansvarsfrågor för entreprenörer och beställare samt att avtalet uppfattas som rättvist [16].  
 
Relationer och förtroende 
Som tidigare nämnts är det av betydelse att det finns ett förtroende mellan parterna så att de 
resurser som finns i gruppen kan användas för att uppnå de gemensamma målen. Bland annat 
skriver Kadefors [20] följande: 
 
”Förtroende är mycket viktigt vid partnering. Förtroendet och samarbetet mellan två parter 
är beroende av många olika faktorer, som personliga egenskaper och kompetens hos de 
medverkande individerna, formella kontrakt och incitamentsstrukturer, kontroll av det utförda 
arbetet, kommunikationen och interaktionen mellan parterna, samt sociala normer och andra 
institutioner i branschen och samhället i stort.”  

3.2. Organisation 
Utformningen av organisationen vid samverkansentreprenad kan variera mellan olika projekt, 
men tre huvudgrupper kan urskiljas. Dessa är styr-, samverkans- och produktionsgrupp (se 
Figur 8).  
 

 
Figur 8 Organisationsschema för traditionell samverkansentreprenad [21]. 

Styrgrupp 
I styrgruppen finns beställare och entreprenör representerade. Gruppen fungerar som styrelse 
för projektet och har till uppgift att lösa konflikter som inte kunnat lösas av samverkans-
gruppen. [21] 
 
Samverkansgrupp 
Samverkansgruppen består av representanter för beställare, huvudentreprenör, konsult samt 
vid större projekt vissa av underentreprenörerna. Gruppen skall lösa de frågor som inte kunnat 
lösas av produktionsgruppen, ansvara för upphandling av underentreprenörer/leverantörer, 
besluta om val av teknisk lösning och produktionsteknik med mera. [21] 
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Produktionsgrupp 
Här ingår de som är ansvariga för den dagliga produktionen. Gruppen träffas regelbundet, 
exempelvis en gång per vecka, för att arbeta fram detaljplaner samt för att lösa eventuella 
frågor som uppkommit. [21] 
 
Dessa tre grupper kan även kompletteras med en rådsgrupp som består av experter som skall 
stödja samverkansgruppen genom att fungera som rådgivare på områden där gruppen saknar 
nödvändiga kunskaper. [21] 

3.3. Samverkansentreprenad vid Vägverket Region Norr 
Representanter från Vägverket Region Norr förstod att samverkansentreprenad har störst 
fördelar när det används på projekt med hög osäkerhet, exempelvis vägrekonstruktioner. 
Problemet är att dessa projekt oftast inte är särskilt ekonomiskt omfattande, vilket medför att 
traditionell samverkansentreprenad blir för resurskrävande. För att möjliggöra användandet av 
samverkansentreprenad på dessa mindre projekt genomfördes försök med att förenkla 
organisationen. Utfallet från försöken har varit positivt, priset blir lägre relativt traditionella 
utförandeentreprenader och kvaliteten på projekten blir mycket god [21]. 
 
I organisationen för den förenklade samverkansentreprenaden som Vägverket Region Norr 
tagit fram finns det endast två grupper. Styr- och arbetsgrupp (se Figur 9). 
 

 
Figur 9 Organisationsschema för förenklad samverkansentreprenad [21]. 

 
Styrgrupp 
Består av beställarens och entreprenörens ombud. Precis som vid traditionell 
samverkansentreprenad har de till uppgift att lösa frågor som inte kunnat lösas av 
underliggande grupp. [21] 
 
Arbetsgrupp 
I arbetsgruppen finns entreprenörens platschef och eventuella arbetsledare, beställarens 
projektledare, konsulten samt i vissa fall representanter för underentreprenörer. [21] 
 
 

3.4. Utförda samverkansentreprenader 
Totalt har sex olika samverkansentreprenader studerats, dessa redovisas i Bilaga 1. AB 92 har 
använts som standardavtal i samtliga projekt utom ett där ABT 94 användes. AB 92 fungerade 
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bra i de projekt där beställaren var konstruktivt ansvarig. Vid väg 339 där det konstruktiva 
ansvaret delades uppfattades det som att ABT 94 fungerade bättre. Parterna bör vara så 
jämlika som möjligt, vilket kräver att avtalsförhållanden och incitament är likvärdiga. Vid 
samtliga projekt där upphandlingen genomfördes på traditionellt sätt poängterades det att 
handlingarna vid upphandlingen inte måste vara lika utförlig som vid en traditionell 
utförandeentreprenad.  
 
Av de studerade projekten har totalt tre stycken upphandlats direkt som samverkans-
entreprenader. Vid dessa har de mjuka parametrarna viktats till 67 %, 30 % och 20 %. Vid 
etapp 1 på väg 339 där 67 % viktning användes upplevdes andelen mjuka parametrar som för 
stor då det fick negativ inverkan på anbudspriserna. I de båda andra projekten upplevdes 
viktningen som rimlig. 
 
Ett återkommande problem har varit frågan om vad som skall vara riktprisjusterande, vilket 
också har varit den största orsaken till diskussioner. Vid de olika projekten har olika regler för 
justering av riktpriset tillämpats. Vid väg 339 etapp 1 skrevs i kontraktet att ändring av 
kontraktssumman endast sker på grund av ändrings- och tilläggsarbeten. Vid etapp 2 
justerades inte riktpriset på grund av ändrade mängder. Dessutom krävdes att en enskild 
ändring motsvarade minst 0,5 % av riktpriset eller att summan av flera ändringar översteg 
2 %. Vid den väg i Region Norr som upphandlades som en samverkansentreprenad justerades 
riktpriset för fel och brister i handlingarna när mängden ändrades med mer än 25 %, dock 
alltid intill ett värde motsvarande minst 0,5 % av riktprissumman. Det som överlag 
konstaterades var att det är viktigt att från början klargöra vad som är riktprisjusterande.  
 
Vid samtliga projekt användes en 50/50 incitamentsfördelning, något som ansågs vara bra då 
parterna upplevda att det speglade deras risker. En entreprenör ville få en större del av en 
eventuell vinst för att ha något att dela med underentreprenörerna. Många av dem som var 
delaktiga i projekten ansåg att platskonsulten borde få en del av incitamentet. En annan faktor, 
som ansågs vara viktig för en lyckad samverkansentreprenad, är att det finns tydliga regler för 
hur konflikter skall lösas.  
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4. UTKAST TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
Nedan sker en analys av det material som presenterats i rapporten. Eftersom 
entreprenadformen är en central fråga vid utformandet av förfrågningsunderlaget behandlas 
den först. Den resterande analysen struktureras efter de STUK-mallar som finns för 
utformning av förfrågningsunderlag. De punkter i förfrågningsunderlaget som skiljer sig från 
en traditionell entreprenad analyseras nedan och redovisas under rubrikerna 
entreprenadkontrakt, upphandlingsföreskrifter och administrativa föreskrifter. Under varje 
kapitel redovisas de formuleringar som används i utkastet som sänds till den målgrupp för 
datainsamling som presenterats tidigare. Dessa stycken markeras med ett vertikalt streck till 
vänster. 

4.1. Val av entreprenadform 
En delad entreprenad är inget realistiskt alternativ eftersom projektet i fråga är relativt litet 
och därför blir resurskrävande för beställaren. Funktionsentreprenaden har en klar fördel i att 
beställaren och entreprenören får gemensamma projektmål. Detta medför att konflikter lättare 
kan undvikas och att livscykelkostnaden kommer mer i fokus. Funktionsentreprenad och 
samverkansentreprenad är dock något motstridiga då tanken med funktionsentreprenad är att 
beställaren inte skall involvera sig i beslutsfattandet utan endast definiera de funktioner som 
vägen skall uppfylla. Samtidigt förutsätter samverkansentreprenaden att beställaren och 
entreprenören samverkar kring valet av tekniska lösningar. Samverkan kan även försvåras om 
entreprenören inte vill att de tekniska lösningarna skall bli kända av andra. Funktions-
entreprenaden kommer då att begränsa den öppenhet som är en förutsättning för en väl 
fungerade samverkansentreprenad. Funktionsentreprenad kan även innebära att mindre 
företag blir avskräckta på grund av den ökade risken som det stora ansvaret medför. 
 
Vid en utförandeentreprenad, där sidoanbud inte är tillåtna, kommer anbudsgivarnas 
kompetens inte att kunna jämföras med hjälp av deras tekniska lösningar. Istället används 
mjuka parametrar för att göra en bedömning av den blivande entreprenörens kunskaper. 
Anbudsgivarna kan även lägga ett lågt anbud och hoppas att deras tekniska lösningar kommer 
att kunna användas i projektet och därmed innebära kostnadsbesparingar. Ett problem med 
sidoanbud är om det visar sig att den tekniska lösningen inte går att genomföra, eftersom det 
kan innebära att riktpriset måste omförhandlas. Dessutom använder Vägverket normalt inte 
tekniska lösningar som föreslagits av en ej antagen entreprenör. Eftersom projekteringen vid 
en utförandeentreprenad redan är gjord vid kontraktsskrivandet kommer inte entreprenörens 
kunskaper att nyttjas till fullo. Många av dem som intervjuades av O. Johansson [21] 
poängterade dessutom att handlingarna vid en samverkansentreprenad inte behöver vara lika 
utförliga som vid en traditionell utförandeentreprenad.  
 
Vid en traditionell totalentreprenad är det sannolikt att den som vinner anbudstävlingen har de 
billigaste tekniska lösningarna. Problemet med detta är att en förändring i projektet ofta 
innebär en kostnadsökning, vilket medför att kontraktssumman ständigt måste omförhandlas. 
Totalentreprenaden förutsätter dessutom att beställaren har tillräckliga resurser för att 
kontrollera om alla anbud uppfyller funktionskraven. Därtill kan totalentreprenaden få en 
negativ inverkan på antalet anbudsgivare. Speciellt kan små företag bli avskräckta av det 
ökade ansvaret och de ökade kostnaderna i och med projekteringen. 
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Det bästa alternativet för att få fullt utbyte av beställarens och entreprenörens kompetens är att 
de utför projekteringen tillsammans. Eftersom detta inte är ett normalt förfarande i någon 
entreprenadform måste ett antal frågor beaktas. 
 
En viktig fråga är vem som skall vara konstruktivt ansvarig. Det finns två rimliga alternativ 
för detta. Antingen delas det konstruktiva ansvaret och parterna tar besluten gemensamt eller 
så tar beställaren det konstruktiva ansvaret och därmed en beslutsfattande roll. Att beställaren 
får hela ansvaret kan motiveras av att denne kan använda idéer i fler projekt och därmed bör 
ta en större risk än entreprenören. Men med ett delat ansvar får parterna ett förhållande där de 
båda har lika stor möjlighet att påverka valet av tekniska lösningar vilket kan vara positivt vid 
en samverkansentreprenad. Under samverkansprocessen ”Upphandling och kontrakt” 
poängteras vikten av att ersättnings- och ansvarsfrågor upplevs som rättvisa. Även IVA 
identifierade beredskap och vilja att dela på ansvar för fel som en framgångsfaktor vid 
samverkansentreprenad.  
 
Ansvarsfördelningen kan även påverka entreprenörens vilja att prova nya tekniska lösningar. 
Ett delat ansvar för projektering och funktion medför att entreprenörens risk ökar relativt en 
utförandeentreprenad, vilket kan leda till att mindre entreprenörer inte vill delta i ett sådant 
projekt. Samtidigt kan en situation där beställaren är beslutsfattande medföra att 
entreprenören inte blir lika motiverad att komma med förslag då dessa måste godkännas av 
beställaren. Detta problem blir särskilt framträdande om beställaren väljer att inte använda en 
teknisk lösning som skulle innebära en större kostnadsbesparing. Om detta beslut istället 
fattas genom en diskussion mellan beställaren och entreprenören blir acceptansen sannolikt 
större. Det kan även tilläggas att ifall en incitamentslösning tillämpas beror entreprenörens 
vinst i projektet på hur mycket riktpriset kan underskridas. Om inte entreprenören får vara 
med och besluta om frågor som påverkar incitamentets utfall kan det få en negativ inverkan 
på motivationen och incitamentet får inte önskad verkan. Den slutliga bedömningen blir 
därför att det konstruktiva ansvaret skall delas av beställaren och entreprenören.  
 
Ett delat konstruktivt ansvar kan medföra vissa problem under garantitiden. Exempelvis kan 
beställaren och entreprenören ha olika uppfattning om vad som räknas som ett fel. Beställaren 
kan anse att en sättning som uppkommit måste åtgärdas medan entreprenören anser att felet 
inte har någon betydande inverkan på vägens funktion. Ett annat problem är om de yttre 
förutsättningarna, som exempelvis antalet fordon som passerar per år, förändras från vad som 
angavs i förfrågningsunderlaget. Frågan blir då om entreprenörens ansvar skall minska och i 
så fall hur mycket det skall minska samt vid vilken storlek på förändringen. Detta problem 
kommer att analyseras ytterligare då datainsamlingen är genomförd.  
 
En viktig men svår fråga blir hur detaljerat förfrågningsunderlaget skall vara. 
Förfrågningsunderlaget måste vara tillräckligt detaljerat för att anbudskalkyleringen skall 
kunna genomföras utan orimliga kostnader för anbudsgivarna, att anbudspriserna inte blir för 
höga och att det på ett enkelt sätt går att jämföra anbuden. Samtidigt skall så lite som möjligt 
låsas innan samverkan med entreprenören kan påbörjas, vilket sker efter att kontrakt skrivits. 
Från de exempel på utförda samverkansentreprenader som studerats i detta arbete kan det 
konstateras att förfrågningsunderlaget inte behöver vara lika detaljerat som vid en traditionell 
utförandeentreprenad. Det som först och främst efterfrågas är att arbetsplanen kompletteras 
med en grundlig geoteknisk undersökning samt en mängdförteckning.  
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Eftersom entreprenadformen blir en blandning mellan total- och utförandeentreprenad kan 
både AB och ABT användas. Vilken av det två som kommer att användas beslutas efter att 
intervjuerna genomförts.  

4.2. Kontrakt för samverkansentreprenad 

4.2.1. Omfattning 
Förutom att entreprenören skall genomföra den byggnation som efterfrågas skall denne också 
delta i de aktiviteter som tillkommer i en samverkansentreprenad. Under § 1.1.1 beskrivs 
kortfattat vad en samverkansentreprenad innebär. Detta för att entreprenörer som inte tidigare 
medverkat i en samverkansentreprenad skall få en uppfattning av vad som förväntas av dem. 
Formuleringen i kontraktet redovisas nedan. 
 
§ 1.1 Entreprenörens åtagande 
Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning utföra:  
- Ombyggnad av väg 515 delen Långträsk – Koler, BD-11282-515 samt. 
- Deltaga i de aktiviteter som ingår i en samverkansentreprenad, se beskrivning nedan. 
 
Detta skall ske i överensstämmelse med i 1.2 angivna kontraktshandlingar. 
 
Entreprenaden skall bestå av en enhet utan uppdelning i huvuddelar. 
 
§ 1.1.1 Samverkansentreprenad 
Samverkansentreprenad är en styrd samverkan mellan beställaren, entreprenören, 
underentreprenörerna och konsulten (detaljprojektören). 
 
Innan avtal ingås skapas en styr- och arbetsgrupp (se § 3.3 Styr- och arbetsgrupp). 
Beställarens och entreprenörens representanter i styr- och arbetsgruppen skall tillsammans 
upprätta ett måldokument som införlivas i kontraktshandlingarna och blir styrande i projektet. 
De övergripande målen skall sedan gemensamt brytas ner i ett antal delmål, som om de 
uppnås medför att de övergripande målen uppfylls. Målen skall behandla områden som 
ekonomi, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, tider, kompetens och kunden. Det är viktigt att målen är 
mätbara och att de överensstämmer med tidplanen.  
 
De möten som entreprenören i förekommande fall skall deltaga vid är start-, bygg-, 
samverkans- och styrgruppsmöte. Arbetsgruppen kommer att ansvara för utförandet av den 
projektering som är nödvändig för att uppföra byggnadsverket. Beställaren och entreprenören 
blir gemensamt ansvariga för att de projekterade handlingarna är riktiga och kompletta. 
Entreprenören är sedan ansvarig för att arbetena genomförs på det sätt som arbetsgruppen har 
beslutat om. Val av underentreprenörer, leverantörer och detaljprojektör kommer att göras av 
arbetsgruppen. Entreprenören är även skyldig att uppvisa ett redovisningssystem som medför 
att beställaren får full insyn i entreprenörens projektekonomi.  
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4.2.2. Kontraktshandlingar 
Formulering av gemensamma mål är en av de huvudprocesser som presenteras under 
3.1 Väsentliga samverkansprocesser och där poängteras vikten av att målen tas fram 
gemensamt. Målen är väldigt viktiga i en samverkansentreprenad eftersom det är mot dessa 
som resurserna i projektet skall riktas. För att visa att målen är viktiga kommer de att inordnas 
i kontraktshandlingar som en bilaga till entreprenadkontraktet. 

4.2.3. Organisation 
Organisationen i projektet kommer att likna den som tidigare använts inom Vägverket Region 
Norr. Det kommer alltså att finnas en styr- och arbetsgrupp med representanter enligt Figur 
10. I de fall som det anses nödvändigt kommer även underentreprenörer att delta vid 
arbetsgruppens möten. Detta kan medföra att gruppens sammansättning ändras beroende på 
behovet vid den aktuella tidpunkten. I arbetsgruppen kommer teknisk samverkan, som 
beskrivs i 3.1 Väsentliga samverkansprocesser, att ske och därför är det viktigt att det finns en 
blandad kompetens som kan belysa problem från olika håll. Arbetsgruppen kommer att bli 
beslutsfattande i projektfrågor och styrgruppen kommer att fatta beslut om riktprisjusteringar. 
 
Enligt Rhodin [17] underlättas konfliktlösningen, som är en av de sju huvudprocesserna vid 
samverkansentreprenad, av att det finns tydliga regler. Erfarenheten från Väg 339 visar också 
på att det blir smidigare om en konfliktlösningsmodell fastställts innan projektet påbörjas. I 
projektet skall frågor som inte kan lösas av arbetsgruppen omedelbart lyftas till styrgruppen 
för vidare bearbetning. Om en diskussion uppstår i arbetsgruppen om något som redan har 
inträffat skall ärendet lyftas till styrgruppen om inte frågan har lösts inom en veckas tid. 
Anledningen till att frågor skall flyttas uppåt i organisationen relativt snabbt är för att undvika 
långa diskussioner som kan skada den för samverkansentreprenad viktiga relationen mellan 
parterna i arbetsgruppen. I de fall som inte styrgruppen kan komma överens i en fråga så kan 
en av parterna reservera sig och därmed avsäga sig ansvaret. Detta skall i så stor utsträckning 
som möjligt undvikas men regeln måste ändå finnas för att undvika att produktionen blir 
stillastående. I kontraktet redovisades detta under § 3.3 som finns nedan.  
 
Eftersom samverkansentreprenaden förutsätter en god kommunikation mellan de olika 
parterna är det viktigt att både beställaren och entreprenören kan acceptera 
underentreprenörer, leverantörer och konsulter. Under samverkansprocessen ”Relationer och 
förtroende” framgår det att förtroende är vitalt vid en samverkansentreprenad. En fungerande 
relation blir extra viktigt vid upphandlingen av konsulten eller av någon underentreprenör 
som skall medverka i arbetsgruppen. För att uppnå en situation där både beställaren och 
entreprenören kan få en god relation med konsulten, underentreprenörer och leverantörer så 
bör val av dessa ske i samverkan. Den konsult som kommer att delta skall vara oberoende 
från den eller de konsulter som utfört projekteringen som används vid upphandlingen av 
objektet. 
 
§ 3.3 Styr- och arbetsgrupp 
Figuren nedan visar organisationsplanen för entreprenaden. Beställarens och entreprenörens 
deltagare samt detaljprojektören tillsätts innan kontrakt tecknas. Om underentreprenörer skall 
representeras i arbetsgruppen införlivas dessa under projekttiden. 
 
Arbetsgruppen kommer att vara beslutande i projektfrågor och därmed ansvara för val av 
underentreprenörer, detaljprojektör och leverantörer. Styrgruppen kommer att vara delaktig i 
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att sätta upp mål för projektet samt lösa tvister. Styrgruppen kommer även att behandla frågor 
rörande ändring av riktkostnaden.  
 
I de fall som inte arbetsgruppen kan lösa en produktionsfråga skall frågan lyftas till 
styrgruppen utan dröjsmål. Styrgruppen skall försöka att lösa frågan gemensamt. Om detta 
inte går så kan en part avsäga sig ansvaret för den aktuella delen. 
 
Om en tvist uppstår angående ett redan genomfört moment och tvisten inte har kunnat lösas 
inom en vecka så skall ärendet lyftas till styrgruppen. Om inte styrgruppen kan lösa frågan 
gäller § 9 i kontraktet.  
 
 

 
Figur 10 Organisationsschema för projektet. 

4.2.4. Ansvar 
Detta diskuteras under Rubrik 4.1. Formuleringen i entreprenadkontraktet framgår nedan. 
 
§ 5 Ansvar 
Entreprenören ansvarar för arbetenas genomförande.  
 
Beställaren och entreprenören är gemensamt ansvariga för konstruktiv utformning. Om inte 
annat avtalats innebär detta att funktionsansvaret fördelas 50/50 mellan beställare och 
entreprenör oavsett vem som tillhandahållit uppgiften.  
 

4.2.5. Ekonomi 
Ersättningsform 
Alla ersättningsformer är möjliga alternativ vid en samverkansentreprenad. Dock är det 
önskvärt att både beställaren och entreprenören får ta del av eventuella vinster i projektet. 
Detta ger en ökad samhörighet mellan de båda parterna då de båda får som mål att minska 
produktionskostnaderna. IVA identifierar just ekonomiska incitament för delning av 
kostnadsreduktioner som en av framgångsfaktorerna vid samverkansentreprenad (se även 3 
Samverkansentreprenad).  
 
Brensen och Marshall [15] framhåller dock att antagandet att ekonomiska incitament medför 
ökat engagemang bygger på enkla antaganden om hur människan fungerar. Det är väldigt 
troligt att det finns andra faktorer som motiverar och engagerar individer mer än ekonomiska 

Styrgrupp 
Beställarens ombud 
Entreprenörens ombud 

Arbetsgrupp 
Beställarens projektledare 
Entreprenörens platschef 
Eventuella arbetsledare 
Konsulten 
Eventuellt UE 
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incitament. En aspekt som författarna lyfter fram är möjligheten till framtida arbeten. 
Exempel på andra tänkbara faktorer som kan påverka individer är erkännande och 
stimulerande arbetsuppgifter. Till viss del kan ekonomiska incitament indirekt leda till något 
individen vill ha, exempelvis kan en platschef som gör en stor vinst bli befordrad. 
Huvudargumentet för användandet av ekonomiska incitament är dock inte det Brensen och 
Marshall framhåller, det vill säga för att öka motivationen. Det är istället mer kopplat till 
Rhodins huvudprocess, upphandling och kontrakt där vikten av att avtalet upplevs som 
rättvist framhålls. I projektet kommer det att finnas ett ekonomiskt incitament, inte för att 
motivera individen, utan för att det kan förhindra att individer blir omotiverade på grund av 
att de känner sig orättvist behandlade.  
 
Incitamentsavtalet kan utformas på många olika sätt. Á-pris med incitament är bra eftersom 
inga omförhandlingar om mängder behöver göras, nackdelen är att det är svårt för beställaren 
att veta vad slutkostnaden blir samt att det inte lönar sig för entreprenören att minska 
mängderna. Om beställaren har förtroende för entreprenören, vilket borde vara fallet vid en 
samverkansentreprenad, så borde inte detta vara något direkt hinder. Men eftersom Vägverket 
endast har en viss budgeterad summa till olika projekt är det svårt att använda sig av den 
ersättningsformen då osäkerheten blir relativt stor.  
 
Den ersättningsform som använts vid de samverkansentreprenader som studerats är riktpris 
med incitament. Denna ersättningsform passar bra till samverkansentreprenad eftersom 
entreprenören får ta del av besparingar och förluster samtidigt som projektkostnaderna blir 
relativt säkra för beställaren. För att inte skada relationen är det viktigt att incitamentet är 
upplagt på ett sådant sätt att det upplevs som rättvist. För att båda parterna skall få samma 
ekonomiska risk och möjlighet i projektet kommer ett 50/50 incitament att användas. I många 
av de tidigare projekten framkom önskemål om att öka konsultens engagemang genom att låta 
denna få del i incitamentet. Konsulten kommer därför få 5 % av en eventuell besparing. Se 
nedan för formuleringen i kontraktet. 
 
§ 6.1 Kontraktssumma 
Kontraktssumman/riktpriset är ? SEK utan indexreglering med incitament. 
 
Incitamentsfördelningen för vinst är: Entreprenör 50 %, Beställare 45 %, Konsult som utför 
detaljprojektering under projektet 5 %. 
 
Incitamentsfördelningen för förlust är: Entreprenör 50 %, Beställare 50 %. 
 
Detta innebär att om kostnaderna i projektet underskrider kontraktssumman/riktpriset, det vill 
säga en vinst, betalar beställaren 50 % av mellanskillnaden till entreprenören och 5 % till 
konsulten. Om kostnaderna överskrider kontraktssumman/riktpriset, det vill säga en förlust, så 
ersätts entreprenören för hälften av sina kostnader. 
 
Kontraktssumman/riktpriset kan endast justeras genom ändrings- och tilläggsbeställningar, se 
nedan. 
 
Ersättning för ändrings och tilläggsarbeten 
Avtalen har utformats på olika sätt för de projekt som studerats och den svåraste frågan har 
varit vad som skall vara riktprisjusterande. Detta har till stor del berott på att riktpris inte 
behandlas i AB 04 eller i ABT 94, vilket har medfört att anbudsgivarna har upplevt det som 
svårt att veta vad som är riktprisjusterande.  
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Rhodin [16] påpekar vikten av att ersättningsformen upplevs som rättvis så att den inte 
orsakar diskussioner och motsättningar. Därför bör det av förfrågningsunderlaget framgå vad 
som kommer att föranleda en extra ersättning till entreprenören. Om riktpriset kommer att 
justeras måste det klarläggas vilka förändringar som kan påverka riktpriset och hur stora dessa 
måste vara för att en förändring skall bli aktuell.  
 
Normalt övertar Vägverket förvaltningsansvaret för vägen i och med att slutbesiktningen är 
genomförd. Detta undantar dock garantiåtgärder som tillfaller den som är ansvarig för det 
aktuella felet. En alternativ lösning är att beställaren och entreprenören gemensamt ansvarar 
för underhåll av vägen. Fördelen med ett sådant upplägg är att parterna får mer likartade mål i 
projektet och att de långsiktiga kostnaderna får större betydelse. Det är också en fördel om 
garantiansvaret och underhållsansvaret åligger samma part då det inte behöver bli några 
diskussioner om vad som är normalt slitage och vad som är ett garantifel. Problemet är att 
kombinationen av vissa entreprenörers ovana att räkna på underhåll och den ökade 
osäkerheten kan medföra ett högre riktpris. I synnerhet kan många mindre entreprenörer välja 
att inte räkna på ett sådant projekt och det är därför inte aktuellt med ett delat 
underhållsansvar. Istället kommer riktpriset att regleras uppåt för en minskad 
livscykelkostnad, vilket medför att entreprenören också får som mål att minska dessa 
kostnader.  
 
Det svåra blir att bestämma storleken på ersättningen för förändrad kvalitet. En möjlighet är 
att entreprenören och beställaren genomför en förhandling i de fall där kvaliteten förändras. 
Alternativt kan entreprenören få en viss andel av den beräknade besparingen över ett visst 
antal år, denna beräkning bör i så fall ske på ett standardiserat sätt. En lämplig metod är att 
använda Vägverkets program PMS-objekt2. Fördelen med att använda PMS-objekt istället för 
att genomföra en förhandling är att entreprenören i anbudsskedet får större möjlighet att själv 
göra en bedömning av vilken inverkan en viss ändring kan ha på riktpriset. Dessutom kan 
eventuellt onödiga diskussioner undvikas då det i förväg är klarlagt hur justeringen kommer 
att göras. Entreprenören bör även ersättas för de ökade kostnader som denne får på grund av 
tillkommande funktion på objektet. Ersättningen för tillkommande funktion kommer att vara 
den verkliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen.  
 
Eftersom beställaren och entreprenören har tillgång till samma handlingar så bör båda kunna 
göra en bedömning av hur stora mängderna kommer att bli. Med detta i åtanke så bör inte en 
mängdförändring leda till att riktpriset förändras. Genom att inte reglera entreprenörens 
ersättning när mängder ändras kommer beställarens projektkostnader att bli säkrare och 
anbudsgivarnas spekulationer i tillkommande ändringar och tilläggsarbeten undviks. Vid väg 
339 etapp 2 skedde ingen riktprisförändring vid mängdändring. Nackdelen blir att 
anbudsgivarna får problem att kalkylera ett anbudspris. Antag exempelvis att en anbudsgivare 
vid kalkyleringen inser att beställaren har gjort en felbedömning och räknat med en för liten 
mängd samtidigt som en annan anbudsgivare inte upptäcker samma sak. Detta medför då att 
den senare som missat beställarens felbedömning antagligen kommer att lämna ett lägre 
riktpris. En annan nackdel är att anbudspriserna kan bli högre då entreprenörens risk ökar.  
 
En alternativ lösning är att entreprenören efter upphandlingen granskar bygghandlingarna och 
ger förslag på ändringar och tillägg. När beställaren och entreprenören är överens om 
bygghandlingarnas utformning granskningssignerar entreprenören handlingarna och övertar 

                                                 
2 PMS-objekt är ett publikt dimensioneringsprogram som används av Vägverket för att beräkna ett vägavsnitts 
livslängd. 
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därmed ansvaret för mängderna. Efter detta kommer inte tillägg till kontraktssumman att 
göras på grund av förändrade mängder.  
 
Vid de samverkansentreprenader som genomförts vid Vägverket Region Norr så har 
riktprisförändringar skett till följd av mängdändringar. De som deltagit i dessa projekt ansåg 
att riktprisförändringar skulle ske på grund av faktorer som inte kunde förutses vid 
upphandlingen. 
 
Om riktpriset kommer att justeras på grund av ändrad mängd skall detta ske enligt 
självkostnadsprincipen. Dels för att undvika att anbudsgivare spekulerar i tillkommande 
arbete och dels för att undvika misstankar om att entreprenören framtvingar extra arbeten för 
att tjäna mer pengar. I kontraktet som sänds till målgruppen för datainsamlingen presenteras 
tre alternativ till hur riktpriset kan justeras på grund av mängdreglering.  
 
§ 6.2 Ersättning för ÄTA-arbete 
Justering av riktpriset görs för av beställaren beordrade ändringar och tillägg under 
förutsättning att begränsningsregeln överskrids. Självkostnadsprincipen tillämpas vid 
justeringar, vilket innebär att Á-priser inte kommer att användas. Justeringen kommer att ske 
enligt följande: 
 
• För förbättrad kvalitet justeras riktpriset uppåt med den beräknad besparingen över vägens 

livslängd (Beräknas med PMS-objekt). 
• För tillkommande funktion justeras riktpriset uppåt med den verkliga kostnaden enligt 

självkostnadsprincipen. 
• För avgående kvalitet justeras riktpriset nedåt med den summa som beräknas över vägens 

livslängd (Beräknas med PMS-objekt). 
• För avgående funktion justeras riktpriset nedåt med uppskattad kostnad enligt 

självkostnadsprincipen. 
 
Olika förslag till mängdreglering: 
• Ett alternativ är att riktpriset justeras för ändrad mängd och omfattning tills det att 

entreprenören godkänt bygghandlingarna därefter sker endast justering på grund av ändrad 
omfattning.  

• Justering av riktpriset för ändrad mängd sker endast om mängdändringen beror på 
felaktigheter i förfrågningsunderlaget. 

• Kontraktssumman/riktpriset kommer inte att justeras på grund av ändrade mängder. 
 
Begränsningsregeln 
Justering av riktkostnaden sker endast i de fall då värdet av den enskilda ändringen överstiger 
0,5 % av kontraktssumman/riktpriset.  
 
Självkostnadsprincipen 
Ersättning utgår mot verklig verifierad kostnad enlig AB04 kapitel 6 § 9, punkt 1-7. För punkt 
8 entreprenörarvode är ersättningen 5 %.  
 
Betalning och fakturering 
I projektet kommer betalning och fakturering ske på verkligt utfört arbete enligt 
självkostnadsprincipen. Beställaren skall godkänna samtliga kostnader som entreprenören 
fakturerar. Det är då viktigt att beställaren har full insyn i entreprenörens projektekonomi. 
Detta bör lösas genom att beställaren får tillgång till entreprenörens redovisningssystem. 
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Entreprenören bör informeras om detta redan innan upphandlingen för att undvika att 
relationen skadas då entreprenören kan uppleva det som att inte beställaren litar på denna. Ett 
tänkbart problem med detta är när entreprenören använder eget material som exempelvis 
skyltar. Det kan då bli en diskussion om hur mycket ersättning entreprenören skall få för 
dessa skyltar. Nedan finns de stycken som i kontraktet förklarar hur betalningen och 
fakturering skall ske i projektet. 
 
§ 6.4 Betalning 
Kostnadsbaserad betalning 
Upp till och med kontraktssumman/riktpriset ersätts entreprenören för verkligt utfört arbete 
enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kapitel 9 § punkt 1-7 samt 5 % för centrala kostnader 
enligt punkt 8. Ovan kontraktssumman ersätts entreprenören för 50 % av kostnaderna för det 
verkligt utförda arbetet enligt principen ovan. 
 
§ 6.6 Fakturering 
Entreprenören får fakturera enligt principen för kostnadsbaserad betalning som beskrivs i 
§ 6.4 under förutsättning att beställaren godkänt kostnaden. 

4.3. Upphandlingsföreskrifter för 
samverkansentreprenad 

4.3.1. Former för upphandling 
I utkastet till upphandlingsföreskrifterna beskrivs entreprenadform, ersättningsform samt 
samverkansform på följande sätt. 
 
UFB.12 Entreprenadform 
Utförandeentreprenad/totalentreprenad med utökad samverkan där entreprenören är delaktig i 
framtagandet av bygghandlingarna och därmed får halva funktionsansvaret. 
 
UFB.13 Ersättningsform 
Riktkostnad utan indexreglering med incitament. 
 
UFB.14 Samverkansform 
Samverkansentreprenad. 
 
Samverkansentreprenad är en styrd samverkan mellan beställaren, entreprenören, 
underentreprenörerna och konsulten (detaljprojektören). 
 
Parterna tillsätter representanter till styr- och arbetsgrupp enligt organisationsschemat under 
§ 3.3 i entreprenadkontraktet. Styr- och arbetsgruppen upprättar ett måldokument som 
införlivas i kontraktshandlingarna. Arbetsgruppen utformar och förbinder sig att uppnå delmål 
fokuserade på arbetsmiljö, kompetens, kunden, tider samt anläggningens kvalitet, miljö och 
ekonomi.  
 
Arbetsgruppen utgör det beslutande organet i projektfrågor.  
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4.3.2. Anbudsgivning 
Anbudets innehåll 
För att säkerställa att entreprenören kan redovisa sina projektkostnader för beställaren skall 
entreprenören i anbudet redogöra för hur redovisningen skall fungera. Dessutom skall 
entreprenören inlämna sitt program för att få personal, leverantörer och underentreprenörer 
engagerade i samverkan.  
 
UFB.31 Anbuds form och innehåll 
Anbudets innehåll: 
• Entreprenörens program för att få personal, leverantörer och underentreprenörer 

engagerad i samverkan. 
• Entreprenörens system för redovisning av kostnader i projektet samt hur beställaren skall 

få ta del av redovisningssystemet. 
 
Alternativa utföranden, sidoanbud 
Det finns flera tänkbara för- och nackdelar med att låta anbudsgivarna inkomma med 
alternativa anbud, bland annat (se även bilaga 1): 

• Eftersom beställaren godkänner lösningarna innan kontrakt skrivs kan anbudsgivaren 
prova med några alternativa lösningar som ger en låg anbudssumma men som inte 
säkert blir godkända av beställaren. Om inte alternativa anbud tillåts så måste 
anbudsgivarna, för att öka sannolikheten att lämna det lägsta anbudspriset, spekulera i 
vilka anbud som beställaren kommer att acceptera för att på så sätt veta hur mycket 
pengar som kan sparas. 

• Sannolikheten att den duktigaste anbudsgivaren vinner tävlingen är större då egna 
idéer kan göra anbudet mer ekonomiskt fördelaktigt.  

• Vägverket använder inte ej antagna anbudsgivares sidoanbud i ett projekt. Detta 
medför att vissa tekniska lösningar inte kommer att kunna användas.  

• Det kan vara svårt för beställaren att vid upphandlingen bedöma vilka anbud som är 
genomförbara. Om ett sidoanbud som inte kan genomföras antas kommer det 
antagligen att leda till omförhandling av riktpriset. 

• Det kan ha en negativ inverkan på utvecklingen i branschen då de ej antagna idéer, 
som ett företag forskat fram, inte skyddas utan blir tillgängliga för alla. 

• Relationen kan skadas då entreprenören av prestigeskäl inte vill frångå de egna 
lösningarna.  

• Entreprenören använder endast standardlösningar på grund av rädslan för att anbudet 
inte skall accepteras.  

 
Bedömningen blir att sidoanbud inte bör värderas vid anbudsprövningen. För formulering i 
utkastet till upphandlingsföreskrift se nedan. 
 
UFB.312 Alternativa utföranden, sidoanbud 
Alternativa utföranden, sidoanbud, kommer inte att prövas. 
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4.3.3. Värderingsgrunder vid prövning av anbud 
Vid projekt som upphandlats som utförandeentreprenader har de mjuka parametrarna varit 
maximalt 10 poäng, vilket motsvarar 10 % av lägsta anbudspris. Av de projekt som studerats 
har tre stycken upphandlats som samverkansentreprenad. I dessa projekt har de mjuka 
parametrarna viktats till 67 %, 30 % och 20 %. Erfarenheten från väg 339 är att 67 % är för 
högt och att en viktning mellan 20 och 30 % är lagom. Om de mjuka parametrarna får för stor 
vikt får detta en negativ inverkan på anbudspriserna. Vid väg 760 ansåg entreprenören att 
20 % mjuka parametrar var en bra viktning. Något som framhölls vid de flest entreprenader 
var att mjuka faktorer, som exempelvis erfarenhet, kunskaper och samarbetsförmåga, är 
viktigare vid samverkansentreprenad än vid utförandeentreprenad, vilket talar för en högre 
viktning än vad som är normalt. Med dessa erfarenheter som grund kommer de mjuka 
parametrarna i denna entreprenad maximalt utgöra 25 % av anbudspriset. 
 
I princip finns det två syften med de mjuka parametrarna. Dels för att de entreprenörer som 
har goda kunskaper och erfarenheter får en större chans att vinna anbudstävlingen. Men de 
mjuka parametrarna sänder även signaler till anbudsgivarna om vilka faktorer som beställaren 
upplever som viktiga och därmed var entreprenören skall använda sina resurser. Följande 
parametrar och viktningar kommer att användas i förfrågningsunderlaget som sänds till 
målgruppen för datainsamling. 
 
B. Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden organisation  17 p 
Enligt Brensen och Marshall [15] visar forskning på att entreprenörer lägger stor vikt vid 
möjligheten till mer arbete. Eftersom Vägverket är en offentlig beställare kan de inte fritt välja 
vem som skall genomföra ett projekt och därmed kan de inte lova ett nytt jobb till någon som 
sköter sig bra. Vägverket kan däremot, genom att ge denna punkt stor vikt, gynna 
entreprenörer som tidigare utfört bra arbete. Om detta görs konsekvent kommer det att 
motivera entreprenören att göra sitt bästa för att beställaren skall bli nöjd. Bedömningen sker 
med hjälp av blanketten ”Bedömning av entreprenader 2004”. 
 
C. Certifierad enligt ISO 9001    0,75 p 
Är företaget certifierat erhålls 0,75 poäng, är företaget inte certifierad erhålls 0 poäng. 
 
D. Certifierad enligt ISO 14001    0,25 p 
Är företaget certifierat erhålls 0,25 poäng, är företaget inte certifierad erhålls 0 poäng. 
 
E. Resultat från de två senast genomförda kvalitetsrevisionerna   0-2 p 
Under rubriken 3.1 Väsentliga samverkansprocesser presenteras kontinuerlig uppföljning och 
ständiga förbättringar som en av de viktiga processerna i en samverkansentreprenad. I 
processen ingår det att ha ett väl fungerande system för kvalitetsförbättringar. Ett bra resultat 
på kvalitetsrevisionerna indikerar att företaget prioriterar dessa frågor. Entreprenören kan 
erhålla upp till två poäng och bedömningen sker enligt Vägverket Region Norrs 
standardmodell som presenteras under punkten UFB.52. 
 
F. Kompetens hos erbjuden platschef    2 p 
Platschefen har en nyckelroll i samverkansentreprenader. I en traditionell 
utförandeentreprenad har platschefen mer en arbetsledande uppgift och skall se till att 
ritningar och beskrivningar följs. Vid en samverkansentreprenad får platschefen en viktigare 
roll, där han tillsammans med andra i arbetsgruppen skall lösa problem och finna alternativa 
tekniska lösningar. Detta ställer höga krav på tekniskt kunnande, erfarenhet och 
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samarbetsförmåga. På grund av att det är svårt att på ett rättvist sätt bedöma 
samarbetsförmåga och kunskap kommer bedömningen att grunda sig i den erbjudna 
platschefens CV. Utvärderingskriteriet garanterar dock inte att den erbjudne platschefen är 
tillräckligt kompetent, dessutom kan unga duktiga platschefer förbises. Detta kommer ändå att 
föreslås i utkastet för att deltagarna i målgruppen skall få komma med synpunkter på 
problemet. Den föreslagna platschefens erfarenhet från liknande arbeten kommer att användas 
för poängsättning enligt Tabell 1. 
 

Tabell 1 Poängfördelning beroende på erbjuden 
platschefs erfarenhet från liknande arbete. 

Antal års erfarenhet från 
liknande arbeten 

Poäng 

Mindre än 6 år 0 
6 till 8 år 0,5 
8 till 10 år 1 
10 till 12 år 1,5 
Fler än 12 år 2 

 
G. Entreprenörens program för att engagera personal, leverantör och UE i samverkan         3 p 
För att kunna tilldela entreprenören poäng på denna punkt måste varje program bedömas 
individuellt. Problemet är att genomföra denna bedömning på ett objektivt sätt. För att den 
skall bli så objektiv som möjligt bör åtminstone två personer från beställaren delta vid 
bedömningen. Poängen kommer att fördelas enligt tabell 2. 
 

Tabell 2 Bedömning av entreprenörens program. 

Bedömning Poäng 
Perfekt 3 
Väldigt bra 2,5 
Bra 2 
Ganska bra 1,5 
Acceptabel 1 
Bristfällig 0,5 
Dålig 0 
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UFB5.2 Prövning av anbud 
Anbudsprövningen kommer att ske på affärsmässiga grunder. Det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet kommer att antas. 
 
Kriterier för att bestämma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet: 

A.  Anbudspris               
B.  Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden organisation enl.  
      blankett ”Bedömning av entreprenader 2004”           1-17  poäng   
C.  Certifierad enligt ISO 9001              0,75  poäng   
D.  Certifierad enligt ISO 14001              0,25  poäng   
E.  Resultat från de två senast genomförda kvalitetsrevisionerna        0-2,0  poäng   
F.  Kompetens hos erbjuden platschef             0-2,0  poäng   
G.  Entreprenörens program för att få personal, leverantörer och         0-3,0  poäng  
      underentreprenör engagerad i samverkan          

                                                                                                         Summa   1-25  poäng 

 

1 poäng motsvarar i anbudsvärderingen 1 % av anbudspris av de anbud som uppfyller skall- 
kraven. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det med lägsta jämförelsetal i SEK 
enligt formeln: 
 
A – (B+C+D+E+F+G i procent av anbudspris) = jämförelsetal.   
 
Principer för poängsättning för respektive kriterium. 
 
B.  Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden organisation 
      1. Poäng ges från 1 till 17,0 poäng enligt nedanstående tabell.  
      2. Erbjuden organisation definieras som arbetschefsområde eller motsvarande. 
      3. Bedömning av tidigare erfarenheter enl. blankett sker genom beräkning av 
          aritmetiskt medelvärde av i blankett erhållna poäng, för alla av  
          organisationen utförda objekt säsongen 2004 som bedömts enl. blanketten. 
          Avrundning av beräknat medel sker med 0,5 poängs noggrannhet. 
          Exempelvis ger ett beräknat medel på 58,4 poäng ”58” i tabellen nedan 
          medan 58,5 poäng ger ”59”.  
      4. För entreprenör/arbetschefsområde som ej bedömts 2003 enl. blankett  
          ges medelpoängen av alla inkomna blankettbedömningar för 2003. 
          Bedömning från år 2003 belastar 2004 med 30 %. 
 



 

34 

       5.För entreprenör 
/arbetschefsområde som ej 
bedömts 2004 enl. blankett  
ges medelpoängen av alla 
inkomna blankett-
bedömningar för 2003 
Poängfördelningen för 
bedömning av tidigare 
erfarenhet av erbjuden 
organisation sker enligt 
tabellen till höger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.   Certifierad enligt ISO 9001 
       Ej certifierad ger 0 poäng.  
       Certifiering enligt ISO 9001 ger 0,75 poäng. 
 
D.   Certifierad enligt ISO 14001 
       Ej certifierad ger 0 poäng.  
       Certifiering enligt ISO 14001 ger 0,25 poäng 
 
E. Resultat från de två senast genomförda kvalitetsrevisionerna inom Region Norr. 
Om endast 1 kvalitetsrevision genomförts hos aktuell 
anbudsgivare ges poäng som om en andra revision 
genomförts med gult resultat. Härvid avses alltid att den 
genomförda revisionen räknas som den senaste. I 
vidstående tabell innebär det att den genomförda 
revisionen räknas som den andra i ordningen  i 
resultatkolumnen. Om ingen kvalitetsrevision utförts hos 
aktuell anbudsgivare ges 1 poäng.   
 
Vid prövning av anbud som innehåller begäran om förskott räknas anbudspriset upp med 
belopp som motsvarar ränta på förskott. Denna räntesats motsvarar ”Stibor fixing 1 vecka” 
med 0,25%-enheters påslag. 
 
Kvalitetsrevisioner ny modell 
Anm: Klassning av kvalitetsrevisioner har ändrats så att resultatet bara kan bli ”ingen 
avvikelse” eller ”avvikelse”. Revisionerna blir då antingen ”Gröna” eller ”Gula”. Alla äldre 
”Röda” revisioner har i modellen omvandlats till ”Gula”. Anbudsvärderingsmodellens 
resultattabell har justerats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erhållna poäng 
enl. blankett  (enl. 
B.3 ovan) 

Poäng i  
anbudsutvärdering 

            68 - 70                 17 
            63 - 67                 14 
            54 - 62                 11 
            43 - 53                 8 
            39 - 42                 5 
            36 - 38                 2 
            0 - 35                 1 

Resultat Poäng 
Grön + Grön 2,0 
Gul + Grön 1,5 
Grön + Gul 1,25 
Gul + Gul 1,0 
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F. Kompetens hos erbjuden platschef 
Vid en samverkansentreprenad får platschefen en 
viktig roll där han tillsammans med andra i arbets-
gruppen skall lösa problem och finna alternativa 
tekniska lösningar. Detta ställer höga krav på tekniskt 
kunnande, erfarenhet och samarbetsförmåga. På grund 
av att det är svårt att på ett rättvist sätt bedöma 
samarbetsförmåga och kunskap kommer bedömningen 
att grunda sig i den erbjudna platschefens CV. Den 
föreslagna platschefens erfarenhet från liknande 
arbeten kommer att användas för poängsättning enligt 
tabellen till höger. 
 

 
Antal års erfarenhet 
från liknande 
arbeten 

Poäng 

Mindre än 6 år 0 
6 till 8 år 0,5 
8 till 10 år 1 
10 till 12 år 1,5 
Fler än 12 år 2 

G. Entreprenörens program för att få personal, leverantörer och underentreprenörer 
engagerade i samverkan 
 
Entreprenören skall enligt UFB.31 
redovisa ett program för att få 
personalen, leverantörer och 
underentreprenörer engagerad i 
samverkan. Minst två representanter 
för beställaren kommer att bedöma 
programmet och fördela poängen 
enligt tabellen. 

 
 
 
 
 
 

4.4. Administrativa föreskrifter för 
samverkansentreprenad 

4.4.1. Möten 
De möten som kommer att bli aktuella i projektet är start-, bygg-, samverkans- och 
styrgruppsmöte. Vid startmötet, där samtliga medlemmar i styr- och arbetsgruppen kommer 
att delta, är det lämpligt att det måldokument som presenteras under rubriken 4.2.1 arbetas 
fram och undertecknas av deltagarna. Se även nedan för formulering i förfrågningsunderlaget.  
 
AFC.38 Möten 
AFC.380 Startmöte 
Startmöte skall hållas enligt AB 04 kapitel 3 § 2. Vid mötet skall måldokumentet utarbetas 
och införlivas i kontraktshandlingarna. Vid mötet skall de personer som ingår i styr- och 
arbetsgruppen deltaga.  
AFC.382 Byggmöten 
Entreprenören skall delta vid byggmöten i snitt två gånger per månad. Beställaren kallar till 
möten och svarar för protokollföring. Se även AB 04 kapitel 3 § 3. 
AFC.383 Arbetsgruppsmöten 
De som ingår i arbetsgruppen skall deltaga i arbetsgruppsmötena. Antalet möten styrs av 
behovet och beställaren sammankallar till dessa.  
AFC.384 Styrgruppsmöten 
Styrgruppen sammanträder för att fatta beslut i de frågor som arbetsgruppen inte har kunnat 
lösa. Beställaren kallar till möten samt för protokoll. 

Bedömning Poäng 
Perfekt 3 
Väldigt bra 2,5 
Bra 2 
Ganska bra 1,5 
Acceptabel 1 
Bristfällig 0,5 
Dålig 0 
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5. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUDATA 
Sammanställningen bygger på resultatet av återkopplingen från fyra entreprenörer, två 
beställare samt två experter. Till samtliga av dessa personer sändes ett första utkast av 
kontraktet samt upphandlingsföreskrifterna tillsammans med en kort bakgrundsinformation. I 
så stor utsträckning som möjligt har deras åsikter inhämtats genom intervjuer vid personliga 
möten. Men på grund av att vissa inte hade möjlighet till detta har även samtal skett via 
telefon och en person har lämnat sina synpunkter skriftligt. I Bilaga 3 presenteras 
intervjusvaren i sin helhet.  
 
De båda experterna var av den åsikten att ett delat konstruktivt ansvar kan ställa till problem. 
Argumenten var att standardavtalen inte var anpassade för ett gemensamt beslutsfattande samt 
att mindre entreprenörer inte skulle kunna delta. Det sista understryks av att den mindre 
entreprenören som deltog i undersökningen uttryckte att han inte har kompetens eller 
ekonomiska förutsättningar att ta ansvar för konstruktionen. De större entreprenörerna trodde 
inte att det delade ansvaret skulle medföra några problem, något som även en av beställarna 
höll med om.  
 
De entreprenörer som föreslagit åtgärder för justering av riktpriset på grund av mängdändring 
är överens om att denna ändring skall ske för felaktigheter i förfrågningsunderlaget. I 
synnerhet om den geotekniska undersökningen är felaktig. En av beställarna ansåg att i de fall 
som upphandlingen sker med en systemhandling så bör Banverkets modell för riktpris-
justering användas, det vill säga att entreprenören granskningssignerar bygghandlingarna 
varefter ingen riktprisjustering sker. I övrigt ansåg en av experterna att riktprisjusteringen var 
för komplicerad och att det istället borde ske en förhandling om ett nytt riktpris i de fall som 
det blir nödvändigt. En beställarrepresentant trodde att det kunde uppkomma en diskussion 
när riktpriset skall justeras för avgående funktion. Detta på grund av att beställaren och 
entreprenören kan ha olika uppfattningar om storleken på självkostnaden för den aktuella 
funktionen.  
 
Det var ingen som motsatte sig incitamentsfördelningen som föreslogs. Det var inte heller 
någon som tyckte att det var dåligt att beställaren inte accepterade sidoanbud, de flesta tyckte 
istället att det var bra.  
 
Åsikterna på modellen för prövning av anbud var blandade. En punkt som flera hade 
synpunkter på var ”G. Entreprenörens program för att få personal, leverantörer och 
underentreprenörer engagerade i samverkan”. En entreprenör och en beställare var av den 
åsikten att detta program borde tas fram gemensamt av entreprenören och beställaren. 
Dessutom var en entreprenör orolig för hur beställaren skulle kunna göra en bedömning av 
detta på ett objektivt sätt. Samma entreprenör var också av den åsikten att 25 % mjuka 
parametrar var något högt och att 20 % skulle vara mer rimligt. Representanten för en av de 
större entreprenörerna ansåg att projektchefens erfarenhet från samverkansentreprenader 
skulle vara en mjuk parameter.  
 
En beställarrepresentant ansåg att beställaren bör identifiera sina risker i projektet och ta fram 
handlingsplaner för dessa. Denna analys bör sedan bifogas förfrågningsunderlaget. 
Anbudsgivaren skall sedan identifiera sina risker och ta fram handlingsplaner för dessa. Deras 
analys görs sedan till en mjuk parameter. Även Banverkets representanter tycker att 
riskhanteringen är en viktig parameter vid upphandlingen, men håller med om att den kan 
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vara svår att bedöma på ett objektivt sätt. Banverket brukar utvärdera en sådan parameter när 
de bedömer anbud. De poängsätter då programmet på en skala från ett till fem.  
 
Ingen av entreprenörerna trodde att betalning och fakturering skulle medföra några problem. 
En av entreprenörerna var däremot skeptisk till att vite skulle betalas vid försening då han 
ansåg att även beställaren kunde påverka detta i en samverkansentreprenad.  
 
Det var blandade åsikter angående om AB 04 eller ABT 94 var lämpligast när upphandlingen 
skedde med en förstärkt arbetsplan och delat konstruktivt ansvar. Någon tyckte att det vägde 
över mot AB 04 medan andra föreslog ABT 94. Några var också av den åsikten att det inte 
spelade någon större roll.  
 
Några andra synpunkter som framfördes var: 

• En entreprenör framförde önskemål om att entreprenörarvodet skulle höjas från 5 till 
7 %. 

• En entreprenör ansåg att det måste förtydligas vad som ingår i entreprenörarvodet. 
• I § 3.3 i kontraktet bör det förtydligas att målen sätts av styr- och arbetsgruppen 

(beställare). Allmänt måste det bli tydligare vem som gör vad (expert). 
• Målen bör sättas av beställaren, inte gemensamt, och bifogas förfrågningsunderlaget 

(expert). 
• Skriv att beställaren kan byta ut sin projektledare om det finns samarbetsproblem 

(expert). 
• Poängen från kvalitetsrevisioner beror mycket på vem som utfört revisionen och bör 

därför inte utgöra en sådan stor del av de mjuka parametrarna (beställare). 
• Vad som händer om beställaren och entreprenören inte kan komma överens om valet 

av exempelvis underentreprenör (expert).  
• Bitumen bör indexregleras (entreprenör). 
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6. ÄNDRINGAR I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET 
I kapitlet kommer utkastet till förfrågningsunderlaget att analyseras och kopplas samman med 
det test som gjorts. Detta kommer att mynna ut i ett slutligt förslag till förfrågningsunderlag 
som i sin helhet presenteras i bilagorna 4-6. 

6.1. Val av entreprenadform 
I utkastet till förfrågningsunderlag valdes en entreprenadform som låg någonstans mellan en 
utförandeentreprenad och en totalentreprenad. Tanken var att det konstruktiva ansvaret skulle 
delas mellan beställaren och entreprenören. En av de saker som talade emot ett delat 
konstruktivt ansvar var att mindre entreprenörer inte skulle kunna vara med och konkurrera. 
Detta bekräftades även vid datainsamling då en expert och en entreprenör framförde denna 
åsikt. Övriga entreprenörer, som var betydligt större, såg inga problem med att dela det 
konstruktiva ansvaret. Detta kan bero på att de större entreprenörerna har de resurser som 
krävs för att dela det konstruktiva ansvaret samtidigt som deras möjligheter att få jobbet ökar 
då mindre företag inte deltar i anbudsgivningen.  
 
Argumenten för ett delat konstruktivt ansvar var bland annat: 

• IVA identifierar viljan att dela på ansvar och risker som en framgångsfaktor vid 
samverkansentreprenad.  

• Om beställaren har hela ansvaret och väljer att inte använda en lösning som skulle ge 
en besparing kan entreprenörens vilja att komma med nya idéer minska.  

• Entreprenören har del i vinsterna och bör därför även ha del i de långsiktiga riskerna 
som en alternativ lösning kan medföra. I Samverkansprocessen upphandling och 
kontrakt framhålls vikten av ansvarsfrågor, speciellt att avtalet upplevs som rättvist.  

 
I praktiken skulle det delade konstruktiva ansvaret innebära att arbetsgruppen samverkade om 
valet av tekniska lösningar. Om en representant i arbetsgruppen inte vill acceptera ett förslag 
så lyfts frågan till styrgruppen som då försöker lösa den. Om inte heller styrgruppen kan 
komma överens måste en part kunna reservera sig för att inte produktionen skall stanna tills 
frågan lösts.  
 
Vid närmare eftertanke skulle det inte bli en så stor skillnad om beställaren har hela 
konstruktiva ansvaret. Arbetsgruppen skulle fortfarande lösa frågorna gemensamt i så stor 
utsträckning som möjligt. I de fall som en fråga inte kan lösas lyfts den snarast till 
styrgruppen, även de försöker att hitta en gemensam lösning. Skillnaden blir att om 
representanterna i styrgruppen inte kan komma överens har beställaren rätt att ensam fatta 
beslut. Vilket i praktiken inte innebär någon större skillnad mot att entreprenören reserverar 
sig.  
 
Att entreprenören får ta del av eventuella vinster och därför även bör ta del i de långsiktiga 
riskerna är ett starkt argument för ett delat ekonomisk ansvar. Genom att dela det konstruktiva 
ansvaret undviks problemet med att entreprenören försöker att driva igenom obeprövade 
tekniska lösningar som har tveksam kvalitet. Det som kan framhållas som ett motargument är 
att beställaren kan använda en lyckad ny teknisk lösning i framtida upphandlingar. Beställaren 
har då större ekonomisk vinning av nya innovationer än vad entreprenören har och det kan 
därför vara motiverat att beställaren tar en större risk. 
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En av experterna lyfte även fram att ett delat konstruktivt ansvar medför en hel del problem 
som måste lösas i och med att standaravtalen inte är anpassade för ett delat ansvar. Bland 
annat så finns det inga rutiner för hur beslut skall fattas, vad som händer om parterna inte 
kommer överens, vilka beslut som skall tas gemensamt samt hur garantiansvaret skall 
regleras.  
 
Andra argument för att Vägverket skall vara konstruktivt ansvarig är att de även måste väga 
in de samhällsekonomiska vinsterna och förlusterna som en viss lösning medför. Som tidigare 
nämnts kan ett delat ansvar dessutom innebära att mindre entreprenörer inte vill delta i 
anbudsgivningen. Redan i syftet fastställdes det att det var viktigt att även mindre 
entreprenörer vill och kan vara med och konkurrera.  
 
Den slutliga bedömningen blir därför att beställaren skall vara konstruktivt ansvarig och 
därmed vara beslutsfattande i dessa frågor i styrgruppen. I praktiken innebär det att 
entreprenadformen blir utförandeentreprenad och att standardavtalet då blir AB 04. Detta 
medför att §1.1.1, §3.3 och §5 ändras i kontraktet (Se Bilaga 4).  
 
Detta innebär inte att upphandlingen behöver ske med fullständiga bygghandlingar. 
Rekommendationen är fortfarande att arbetsplanen förstärks med geoteknik och en preliminär 
mängdförteckning. Anledningen till detta är att i en samverkansentreprenad ligger 
mängdförteckningen endast till grund för att beräkna riktpriset. I projektet försöker sedan 
beställaren och entreprenören att hitta billigare lösningar oavsett om mängderna ökar eller 
minskar. En fullständig projektering innebär då bara dubbelt arbete eftersom stora delar ändå 
görs om.  

6.2. Kontrakt för samverkansentreprenad 
Det slutliga kontraktet presenteras i Bilaga 4. 

6.2.1. Omfattning 
På grund av att ansvarförhållanden ändras sker vissa ändringar i §1.1.1 i 
Entreprenadkontraktet, se Bilaga 4. 

6.2.2. Organisation 
I organisationen sker några ändringar på grund av att ansvarförhållandet blir annorlunda. 
Fortfarande kommer beställarens projektledare och entreprenörens platschef att tillsammans 
vara de som har beslutsrätt i arbetsgruppen. Skillnaden blir att i de fall som valet av en teknisk 
lösning lyfts till styrgruppen och denna inte kan komma fram till en gemensam lösning har 
beställarens ombud rätt att själv välja teknisk lösning, se § 3.3 i kontraktet. I samma paragraf 
har det även förtydligats att måldokumentet tas fram gemensamt av arbets- och styrgruppen. 
En av experterna tyckte att beställaren skulle ta fram detta dokument och bifoga det till 
förfrågningsunderlaget. Det strider dock mot de erfarenheter som erhållits, bland annat är 
gemensamt framtagna mål en av de sju nyckelprocesser som tidigare identifierats, genom 
litteraturstudien, och kommer därför inte att ändras.  

6.2.3. Ansvar 
Här ändras § 5 eftersom entreprenören får ett rent utförandeansvar. 
 
Vite har inte tidigare behandlats i rapporten, men en av entreprenörerna ansåg att vite för 
förseningar inte borde finnas i en samverkansentreprenad. Argumentet var att beställaren i en 
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samverkansentreprenad har så stor möjlighet att påverka projektets färdigställande. Det 
stämmer att beställaren får ökat inflyttande över utförandet i en samverkansentreprenad. Men 
entreprenören är fortfarande ansvarig för utförandet och införskaffandet av resurser. Om 
entreprenören får resurs brist är det sannolikt att projekt utan vite för försening får lägre 
prioritet än sådana där vite finns. Därför kommer ett normalt vite finnas i detta projekt. Om 
beställaren och entreprenören använder lösningar i projektet som tar längre tid än vad 
entreprenören räknat med, bör det bli aktuellt med att förhandla fram en ny färdigställandetid.  

6.2.4. Ekonomi 
I det förfrågningsunderlag som målgruppen för datainsamling fick ta del av fanns det flera 
alternativ till hur justering av riktpriset kan göras för ändrad mängd. Det kan konstateras att 
datainsamlingen överlag stämmer överens med de erfarenheter som inhämtats från de tidigare 
genomförda projekten. Det vill säga att entreprenören skall ersättas för extra kostnader som 
tillkommer på grund av att det förekommit felaktigheter i förfrågningsunderlaget, exempelvis 
felaktig geoteknik eller terrängmodell. Fortfarande gäller att riktpriset kommer att justeras 
enligt verifierade självkostnader och endast i det fall som kostnaden överstiger 
begränsningsregeln (se § 6 i kontraktet).  
 
För justering på grund av ändrad kvalitet har metoden förtydligats genom att ett dokument, 
som visar hur beräkningen skall ske, bifogas längst bak i kontraktet. En av experterna tyckte 
att modellen för riktprisjustering var för komplicerad och att parterna istället skulle förhandla 
fram ett nytt riktpris om det blev aktuellt. Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att det 
i kalkyleringsskedet blir svårt för entreprenören att bedöma hur mycket som en viss ändring 
kan påverka riktpriset. När entreprenören själv kan beräkna det nya riktpriset får denna en 
bättre möjlighet att räkna ut vilka vinster som kan komma i projektet och kan då lämna ett 
lägre pris. Därför behålls modellen där riktpriset regleras med hjälp av beräknad livslängd 
även om beställaren och entreprenören självklart kan göra en annan överenskommelse i 
projektet om det är lämpligt.  
 
Det framfördes även synpunkter om att de kan bli problem att justera riktpriset nedåt med 
hjälp av självkostnadsprincipen för avgående funktion. Det som kan hända är att beställaren 
och entreprenören har olika uppfattningar om vad arbetet skulle ha kostat om det 
genomfördes. Detta är ett problem som kan uppstå i en entreprenad och om inte parterna kan 
lösa ett sådant problem gemensamt så följer en tvistelösning enligt § 9 i entreprenad-
kontraktet.  
 
I övrigt kan sägas att representanten för en mindre entreprenör inte tyckte att 
entreprenörarvodet skulle sättas till 5 % utan 7 %. En av beställarna nämnde också 
entreprenörarvodet och sade att entreprenörens kostnad ligger mellan 4 och 8 %. Det är troligt 
att mindre entreprenörer ligger i den övre delen av detta intervall. Därför är det mycket 
möjligt att 7 % är en motiverad siffra för en mindre entreprenör. I flera av de projekt som 
studerats så har arvodet legat på 5 %, vilket verkar ha fungerat bra. Syftet med en låg 
procentsats är att entreprenören inte skall spekulera i ändrings- och tilläggsarbeten. I stället 
skall entreprenören kalkylera med att vissa förbättringar leder till kostnadsbesparingar och 
därmed en vinst i projektet. Tanken är att de 5 % precis skall täcka de centrala kostnader som 
enligt AB 04 ingår i entreprenörarvodet. Detta varierar både mellan olika entreprenörerna och 
projekt. En grundligare utredning av detta ryms inte inom ramen för denna avhandling och 
därför kommer de 5 % att kvarstå i kontraktet. Beställaren och entreprenören har dock 
möjlighet att omförhandla detta.  
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Det har även framkommit önskemål att det i kontraktet skall förtydligas vad som skall ingå i 
entreprenörarvodet så att alla anbudsgivare räknar på samma sak. Från kapitel 6 § 9 och 10 i 
AB 04 framgår vad som ingår i entreprenörarvodet, det vill säga vinst, räntor och central 
administration. Till central administration räknas exempelvis kostnader för löneadministration 
och central ledning. Medan kostnader för inköp och arbetsledning får debiteras projektet. För 
att undvika missförstånd skrivs dessa exempel in under § 6.2 i kontraktet.  
 
I utkastet skrevs det att ingen indexreglering skulle göras, något som en entreprenör motsatte 
sig. Vägverket brukar normalt indexreglera bitumen på sina beläggningsjobb och det kommer 
därför även att göras vid detta projekt. 

6.3. Upphandlingsföreskrifter för 
samverkansentreprenad 

6.3.1. Former för upphandling 
Eftersom det delade ansvaret försvinner ändras texten under UFB.12 något. 

6.3.2. Värderingsgrunder vid prövning av anbud 
Flera av deltagarna i målgruppen för datainsamling hade synpunkter på modellen för 
anbudsvärdering, i synnerhet på punkten G. Entreprenörens program för att få personal, 
leverantörer och underentreprenörer engagerade i samverkan. Precis som befarat så framkom 
synpunkter om att det kan vara svårt för beställaren att utvärdera detta på ett objektivt sätt. 
Det ansågs även att programmet borde tas fram i samverkan mellan beställaren och 
entreprenören samt att det kan vara svårt att göra detta innan projektmedlemmarna är 
bestämda, vilket kan vara sant. Att entreprenörerna är negativa till en sådan parameter kan 
bero på att de tvingas att gör mer arbete i upphandlingsskedet, ett arbete som blir bortkastat 
om de inte får projektet. Fördelen med att utvärdera en sådan parameter är att beställaren får 
ett kvitto på att entreprenören förstår vad en samverkansentreprenad innebär. Eftersom 
Vägverket kan få svårt att bedöma denna parameter på ett objektivt sätt blir den slutliga 
bedömningen att denna punkt skall tas bort. Den nya modellen finns under UFB.52 i Bilaga 5. 
 
Det framfördes även åsikter om att kvalitetsrevisionerna utgjorde för stor del av de mjuka 
parametrarna. Detta kommer dock inte att ändras, dels på grund av de argument som tidigare 
angetts, dels då dessa inte utgör en större andel än vid en traditionell utförandeentreprenad.  
 
En av de tillfrågade ansåg att platschefens erfarenhet från samverkansentreprenader borde 
utgöra en del av de mjuka parametrarna. Argumentet var att det tar ett tag för oerfarna att 
komma in i det arbetssätt som används vid en samverkansentreprenad. Detta argument 
stämmer antagligen, dessutom kan många erfarenheter från samverkansentreprenader tyda på 
att personen i fråga fungerar bra i den typen av projekt. Problemet är att samverkans-
entreprenader inte är särskilt vanliga, vilket innebär att många duktiga platschefer aldrig har 
jobbat i sådana projekt. Detta gäller i synnerhet mindre entreprenörer som då skulle 
missgynnas av detta. Därför kommer inte detta att tas med som en parameter i detta projekt. 
 
Det har även förekommit synpunkter om att riskhantering borde vara en mjuk parameter. 
Detta kan vara en bra utvärderingsparameter då det minskar riskerna för att något oförutsett 
händer i projektet. Dessutom bekräftar det för beställaren att entreprenören har förstått vad 
projektet innebär. Parametern är inte direkt anknuten till samverkansentreprenad utan skulle 
kunna användas vid Vägverkets samtliga entreprenader. Problemet är att det idag inte finns 
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något bra sätt att utvärdera en sådan parameter och den kommer därför inte att användas i 
detta projekt. 

6.4. Administrativa föreskrifter för 
samverkansentreprenad 

De administrativa föreskrifterna skickades endast till experterna i målgruppen. Detta på grund 
av att denna del skiljer sig så lite mot en traditionell utförandeentreprenad. Det kommer inte 
att ske några ändringar gentemot de som presenterades i kapitel 4.4. 
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7. SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 
I huvudsak är det ett antal faktorer som skiljer det förfrågningsunderlag som presenteras i 
rapporten från en traditionell utförandeentreprenad. Nedan sker en sammanställning av de 
mest väsentliga skillnaderna.  
 
I samverkansentreprenaden kommer beställaren och entreprenören gemensamt arbeta fram ett 
måldokument. Detta görs normalt inte i en utförandeentreprenad. Tanken med ett 
måldokument är att det på ett enkelt sätt skall tydliggöra målen för parterna i projektet. 
Dokumentet skall tas fram gemensamt för att skapa acceptans och förståelse för målen.  
 
I projektet kommer det att finns en styr- och arbetsgrupp (se Figur 10 sida 25). I 
arbetsgruppen är beställarens projektledare och entreprenörens platschef de som gemensamt 
skall fatta beslut gällande produktionsfrågor. I gruppen ingår även konsulten som utför 
detaljprojekteringen samt vid behov underentreprenör och leverantör. Här kommer 
förhoppningsvis den blandade kompetensen bidra till att alternativa tekniska lösningar och 
utförandemetoder används. Styrgruppen skall lösa de frågor som inte arbetsgruppen kunnat 
lösa och diskutera förändringar av riktpriset. Fortfarande kommer AB 04 att finnas kvar som 
en grund för att kunna användas i de fall som inte parterna kan lösa en fråga gemensamt.  
 
Ersättningsformen skiljer sig avsevärt från det fast pris system som normalt används vid 
Vägverkets vägprojekt. I projektet kommer en ersättningsform som kallas löpande räkning 
med incitament att användas. Entreprenören lämnar i anbudsskedet ett så kallat riktpris till 
beställaren. Under projekttiden ersätts entreprenören för de i projektet uppkommna 
kostnaderna plus 5 % för de centrala kostnaderna. Om det vid projektets slut visar sig att 
kostnaderna understiger riktpriset, en så kallad vinst, så delas skillnaden mellan entreprenören 
(50 %), beställaren (45 %) och konsulten (5 %). Vid en förlust ersätter beställaren 
entreprenören för hälften av de kostnader som överstiger riktpriset.  
 
Eftersom både arbetssättet och ersättningsformen skiljer sig mot en traditionell 
utförandeentreprenad blir förutsättningarna för justering av anbudspriset annorlunda. I 
projektet kommer riktpriset att justeras för fölande: 

• Ändrad kvalitet. Justeringen sker med hjälp av dimensioneringsprogrammet PMS-
objekt. En utförlig beskrivning finns längst bak i entreprenadkontraktet. (se Bilaga 4). 

• Ändrad funktion. Justeringen sker enligt självkostnadsprincipen, som beskrivs under 
§ 6.2 i bilaga 4. 

• Ändrad mängd. Riktpriset justeras för ändrad mängd om detta beror på felaktigheter i 
förfrågningsunderlaget. Även här sker justeringen enligt självkostnadsprincipen.  

 
Vid upphandlingen har de mjuka parametrarna viktats till 22 poäng. Detta innebär en höjning 
på nästa 50 % gentemot Vägverkets traditionella entreprenader. Detta kan framstå som en 
kraftig höjning, men jämfört med Vägverkets tidigare upphandlingar av samverkans-
entreprenader så är det relativt lågt. I anbudsutvärderingen tillkom en ny parameter som kallas 
kompetens hos erbjuden platschef. Bedömningen av denna parameter grundar sig i 
platschefens CV och kan ge maximalt två poäng. Den övriga ökningen, gentemot den 
traditionella anbudsutvärderingen, kommer från att parametern, tidigare erfarenheter av 
erbjuden organisation ges större vikt än i en traditionell entreprenad. Anledningen till 
höjningen, från 12 till 17 poäng, är att det finns forskning som visar att möjligheten till 
framtida arbetet är en viktig motivationsfaktor.  
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Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget har varit omfattande. Det har därför inte varit 
möjligt att undersöka olika delar djupare, vilket i vissa fall är önskvärt. Några faktorer som 
kunde undersökas ytterligare är utvärderingskriterierna samt riktprisjustering på grund av 
förbättrad kvalitet. Detta är två centrala delar vid en samverkansentreprenad som kan 
förbättras ytterligare. Det är även möjligt att en större grupp för datainsamling skulle kunna 
medföra ett ännu bättre förfrågningsunderlag. Alternativt skulle förfrågningsunderlaget kunna 
testas ytterligare en gång innan det sänds ut för anbudsräkning.  
 
Även om det förfrågningsunderlag som arbetet resulterar i är anpassat för ett specifikt projekt 
är de flesta delar generella. Det är därför möjligt att använda detta förfrågningsunderlag som 
mall när ytterligare samverkansentreprenader skall upphandlas. Det bör dock ske en 
uppföljning av projektet i fråga för att finna faktorer som kan förbättras. Förhoppningen är att 
fler projekt kommer att upphandlas som samverkansentreprenader och att det 
förfrågningsunderlag som presenteras kommer att utvecklas för att slutligen bli en mall som 
kan användas vid Vägverkets samverkansentreprenader. 

7.1. Fortsatt forskning 
Det finns flera intressanta frågor som kan studeras ytterligare, bland annat: 

• Hur riktpriset skall justeras för förbättrad kvalitet. PMS Objekt som används i detta 
förfrågningsunderlag är inte perfekt då det exempelvis inte tar hänsyn till 
underhållskostnader.  

• Modellen för prövning av anbud bör anpassas ytterligare till samverkansentreprenad. 
De faktorer som anses ha stor betydelse i projektet bör få större betydelse i modellen. 
Det stora arbetet här blir att försöka finna metoder som medför att de mjuka 
parametrarna kan utvärderas på ett objektivt sätt, helst skall anbudsgivaren redan i 
anbudsskedet kunna beräkna sitt eget jämförelsetal. Ett exempel på en mjuk parameter 
som skulle kunna undersökas är den om riskhantering.  

• Det bör ske en uppföljning efter projektets genomförande för att kunna förbättra 
förfrågningsunderlaget till nytta för andra projekt. 

• Det kan även vara av intresse att studera en entreprenadform där det konstruktiva 
ansvaret delas mellan beställare och entreprenör. Denna studie borde klargöra vilka 
för- och nackdelar det finns med ett sådant upplägg. Det bör även ske en undersökning 
av hur ett standardavtal för en sådan entreprenadform bör se ut.  
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BILAGA 1, UTFÖRDA SAMVERKANS-
ENTREPRENADER 
 
Väg 339 
När väg 339 i Jämtlands län byggdes om mellan år 2000 och 2003 genomfördes projektet som 
en samverkansentreprenad. Det aktuella vägavsnittet var cirka 20 kilometer långt med en 
vägbredd på cirka 7 meter. Syftet med ombyggnationen var att förstärka vägkroppen samt att 
belägga vägen med asfalt. En studiegrupp deltog under projektet och deras arbete har 
dokumenterats i de rapporter som har skrivits av Rolf Hörnfeldt och Ulf Olsson. 
Ombyggnationen delades upp i två etapper som upphandlades och genomfördes på olika sätt. 
Nedan redovisas dels de två etapperna var för sig och dels de erfarenheter som studiegruppen 
redovisat. 
 
Upphandling av etapp 1 
Avsnittet i etapp 1 är cirka 8,7 kilometer långt och cirka 7 meter brett. Den totala 
trafikmängden är 370 fordon per årsmedeldygn varav 10 % är tunga fordon. Vägen har 
grusvägsstandard och framkomligheten blir begränsad under tjällossningen. Dessutom 
drabbas trafikanterna av nedsatt bärighet några månader varje år [1]. 
 
Projektet genomfördes som en utförandeentreprenad med systemkrav, vilket innebär att 
detaljprojekteringen genomförs som så kallad aktiv design överlappande byggskedet. Ett av 
argumenten för utförandeentreprenad är att möjligheterna att sälja in lösningar med god 
livscykelekonomi ökar jämfört med en totalentreprenad. Standardavtalet vid traditionell 
utförandeentreprenad, AB 92, användes för att reglera ansvarsfördelningen. I kontraktet 
förtydligas att entreprenören ansvarar för arbetenas genomförande och att beställaren ansvarar 
för konstruktiv utformning. [1]  
 
Valet av underentreprenörer gjordes gemensamt av beställaren och entreprenören [2]. 
Ambitionen var att ha så få avvikelser från AB 92 som möjligt [2]. Dock gjordes vissa 
undantag, till exempel angavs garantitiden till fem år istället för två och ansvarsförhållandet 
ändrades så att beställaren och entreprenören blev solidariskt ansvariga för gemensamma 
beslut tagna under byggtiden [2]. 
 
Vid en traditionell utförandeentreprenad är detaljprojekteringen klar när entreprenören 
kommer in i bilden. Men eftersom de största möjligheterna för att påverka projektets 
inriktning och utformning finns i början av projektet genomfördes detaljprojekteringen i 
samverkan mellan beställare, entreprenören, underentreprenörerna och konsulten. [1]
 
Som ersättningsform valdes fast pris med incitament där vinst/risk fördelningen var 70 % till 
entreprenör och 30 % till beställare. I praktiken ersätts entreprenören mot verkliga verifierade 
självkostnader med ett täckningsbidrag på 5 %. En ändring av kontraktssumman sker endast 
genom ändrings och tilläggsbeställningar. Olsson skriver i sin rapport att vissa av 
anbudsgivarna upplevde en riskfaktor på 70 % som för hög, vilket kan vara en av 
anledningarna till att anbuden blev högre än normalt. [1] Incitamentfördelningen ändrades vid 
upphandlingen från 70/30 till 50/50. För att ytterligare minska entreprenörens risk ansvarade 
beställaren för kostnader som översteg riktpriset med mer än 3 miljoner kronor. [2]  
 
I förfrågningsunderlaget ingick ritningar på tillgänglig terrängkorridor, preliminär profil, 
typsektion, preliminär mängdförteckning, linjeföringskrav och geotekniska data [1]. 
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Vid utvärderingen av anbuden fick de mjuka parametrarna en ovanligt stor betydelse. 
Anbudsgivarna kunde maximalt få 33 poäng för riktpriset samt 67 poäng för de mjuka 
parametrarna. De mjuka parametrarna fördelades på följande sätt [1]: 
1 Vägverkskunden    0-10p 
2 Produkten    0-5p 
3 Processen    0-52p 
3.1 Erbjuden organisation, kompetens, erfarenhet  0-40p 
3.1.1 Entreprenörens program för att få all personal engagerad 
 i samverkan enligt partneringkonceptet 
3.1.2  Entreprenören presenterar en modell för upphandling och  
 samverkan med leverantörer, som inger förtroende och  
 passar in i partneringkonceptet   0-15p 
3.1.3 Arbetschefens kompetens och erfarenhet   0-15p 
3.1.4 Platschefens kompetens och erfarenhet  0-10p 
3.2 Kvalitet    0-6p 
3.3  Miljö     0-6p  
 
Vid anbudstidens utgång, efter cirka en månad, hade fem anbud inkommit. Det bästa anbudet, 
med ett riktpris på 28,43 miljoner kronor, lämnades av Skanska. Spridningen mellan anbuden 
var ovanligt stor och det pris som Skanska lämnat var cirka 4 miljoner kronor högre än den 
kalkyl som Vägverket gjort. [1] Efter förhandlingar samt vissa ändringar i kontraktet 
fastställdes riktpriset till 24,2 miljoner kronor [2]0. 
 
Orsakerna till den höga nivån och stora spridningen på anbuden var [1]: 

• Andelen mjuka parametrar var så stor som 67 % vilket medförde att anbudsgivarna 
fokuserade på dessa istället för på kostnaderna. 

• Flera av anbudsgivarna uppfattade riktpriset som ett takpris och, som kompensation 
för de högre risker som detta medför, lämnade dessa ett högre anbud. 

• Incitamentsfördelningen var ursprungligen entreprenör 70% och beställare 30 %. 
Detta upplevde anbudsgivarna som en relativ stor risk och kan därför medföra att 
anbudsgivarna kompenserar detta genom att lämna ett högre anbudspris. Det fanns 
även en ovana hos företagen att kalkylera riktpris med incitament, vilket kan leda till 
att dessa lägger på ytterligare ett risktillägg. 

• Anbudsgivarna ansåg att vissa delar i förfrågningsunderlaget var oklara. Dels 
bergsmassors kvalitet och miljökrav men även hur omfattande själva samarbetet skulle 
vara. 

• I förfrågningsunderlaget stod det att mängdreglering inte skulle ske och det fanns 
därför en osäkerhet kring vad som skulle medföra omförhandling av riktpriset. 

 
Upphandling av etapp 2 
Avsnittet i etapp 2 är cirka 11,7 kilometer långt och cirka 7 meter brett. Den totala 
trafikmängden är 220 fordon per årsmedeldygn varav 11 % är tunga fordon. Vägen har 
grusvägsstandard och framkomligheten blir begränsad under tjällossningen. Dessutom 
drabbas trafikanterna av nedsatt bärighet några månader varje år [3]. 
 
Till skillnad från etapp 1 upphandlades etapp 2 som en totalentreprenad. Det innebär att 
detaljprojekteringen överlappar byggskedet. Standardavtalet vid traditionell totalentreprenad, 
ABT 94, användes för att reglera ansvarsfördelningen. I förfrågningsunderlaget står det att 
entreprenören ansvarar för arbetenas genomförande samt för den konstruktiva utformningen. 
När kontraktet skrevs ändrades detta så att entreprenören ansvarade för arbetenas 
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genomförande och att samverkansgruppen ansvarar för konstruktiv utformning med 
solidariskt funktionsansvar 50/50. [4]
 
Uppdelningen av ansvar kan dock innebära att vissa produktionsfrågor inte kan lösas 
omgående. För att inte produktionen skulle bli stående på grund av en konflikt bestämdes att 
produktionsfrågor som parterna inte kommer överens om, omgående skall lyftas till 
ovanstående nivå. För att hantera tvister om något som redan har hänt upprättades en 
konfliktlösningstrappa, tiderna från att tvisten uppstod tills ärendet skall lyftas upp en nivå var 
max ett byggmöte eller för [4]: 
Produktionsgrupp 1 vecka 
Samverkansgrupp 6 veckor 
Styrgrupp  2 veckor 
 
Ersättningsformen var, precis som i den slutliga lösningen vid etapp 1, ett riktpris med ett 
50/50 incitament. I kontraktet framgår det att riktpriset endast justeras om beställaren beordrar 
ändrings- och tilläggsarbeten. Ersättningen för dessa arbeten kalkyleras med hjälp av de från 
entreprenaden erfarenhetsbaserat uppskattade kostnaderna plus 5 % för centrala kostnader. En 
riktprisjustering kräver att den enskilda ändringen överstiger 0,5 % av kontraktssumman eller 
att summan av flera ändringar överstiger med 2 %. [4]
 
I förfrågningsunderlaget ingick ritningar på tillgänglig terrängkorridor, preliminär profil, 
typsektion, preliminär mängdförteckning, linjeföringskrav och geotekniska data [4].  
 
I etapp 2 fick de mjuka parametrarna betydligt mindre vikt än vid etapp 1. Maximalt kunde 30 
poäng erhållas för de mjuka parametrarna, vilket innebär att andelen mjuka parametrar var 
30 %. Dessa poäng fördelades enlig följande [4]: 
1.  Produkten    0-12p 
2 Organisation, kompetens, erfarenhet  0-15p 
2.1 Entreprenörens program för att få all personal engagerad 0-7p 
 i samverkan enligt partneringkonceptet 
2.2 Entreprenörens modell för upphandling och samverkan  0-3p 
 med leverantörer 
2.3 Arbetschefens kompetens och erfarenhet  0-2p 
2.4 Platschefens kompetens och erfarenhet  0-3p 
3 Drift och underhåll    0-2p 
4 Rent anbud    0-1p 
 
När den andra etappen upphandlades användes erfarenheterna från den första etappen för att 
på så sätt undvika samma misstag. NCC:s anbud på 29,68 Mkr var det lägsta. NCC bedömdes 
också vara mest förmånlig avseende de mjuka parametrarna. Spridningen mellan anbuden 
ansågs vara normal. Dock var antalet anbud endast tre vilket kan bero på att medelstora och 
små entreprenörer tvekar inför funktionsåtaganden som innebär svårkalkylerade risker [5].  
Ett problem, som återkom från den första etappen, var att anbudsgivarna upplevde en viss 
osäkerhet om vad som skulle vara riktprisjusterande. När kontraktet tecknades blev riktpriset 
29 339 867 kronor 
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Erfarenheter 
Från projektet kan följande viktiga erfarenheter konstateras [5]: 

• Andelen mjuka parametrar bör inte vara för hög. En viktning som den i första etappen 
får en stor inverkan på anbudspriserna. En viktning på mellan 20 och 30 % kan anses 
vara rimlig. Anses de mjuka faktorerna vara viktigare än detta kan selektiv eller 
urvalsupphandling användas. 

• Varken AB eller ABT passar bra till samverkansentreprenad. Studiegruppen ansåg att 
ABT är att föredra då upphandlingen görs med systemhandlingar. Det konstateras 
dock att detta har en negativ effekt på antalet anbudsgivare då små och medelstora 
entreprenörer kan bli avskräckta av de ökade riskerna som detta innebär. 

• Konsulten spelar en viktig roll i en samverkansentreprenad och för att motivera denna 
att engagera sig och komma med nya idéer kan någon form av incitament användas. 

• För att driva samverkansprocessen bör en oberoende samverkansledare anlitas.  
• Mycket tyder på att det behövs en egen entreprenadform för att utnyttja 

samverkansentreprenad till fullo.  
• Det är viktigt att det i förfrågningsunderlaget på ett tydligt sätt framgår vad som är 

riktprisjusterande. Dels för att undvika att anbudsgivarna lägger på extra på anbudet 
för risker som inte finns men framför allt för att undvika destruktiva diskussioner i 
projektet. Även om det var tydligare i den andra etappen så fanns det fortfarande 
frågetecken kring vad som var riktprisjusterande. 

• Sidoanbud bör undvikas då förbättringarna ändå tillvaratas i en 
samverkansentreprenad och då projektet riskerar att bli låst vid ett visst sidoanbud. 
Om sidoanbud inte accepteras måste det framgå av förfrågningsunderlaget. 

• Mötesomfattningen ansågs vara svårkalkylerad för dem som inte tidigare deltagigt i en 
samverkansentreprenad och bör därför beskrivas på ett sånt sätt att kalkylering 
underlättas. 

• Vilken incitamentsfördelning som är den bästa råder det delade meningar om. Dock 
kan det konstateras att anbudsgivarnas ovan att kalkylera med incitament i 
kombination med att dessa tar en stor del av risken har en negativ effekt på riktprisen. 
Fördelen med en 50/50 incitamentsfördelning är att det upplevs som rättvist att risk 
och vinst delas lika då beslut tas gemensamt. Ett alternativ skulle kunna vara att 
anbudsgivarna själva föreslår ett visst incitament. Incitament till specialentreprenörer 
bör ingå i projektets kostnader. 

• I projekteringen bör befintliga trafik-, jord-, berg- och vattenförhållanden redovisas. I 
systemkraven bör funktionskrav och restriktioner, som exempelvis tillgänglig 
terrängkorridor och miljökrav, ingå. 

• En konfliktlösningstrappa bör fastställas innan projektet startar. 
• I kontraktet måste det tydligt framgå hur ansvaret är fördelat mellan parterna. Det är 

viktigt att denna ansvarsfördelning utformas på ett sådant sätt att parterna känner sig 
jämbördiga.  

• Studiegruppen presenterar dessutom följande för- och nackdelar med sidoanbud: 
+ Alla anbudsgivares idéer kan värderas, vilket medför högre sannolikhet för att 
det förmånligaste anbudet väljs. 
+ Säkerheten för anbudsgivarna ökar då de får sina anbud bedömda innan 
kontraktstecknande. 
+ Kompetens belönas och det blir roligare att kalkylera. 
+ Beställaren får många gratis idéer från anbudsgivare som ej antas. 
- Om ett sidoanbud som ej kan genomföras upphandlas kan det innebära 
riktprisdiskussioner.  
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- Antalet idéer som kan arbetas fram under projektet minskar då dessa redan 
använts.   
- Ej antagna anbudsgivare kan uppleva att de blivit orättvist behandlade, 
speciellt om deras idéer används i projektet.  

 
Väg 763, Gunnarsbyberget – Norriån 
Syftet med arbetet var att förstärka och utföra mindre profiljusteringar på sträckan 
Gunnarsbyberget – Norriån på Väg 339 så att avsnittet klarar den tunga trafiken (BK1) främst 
med avseende på tjällossningen [6]. Innan ombyggnaden var vägen avstängd cirka 60 dygn 
per år, målet var att vägen efter ombyggnationen skall vara öppen för trafik året om [7]. 
Projektet omfattar en sträcka på cirka 18,7 kilometer. Den aktuella sträckan har en 
trafikmängd på cirka 90 fordon per årsmedeldygn varav andelen tung trafik är 6 % [6]. 
 
Projektet upphandlades som en traditionell generalentreprenad med AB 92 som juridiskt 
dokument mellan beställaren, som var Vägverket, och entreprenören [6]. Efter att kontrakt 
upprättats med den antagne entreprenören erbjöds denne att omförhandla kontraktet till ett 
pilotprojekt för samverkansentreprenad  
 
Eftersom projektet upphandlades som en traditionell utförandeentreprenad var andelen mjuka 
parametrar normal, det vill säga maximalt 10 poäng, vilket motsvarar 10 % av den lägsta 
anbudssumman. Poängen fördelades på följande sätt [6]: 
A. Anbudspris 
B. Bedömning av tidigare genomförda uppdrag år beställaren  0-4 p 
C.  Kompetens hos erbjuden plastchef (CV)   0-2 p 
D.  Certifierad enligt ISO 9001    1,25 p 
E. Certifierad enligt ISO 14001    0,25 p 
F.  Resultat från de senaste två genomförda kvalitetsrevisionerna 0-2,5 p 
 inom Region Norr 
 
Om entreprenören inte tidigare har arbetat åt beställaren erhåller denne 2,5 poäng på punkt B. 
Det ekonomsikt mest fördelaktiga anbudet är det anbud som får lägst jämförelsetal enligt 
beräkningsformeln:  
 

taljämförelseanbudsprislägstaFEDCBA =⋅
++++

−
100

 

 
Det var tillåtet för anbudsgivarna att inkomma med sidoanbud. Vid anbudstidens slut hade 
fem anbudsgivare lämnat totalt 12 stycken anbud. Det anbud som antogs var NCC 
entreprenads sidoanbud där överbyggnaden gjordes av hyttsten. Anbudspriset, som var 
24 960 000 kronor, var det lägsta av de som Vägverket ansåg vara godtagbart [7]. NCC var 
också det företag som hade högst poängsumma på de mjuka parametrarna, vilket innebär att 
oavsett viktning av de mjuka parametrarna så hade NCC entreprenads anbud antagits. Detta 
stämmer bara under antagandet att anbudsgivarna hade agerat lika oavsett vilken viktning de 
mjuka parametrarna haft.  
 
Beställaren och entreprenören kom överens om att dela vinst och risk lika, det vill säga 
incitamentfördelningen 50/50. Riktpriset blev anbudspriset minus kostnaden för en isolering 
som inte ansågs vara nödvändig. I riktpriset ingick arbetsplatskostnaderna plus 7 % för 
centrala kostnader. Det fastställdes även att beställaren ansvarade för den konstruktiva 
utformningen och att entreprenören ansvarade för utförandet. Senare justerades riktpriset till 
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28 miljoner kronor. Ändringen berodde på reglering av bergmängd, ökad mängd avverkning, 
annat beläggningsmaterial, reglering av yt- och jordblock samt ersättning för gröna maskiner. 
[7]
 
Erfarenheter 
Nedan följer en sammanställning av åsikterna från Ola Johanssons [8] intervjuobjekt. Efter 
varje åsikt skrivs inom parentes om det var beställaren eller entreprenören som tyckte det:  

• Incitamentsfördelningen 50/50 var bra (beställare och entreprenör). Det är viktigt att 
fördelningen speglar riskerna samtidigt som den måste påverka ambitionsnivån. 

• Det skulle vara önskvärt att involvera konsulten i incitamentet (beställare). 
• I och med incitamentet blir risken halverad, vilket medför att entreprenören inte måste 

lägga på lika stora ”riskpengar” (entreprenör). 
• Riktpriset skall förändras för faktorer som inte kunnat förutses vid upphandlingen, 

exempelvis felaktig geoteknik eller att terrängen inte ser ut som det är sagt 
(entreprenör). 

• Riktprisförändring skall motiveras av stora mängdförändringar i förhållande till 
ursprunglig plan, ändring av kravnivån, standardförbättring som innebär fördyring, 
standardförsämring eller dolda fel i projekteringen, exempelvis bergförekomst som 
inte kan upptäckas vid platsbesök (beställare). 

• Ansvarsfrågan är inte något problem eftersom projektet upphandlades som en 
utförandeentreprenad.  

• Det är nödvändigt med en fungerande konfliktlösningstrappa, annars finns risken att 
folk slutar samarbeta (entreprenör). 

• Det är viktigt att beställarens och entreprenörens representanter kan samarbeta 
(entreprenör). 

• De som deltar i en samverkansentreprenad måste inneha rätt kompetens. 
• Projekteringen måste inte vara lika omfattande i en samverkansentreprenad. Det räcker 

med de handlingar som behövs för att kunna räkna på anbudet och en bra geoteknisk 
undersökning. Plan- och profillösningar är inte viktiga eftersom dessa ändå omarbetas 
i arbetsgruppen. (entreprenör). 

• Då mjuka parametrar, som erfarenhet och personkemi, är viktigare i 
samverkansentreprenader än i utförandeentreprenader borde dessa viktas mer 
(entreprenör) 

 
Väg 760, Korpforsen - Mårdsel 
Syftet med arbetet var att förstärka och utföra mindre profiljusteringar på sträckan Korpforsen 
– Mårdsel på Väg 760. Sträckan är en grusväg som är cirka 35,4 kilometer lång [8]. Den 
aktuella sträckan har en trafikmängd på cirka 100 fordon per årsmedeldygn varav andelen 
tung trafik är 7 %. [9]
 
Projektet delades upp i två delar och upphandlades som en utförandeentreprenad med 
samverkan. AB 92 användes för att reglera förhållandet mellan beställaren och entreprenören. 
I kontraktet, som var utformat på samma sätt i de båda etapperna, står det att entreprenören 
ansvarar för arbetenas genomförande och att beställaren ansvarar för konstruktiv utformning. 
Det framgår även att upphandlingen av underentreprenörer och leverantörer sker i samverkan 
mellan beställare och leverantör. [9]
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Ersättningsformen var riktpris med incitament. Incitamentsfördelningen var 50 % för 
entreprenör och 50 % för beställare. Detta innebär att beställaren och entreprenören delar lika 
på de kostnader som överstiger riktpriset, samt den eventuella besparingen om kostnaden 
understiger riktpriset. Den ersättning som beställaren betalar till entreprenören är verkliga 
kostnader plus 5 % för central administration. Riktpriset justeras om beställaren beordrar 
ändringar och tillägg. För fel och brister i handlingarna sker justering om den aktuella 
mängden ändras med mer än 25 %, dock alltid intill ett värde motsvarande 0,5 % av 
riktprissumman. [9]  
 
De mjuka parametrarna gavs dubbelt så stor vikt som i en av Vägverkets traditionella 
entreprenader. Maximalt kunde en anbudsgivare erhålla 20 poäng där varje poäng motsvarar 
1 % av lägsta anbudspriset, det vill säga de mjuka parametrarna utgör maximalt 20 % av 
anbudssumman. Poängen fördelades på följande sätt [9]; 
 
A. Anbudspris 
B. Bedömning av tidigare erfarenhet av erbjuden organisation  0-10 p 
C.  Kompetens hos erbjuden plastchef   0-3,5 p 
D.  Certifierad enligt ISO 9001    2 p 
E. Certifierad enligt ISO 14001    0,5 p 
F.  Resultat från de senaste två genomförda kvalitetsrevisionerna 0-4 p 
 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det anbuds som får lägst jämförelsetal enligt 
beräkningsformeln:  
 

taljämförelseanbudsprislägstaFEDCBA =⋅
++++

−
100

 

 
Om entreprenören inte tidigare har arbetat åt beställaren erhåller denne 4,5 poäng på punkt B. 
 
Vid upphandlingen av etapp 1 blev kontraktspriset 29 850 000 kronor och vid etapp 2 blev det 
26 238 000 kronor. Dessa riktpriser justerades under arbetet för att slutligen bli 33 120 000 
kronor för etapp 1 och 27 110 000 kronor för etapp 2. Höjningen av riktpriset vid etapp 1 
berodde först och främst på att mängden schaktad jord blev större än beräknat. Vid etapp 2 
berodde det högre slutliga riktpriset på standardhöjande åtgärder som extra parkeringsficka 
och skyddsräcke. Den verkliga kostnaden blev vid etapp 1 32 240 000 kronor och vid etapp 2 
24 510 000 kronor, det vill säga en besparing på 2,7 % respektive 9,6 %. [8]
 
Erfarenheter 
Nedan följer en sammanställning av åsikterna från Ola Johanssons [8][8] intervjuobjekt. Efter 
varje åsikt skrivs inom parentes om det var beställaren eller entreprenören som tyckte det:  

• Förändringar av riktpriset skall föranledas av moment i produktionen som är 
nödvändiga men som inte kan förutses ur bygghandlingarna. Vad som är 
riktprisförändrande ska vara klart redan vid upphandlingen (beställare). 

• Kostnader som inte direkt påverkar projektet, exempelvis bodar och etablering, bör 
inte påverka riktpriset utan bör upphandlas som fastpris (entreprenör). 

• För att ytterligare öka viljan att göra bra ifrån sig bör entreprenörens andel av 
incitamentet ökas ytterligare (entreprenör). 

• För att ge ännu större utveckling skulle incitamentet vara 70 % till entreprenören vid 
vinst och 30 % vid förlust (beställare). 

• Platskonsulten bör involveras i incitamentet (beställare). 
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• Bedömningsgrunderna vid upphandlingen var klara, det fanns ingen oklarhet angående 
bedömningen av de mjuka parametrarna. Det var bra att de mjuka parametrarna fick 
större vikt än vanligt eftersom dessa är viktigare vid en samverkansentreprenad 
(entreprenör). 

• I förfrågningsunderlaget framkom det bara att vinsten skulle delas lika, det stod 
exempelvis inte att entreprenören skulle komma med egna förslag, därför är viktigt att 
informera om samverkansformen i förfrågningsunderlaget.  

• För att de anställda skall delta mer aktivt är det viktigt att deras förslag används i 
produktionen (beställare och entreprenör).  

• Det enda som behövs är en arbetsplan med tillräckligt med information för att lämna 
ett anbud. Projekteringen innan är bara onödig, då så mycket ändras under resans gång 
blir det bara extra kostnader (entreprenör). 

• Den vinst som beställaren får bör återinvesteras hos samma entreprenör som var med 
och skapade den (entreprenör). 

 
Väg 515, Länsgränsens - Långträsk 
Syftet med projektet var att förstärka samt utföra mindre plan- och profiljusteringar på den 11 
kilometer långa sträckan. Trafikmängden är cirka 70 fordon per årsmedeldygn varav 10 % är 
tunga fordon[10]. Hela sträckan var asfaltbelagd men bärighetsklassen var inte tillräcklig utan 
skulle höjas så att vägen blev BK1 klassad [8]. 
 
Entreprenadformen vid upphandlingen var utförandeentreprenad med AB 92 som 
standardavtal med ersättningsformen fastpris utan indexreglering [10]. Efter att projektet 
pågått i ungefär en månad omförhandlades projektet till en samverkansentreprenad. 
Anledningen till detta var att beställaren ville prova samarbetsformen med entreprenören samt 
att entreprenören hade upptäckt material i linjen som kunde användas i entreprenaden och 
därmed minska kostnaderna. Riktpriset blev detsamma som kontraktssumman och 
incitamentfördelningen blev 50/50 mellan beställaren och entreprenören. [8]
 
Eftersom projektet upphandlades som en traditionell utförandeentreprenad användes 
Vägverkets vanliga viktning av de mjuka parametrarna, det vill säga maximalt 10 poäng 
vilket motsvarar 10 % av den lägsta anbudssumman. Poängen fördelades på följande sätt [10]: 
A. Anbudspris 
B. Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden organisation 0-7 p 
 Enl. blankett ”Bedömning av entreprenader 2001”  
C.  Certifierad enligt ISO 9001    0,75 p 
D. Certifierad enligt ISO 14001    0,25 p 
E.  Resultat från de två senast genomförda kvalitetsrevisionerna  0-2 p 
 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det anbuds som får lägst jämförelsetal enligt 
beräkningsformeln:  
 

taljämförelseanbudsprislägstaEDCBA =⋅
+++

−
100

 

 
Det antagna anbudet, som låg på 16 992 000 kronor, lämnades av Asfaltbeläggningar i Boden 
AB [8]. Detta blev senare det riktpris som användes under hela projekttiden. Den reella 
kostnaden för projektet blev 15 150 000 kronor, vilket innebär att riktpriset underskreds med 
10,5 %. 
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Erfarenheter 
Nedan följer en sammanställning av åsikterna från Ola Johanssons [8][8] intervjuobjekt. Efter 
varje åsikt skrivs inom parentes om det var beställaren eller entreprenören som tyckte det:  

• Incitamentfördelningen bör spegla de olika parternas risktagande, i detta projekt 
ansågs 50/50 vara en acceptabel fördelning (entreprenör). 

• Riktprisförändringar bör ske för sådana faktorer som inte kan förutsägas i 
upphandlingsskedet, exempelvis stora förändringar i utförandet eller kraftiga 
projekteringsmissar (beställare och entreprenör).  

• Den viktigaste orsaken till tvister inom samverkansentreprenader är diskussioner om 
vad som skall leda till riktprisförändringar (beställare). 

• Arbetsgruppen bör stödjas av en konsult som även har en del i incitamentet. Konsulten 
bör inte vara den projektör som tagit fram förfrågningsunderlaget (entreprenör). 

• Någon form av ekonomisk belöning till de anställda skulle göra dem mer engagerade. 
Nackdelen kan vara att detta motverkar att samarbetet blir en naturlig del av det 
dagliga arbetet (entreprenör). 

• Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad med AB som grund, vilket 
ansågs innebära att ansvarsfrågan var klar. I praktiken tar projektledaren på sig 
konstruktionsansvaret genom att godkänna entreprenörens förslag (beställare). 

• Det är viktigt att det finns tydliga regler för hur konflikter skall lösas (entreprenör). 
• Insynen i entreprenörens ekonomi medför att onödiga kostnader kan undvikas 

(beställare). 
• Handlingarna bör inte vara allt för styrande, det är tillräckligt med mängdförteckning, 

fullgod geoteknisk undersökning samt en arbetsplan (entreprenör). 
 
Väg 712, Bastuträsk - Åsträsk 
Syftet med projektet var att bygga om samt förstärka väg 712 mellan Bastuträsk och Åsträsk. 
Arbetet bestod i att schakta ur de svaga vägkanterna på den gamla vägen, påföra 
förstärkningslager och bärlager samt belägga med MJOG. Sträckan är cirka 24,5 kilometer 
lång och trafikmängden var cirka 70 fordon per årsmedeldygn. [11]
 
Upphandlingen genomfördes som en förenklad upphandling med utförandeentreprenad som 
entreprenadform där sidoanbud var tillåtna. AB 92 tillämpades som juridiskt dokument och 
ersättningsformen var fast pris med indexreglering för bindemedel [11]. Beställaren och 
entreprenören omförhandlade sedan till en samverkansentreprenad med riktpris och ett 50/50 
incitament. [8]
 
Projektet upphandlades som en traditionell utförandeentreprenad, vilket medförde att 
viktningen av de mjuka parametrarna var normal, det vill säga samma som under rubriken; 
Väg 515, Länsgränsen - Långträsk. [11]
 
Fem anbudsgivare inkom med totalt sex anbud. Det antagna anbudet, som var på 43 485 000 
kronor, gavs av Vägverket Produktion. Anbudet var det lägsta och företaget erhöll även den 
högsta poängsumma enligt jämförelsemodellen. [11] När entreprenaden omförhandlades till 
samverkansentreprenad bestämdes riktpriset till 39 700 000 kronor. Anledningen till att 
riktpriset sänktes med nästa 4 miljoner kronor var att entreprenören hade upptäckt att det vid 
väglinjen fanns bergmassor som kunde användas. Den vekliga kostnaden för projektet blev 
36 500 000 kronor. [8]
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Erfarenheter 
Nedan följer en sammanställning av åsikterna från Ola Johanssons [8][8] intervjuobjekt. Efter 
varje åsikt skrivs inom parentes om det var beställaren eller entreprenören som tyckte det:  

• Riktprisförändring skall föranledas av sådant som inte kan förutses vid upphandlingen 
(entreprenör). 

• Beställarens konsult borde ha en del i incitamentet. Det kan däremot vara svårt att 
involvera underentreprenörer när dessa endast är delaktiga i projektet under en 
begränsad tidsperiod. Det är även svårt att ha med den projektör som tagit fram 
handlingarna då denne oftast inte är så villig att ändra något i sina egna handlingar 
(entreprenör). 

• AB92 är en bra juridisk bas vid samverkansentreprenader (entreprenör). 
• Vid utförandentreprenader provas sällan nya tekniska lösningar eftersom riskerna är så 

stor. Vid samverkansentreprenader finns ett större utrymme eftersom risken halveras 
(entreprenör). 

• För att kunna hitta bättre lösningar är det viktigt att projektet inte är låst till en speciell 
lösning, detta är speciellt viktigt i början av projekt (entreprenör). 

• Samverkansentreprenad fungerar bäst om bygghandlingarna inte är allt för detaljerade 
så att mycket lämnas öppet för beslut på plats (entreprenör).   
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BILAGA 2, FRÅGEFORMULÄR 
 

1. Har du tidigare kommit i kontakt med samverkansentreprenad/partnering och vad är 
din allmänna inställning till arbetsformen? 

 
2. Vad är dina allmänna synpunkter på de delar av förfrågningsunderlaget som du har 

tagit del av? (Är det någon formulering som du anser vara dålig?) 
 

3. Anser du att risken i projektet är högre eller lägre jämfört med en traditionell 
utförandeentreprenad? Vad påverkar i så fall risken? 

 
4. Vad tycker du om att beställaren och entreprenören delar på det konstruktiva ansvaret 

och hur påverkar det risken/riktpriset? Tror du att det delade ansvaret kan ställa till 
problem under garantitiden? För formulering se EK §5. 

 
5. Vad anser du bör föranleda en riktprisjustering? 
 
6. Tycker du att modellen för riktprisjustering, som presenteras under § 6.2, är bra?  

 
7. Under § 6.2 i EK presenteras totalt sex stycken alternativa förslag. Är det något av 

dessa som du tycker är att föredra? Motivera gärna. 
 

8. Vad anser du om den incitamentsfördelning som presenteras under EK § 6.1? 
 

9. I det aktuella objektet kommer beställaren inte att pröva sidoanbud. Tycker du att 
beställaren gör rätt som inte prövar sidoanbud? Motivera gärna varför. 

 
10. Vad anser du om modellen för prövning av anbud (UFB 5.2)? (Mjuka parametrar) 

 
11. Under § 6.4 och § 6.6 presenteras ett förslag för hur betalning och fakturering skall 

ske. Tycker du att metoden, som kallas kostnadsbaserad betalning, är bra? 
 

12. Vilken av de två entreprenadformerna (utförandeentreprenad/totalentreprenad) tror du 
passar bäst till en samverkansentreprenad? (AB eller ABT?) 

 
13. Har du något att tillägga? 
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BILAGA 3, INTERVJUSVAR 
 
Torsten Blomster, Seiten 
Torsten driver Seiten som är ett mindre lokalt anläggningsföretag. Eftersom han hade väldigt 
mycket att göra under den period som intervjuerna genomfördes kunde han inte deltaga 
personligen. Han har dock läst kontraktet och upphandlingsföreskrifterna och skickat 
skriftliga synpunkter. Torsten har inte tidigare arbetat i en samverkansentreprenad. Han 
skriver att en mindre entreprenör, som han själv, inte har kompetens eller ekonomiska 
förutsättningar att ta ansvar för konstruktionen.  
 
Han tycker att riktpriset skall justeras för tillkommande eller avgående arbete som exempelvis 
förlängning av väg och parallellväg. För mängdreglering tycker han det är rimligt att riktpriset 
justeras om felaktigheter i underlaget uppdagas.  
 
Vidare tycker han att personerna i arbetsgruppen skall väljas gemensamt istället för att 
beställaren utser sin representant. Han tycker även att det skall förtydligas vem som ersätter 
de olika representanterna i arbetsgruppen. Hans förslag är att entreprenören ansvarar för sin 
egen och underentreprenörens kostnad och att beställaren svara för sin och konsultens 
kostnad.  
 
Han skriver även att upphandlingen av underentreprenör och maskiner bör göras av 
entreprenören eftersom denne har mest kunskap om detta, men att beslut om underentreprenör 
och maskinpark bör tas gemensamt.  
 
Fördelningen av vinst och förlust anser han beror mycket på arbetets karaktär men att det inte 
är något fel att använda 50/50. Han tycker däremot att konsultens eventuella del i en vinst inte 
bör tas upp i kontraktet då detta är en fråga som skall regleras mellan beställare och konsulten.  
 
Han tycker också att ett entreprenörarvode på 5 % är för lågt och att det istället bör vara 7 %.  
 
Intervju med Torbjörn Kronfeldt, ABL 
Torbjörn har tidigare arbetat i en samverkansentreprenad i region norr och han tycker att det 
är ett mycket bra arbetssätt. Han anser inte att risken i detta projekt är större än vid en normal 
utförandeentreprenad. Däremot anser han att bitumen bör indexregleras då priset på dessa 
svänger kraftigt, vilket medför en stor risk för entreprenören och därmed ett högre riktpris. 
Torbjörn vill också tillägga att dessa rekonstruktionsobjekt blir bättre om vägen får stå över 
vintern så att eventuella sättningar kan upptäckas.  
 
Han tycker att det är rimligt att det konstruktiva ansvaret delas under förutsättning att 
entreprenören tidigt får komma in i processen för att vara med och ta fram bygghandlingar. 
Han tror inte att det delade konstruktiva ansvaret kommer att medföra några problem under 
garantitiden. Han tycker att riktpriset skall justeras för tillkommande arbete samt felaktigheter 
i de handlingar som beställaren tillhandahåller.  
 
Han anser att incitamentfördelningen är bra, speciellt att konsulten får en del i en eventuell 
besparing. Han tycker att det är bra att beställaren inte accepterar sidoanbud då det kan bli 
diskussioner om någon ej antagen anbudsgivares sidoanbud används i projektet.  
 

1 (5) 



Angående prövning av anbud tycker Torbjörn att programmet i punkt G bör göras 
gemensamt. Det är svårt att i förväg säga vilka åtgärder som blir nödvändig då det beror på 
vilka personer som blir delaktiga i projektet. Det kan dessutom vara svårt för beställaren att 
betygssätta detta på ett neutralt sätt. 
 
Hans erfarenhet är att betalningen och faktureringen inte är något problem. I de fall som eget 
materiell används sker faktureringen med utgångspunkt i Cramos prislista minus eventuella 
rabatter. I projektet som han deltog i så gjorde beställaren stickprov bland fakturorna. 
Alternativt kan fakturorna förvaras på arbetsplatsen så att beställaren kan kontrollera dem vid 
lämpligt tillfälle. Han anser att AB är något bättre för en samverkansentreprenad.  
 
Intervju med Roland Kemppainen, Skanska 
Roland har inte tidigare arbetat i en samverkansentreprenad men han tycker att det verkar 
intressant och skulle gärna arbeta i ett sådant projekt. Han tycker att förfrågningsunderlaget 
överlag är bra utformat och att organisationen med konfliktlösningstrappan är bra. Roland är 
skeptisk till att entreprenören skall betala vite på grund av försening eftersom båda parterna 
kan vara med och påverka detta i en samverkansentreprenad. 
 
Roland tycker att risken i en samverkansentreprenad är betydligt mindre än vid en 
totalentreprenad och att den är samma eller något mindre än vid en generalentreprenad. Han 
tycker att det är bra att beställaren och entreprenören delar på det konstruktiva ansvaret och 
han tror inte att det kommer att orsaka några större problem under garantitiden. 
 
Vad som ska föranleda en riktprisjustering tycker han är svårt att svara på. Han menar att det 
skall vara en större förändring för att det skall tas upp till diskussion. Roland tycker att det är 
bra att riktpriset justeras efter självkostnadsprincipen.  
 
Roland hade inget att anmärka på incitamentsfördelningen utan tyckte att det var rimligt att 
det delades lika. Han är även positiv till att inte sidoanbud prövas då det lätt kan bli en orättvis 
bedömning av dessa. 
 
Roland tycker att 25 poäng är lite för hög andel mjuka parametrar, hans förslag är 20 poäng. 
Roland tycker även att punkt G bland det mjuka parametrarna kan vara svår att bedöma 
objektivt.  
 
Roland tror inte att det kommer att bli några större problem att använda 
självkostnadsprincipen för betalning så länge det är en traditionell maskin, vara eller dylikt. 
Detta på grund av att både beställaren och entreprenören har så pass bra koll på vad dessa 
saker kostar. I de fall som ny teknik används kan det blir lite svårare, men det menar han att 
beställaren och entreprenören får lösa gemensamt i projektet. Roland tror inte att det har 
någon större betydelse om AB eller ABT används.  
 
Intervju med Lennart Kjellgren, NCC 
Lennart har tidigare deltagit i samverkansentreprenader och är väldigt positiv till 
arbetsformen. Det enda problemet som han upplevt var att det tar ganska lång tid att komma 
in i arbetssättet när det är första gången.  
 
I förfrågningsunderlaget tyckte Lennart att det borde framgå vad som skall ingå i de centrala 
kostnaderna och vad som får debiteras på projektet. Exempelvis undrar han om entreprenören 
endast får ersättning för inköp om en inköpare placeras på plats. Lennarts förslag var att dela 
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upp projektet i en fast och en rörlig del. I den fasta delen skulle en viss organisation ingå till 
exempel platschef, inköp, löneadministration. Detta för att alla anbudsgivare skall räkna med 
samma sak. 
 
I övrigt tyckte Lennart att platschefens tidigare erfarenheter från partneringprojekt borde vara 
en mjuk parameter, detta på grund av att det är en viss inkörningstid för oerfarna.  
 
Angående konstruktionsansvaret ansåg han att det var bra med delat ansvar. På frågan om hur 
det skulle fungera under garantitiden var han lite osäker. Lennart undrade vem som står för 
kostnaderna om exempelvis den genomsnittliga trafiklasten ökar och medför att skador 
kommer tidigare.  
 
Mängdreglering av riktpriset tyckte han borde ske på grund av felaktig terrängmodell eller 
geoteknik inte på grund av saker som ändras under projekttiden. 
 
Lennart tycker inte att entreprenören skall vara delaktig i förvaltning av vägen. Han tycker att 
lösningen med riktprisjustering med hjälp av livscykelkostnader (PMS-objekt) är ett bättre 
förslag. Detta ger en liknande effekt för entreprenören som ett långt underhållsansvar 
eftersom denne även då måste ta hänsyn till de långsiktiga kostnaderna.  
 
Om entreprenören skall ha ett konstruktivt ansvar anser Lennart att ABT är bättre lämpad än 
AB.  
 
Åsikter från Peter Rehnman, Vägverket Region Mitt 
Peter har deltagit i ett antal samverkansentreprenader som genomförts vid Vägverket. Han 
tycker att arbetssättet är bra då det blir roligare att arbeta samtidigt som kvaliteten på vägarna 
samt kunskapsutbytet mellan deltagarna ökar. 
 
Peter anser att det under § 3.3 i EK skall framgå att målen sätts gemensamt av styr- och 
arbetsgruppen. Hans erfarenhet är att det blir lättare att styra och arbeta i en organisation där 
deltagarna tagit fram målen tillsammans. En sak som han tycker är fel i förfrågnings-
underlaget är att det kan bli vite för överlast inom entreprenaden. Peter anser att entreprenören 
skall få använda fordon med högre axeltryck än vad som är normalt under byggnationstiden. 
Detta på grund av att entreprenören då är ansvarig för vägen samt att vägen är under 
uppförande.  
 
I § 5 i EK tycker Peter att det skall stå att ansvaret för gemensamt fattade beslut är gemensamt 
och att den part som tillhandahållit en uppgift svarar för den. Dessutom bör en part kunna 
reservera sig mot ett beslut. Peters erfarenhet är att det delade konstruktiva ansvaret inte 
medför några problem under garantitiden.  
 
Förslaget med riktprisjustering med hjälp av PMS objekt tycker Peter är ett bra förslag och 
han menar att det bör användas i projektet. Han tycker även att riktpriset skall justeras för 
saker som inte känts till vid upphandlingen. Denna justering menar han bör göras enligt 
självkostnadsprincipen. Han anser att 5 % påslag är rimligt då entreprenörens kostnader ligger 
någonstans mellan 4 och 8 % beroende på entreprenör. I dessa 5 % tycker han att centrala 
kostnader som exempelvis administration av löner skall ingå. Övriga kostnader som 
exempelvis platschef och upphandlingsfunktion bör belasta projektet. Det problem som han 
upplevt i tidigare projekt är att vissa entreprenörer har höga schablonkostnader för vissa 
funktioner som debiteras projektet. Exempelvis kan en intern utsättare bli dyrare än att 
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använda en extern. Det är därför viktigt att klargöra att samtliga kostnader skall vara 
verifierade verkliga kostnader. En annan erfarenhet är att beställaren inte får ta del i de 
centrala rabatter som entreprenören har.  
 
I prövningen av anbud är Peter skeptisk till att kvalitetsrevisionen ger så höga poäng då det 
visat sig att bedömningen varierar kraftigt beroende på vem som utför revisionen. Han tycker 
också att programmet i G skall tas fram gemensamt av beställare och entreprenören. Peter 
tycker också att entreprenörens bedömning och handlingsplan för risker bör vara en del i 
anbudet. Han tycker att beställaren skall presentera de risker som denne anser sig ha samt 
handlingsplan för dessa och att entreprenören sedan skall göra det samma. Detta kan bland 
annat användas vid förhandlingen då dessa risker kan minska vilket leder till ett lägre riktpris.  
 
Peter tycker inte att det spelar någon större roll om AB eller ABT tillämpas, kanske passar 
ABT något bättre när projekteringen inte är helt klar.  
 
Åsikter från Inger Lundberg och Lars-Erik Svahn, Banverket 
Lars-Erik och Inger jobbar med upphandlingsfrågor på Banverket, de har båda tidigare 
deltagiktigt i samverkansentreprenader. De anser att samverkansentreprenad är bra i projekt 
som är lite mer komplicerade. Men det menar att ett lyckat projekt kräver att beställarens och 
entreprenörens representanter fungerar bra tillsammans. 
 
De tror båda att det kan bli svårt att tillämpa ett delat ansvar, speciellt om AB används. De 
ansåg att mängdregleringen bör ske enligt den princip som Banverket brukar använda, det vill 
säga liknande punkt ett i utkastet. De menar att om projekteringen görs gemensamt så bör 
även partnerna dela på ansvaret för att denna är riktig. I övrigt ställer de sig frågandes till hur 
riktpriset skall justeras för avgående funktion. Eftersom det då blir frågan om kostnader som 
aldrig redovisas så kan det bli en diskussion om hur mycket det skulle ha kostat.  
 
I vissa av de samverkansentreprenader som Banverket har genomfört så har entreprenören fått 
en större del av en eventuell besparing och haft en mindre del i ökade kostnader. Detta för att 
öka incitamentet för att underskrida riktpriset.  
 
Modellen för prövning av anbud skiljer sig en del mellan Banverket och Vägverket. Två 
parametrar som Banverket brukar utvärdera är riskidentifiering och genomförande 
beskrivning. Vid riskidentifieringen presenterar Banverket sina risker i 
förfrågningsunderlaget, entreprenören får sedan komplettera det med sina bedömda risker. 
Entreprenören poängsätts sedan av Banverket och poängen viktas mot anbudspriset. 
Genomförande beskrivningen innehåller bland annat erbjuden organisation, resurser och 
kompetens. Detta utvärderas på ett liknande sätt. De tycker att utvärderingen av dessa 
parametrar inte blir helt objektivt men de säger att det är relativt ovanligt att entreprenörer 
överklagar bedömningen. De menar att båda dessa parametrar medför att entreprenören måste 
sätta sig in i jobbet och visa för beställaren att denna förstår vad projektet innebär.  
 
De tycker att det är bra med en begränsningsregel eftersom inte resurser används till att 
diskuterar små saker. De tror att självkostnadsprincipen kan bli resurskrävande. De tycker att 
det skulle förenkla en del om vissa poster reglerades med á-priser, exempelvis ersättning för 
arbetarna. De anser även att det i UFB.13 bör framgå att det är löpande räkning med riktpris.  
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Åsikter från Bo Grönvall, SVR:s väggrupp 
Bo är medlem i SVR:s väggrupp och har goda kunskaper om byggprocessen och 
samverkansentreprenader. Även han fick ta del av ett första utkast till förfrågningsunderlaget 
och inkom med ett antal synpunkter. Han är skeptisk till att det delade konstruktiva ansvaret 
och det gemensamma beslutsfattandet. Detta på grund av att det blir en ny entreprenadform 
vilket medför att det inte finns något standardavtal som styr detta.  
 
Han säger att ifall beslut skall tas gemensamt måste det tydligt klargöras hur besluten skall 
fattas och vad som händer om inte parterna kommer överens. Dessutom bör det då förtydligas 
att arbetsgruppen inte är beslutsfattande utan att det är beställarens och entreprenörens 
representant som är beslutsfattande. Konsult och underentreprenör blir då experter som 
inkallas till gruppen vid behov utan att dessa har rätt att fatta beslut.  
 
Under § 3.3 i entreprenadkontraktet tycker han att det måste förtydligas vad varje grupp har 
för uppgift. Som det är nu tycker han att det är för grötigt. Han undrar också vad som händer 
om beställaren och entreprenören inte kan komma överens om valet av exempelvis 
underentreprenör. 
 
Åsikter från Per Björnfot, tidigare Vägverket Region Norr 
Per har tidigare varit chef på investeringsfunktionen vid Vägverket Region Norr men är 
numera pensionerad. Han har varit delaktig i de samverkansentreprenader som drivits i 
regionen tidigare och är därmed kunnig inom området.  
 
Per anser att de övergripande målen skall sättas av beställaren för att sedan bifogas 
förfrågningsunderlaget.  
 
Per tycker att beställaren skall ha det konstruktiva ansvaret i den här typen av projekt. Detta 
på grund av att mindre entreprenörer, exempelvis Seiten samt Berggren och Bergman inte har 
resurser för att ta detta ansvar.  
 
Eftersom kunskapen om samverkansentreprenader är begränsad anser Per att 
riktprisjusteringen bör vara mycket enklare än det som föreslagits. Han tycker att beställaren 
och entreprenören bör förhandla om riktprisjusteringar istället för att regler bestäms i förväg. 
 
Enligt Per är samverkansentreprenad en blandning av totalentreprenad och 
utförandeentreprenad men att det ändå är närmast en utförandeentreprenad. Per tycker även att 
det i kontraktet bör framgå att beställaren kommer att byta ut sin projektledare om inte 
samarbetet fungerar tillfredsställande.  
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BILAGA 4, ENTREPRENADKONTRAKT 
 
 
För utförande av 515 Långträsk – Koler inom Piteå kommun, Norrbottens län. 

 
Objekt nr BD-11282-515 

Mellan beställaren och entreprenören är följande kontrakt upprättat 

Beställare    Entreprenör 
 
Vägverket Region Norr   ? 
Adress: BOX 809   Adress: ? 
 
 
Tfn: 0771-119 119   Tfn: ? 
Fax: 0920-24 39 40   Fax: ? 
E-mail: ?    E-mail: ? 
Orgnr: 202100-0639   Orgnr: ? 
 
Ombud: ?    Ombud: ? 
 
 
 

UTFÖRANDEENTREPRENAD 
 
Kontraktsdatum ? 
Datum ? 
Reviderade ? 



 2(12) 
Upphandling och Marknad ENTREPRENADKONTRAKT, EK 
 Objektnr BD-11282-515 
 Diarienr ?  
 

 
Bilaga 4.doc 

Innehållsförteckning                                                                          Sida 
UTFÖRANDEENTREPRENAD 1 
EK  ENTREPRENADKONTRAKT 4 
§ 1 OMFATTNING 4 

§ 1.1 Entreprenörens åtagande 4 
§ 1.2 Kontraktshandlingar 4 
§ 1.3 Undantagna arbeten 6 

§ 2 UTFÖRANDE 6 
§ 3 ORGANISATION 6 

§ 3.1 Ombud 6 
§ 3.2 Övrig organisation 6 
§ 3.3 Styr- och arbetsgrupp 6 

§ 4 TIDER 7 
§ 4.1 Igångsättningstid 7 
§ 4.3 Färdigställandetider 7 
§ 4.4 Garantitid 8 
§ 4.5 Underrättelse 8 

§ 5 ANSVAR 8 
§ 5.1 Vite vid försening 8 
§ 5.2 Särskilt vite 8 
§ 5.3 Försäkringar 8 

§ 6 EKONOMI 8 
§ 6.1 Kontraktssumma 8 
§ 6.2 Ersättning för ÄTA-arbete 9 
§ 6.3 Ersättning för kostnadsändring, indexreglering 9 
§ 6.4 Betalning 9 
§ 6.5 Förskott 10 
§ 6.6 Fakturering 10 
§ 6.7 Säkerhet 10 

§ 7 BESIKTNING 10 
§ 7.1 Slutbesiktning 10 
§ 7.2 Garantibesiktning 11 

§ 8 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 11 
§ 8.1 Avtalets ikraftträdande 11 
§ 8.3 Reglering för avdrag 11 
§8.4 Föreskrifter i anslutning till AB04 11 

§ 9 TVIST 11 
 



 3(12) 
Upphandling och Marknad ENTREPRENADKONTRAKT, EK 
 Objektnr BD-11282-515 
 Diarienr ?  
 

 
Bilaga 4.doc 

Bilagor: Bilaga 1: Beräkning av riktpris med hjälp av PMS-objekt 
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Bilaga 4: Ersättning för kostnadsändring (indexreglering), daterad ? 
Bilaga 5: Betalningsplan daterad ? 
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EK  ENTREPRENADKONTRAKT 

§ 1 OMFATTNING 

§ 1.1 Entreprenörens åtagande 
Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning utföra:  
- Ombyggnad av väg 515 delen Långträsk – Koler. BD-11282-515. 
- De aktiviteter som ingår i en samverkansentreprenad, se beskrivning nedan. 
 
Detta skall ske i överensstämmelse med i 1.2 angivna kontraktshandlingar. 
 
Entreprenaden skall bestå av en enhet utan uppdelning i huvuddelar. 

 
§ 1.1.1 Samverkansentreprenad 

Samverkansentreprenad är en styrd samverkan mellan beställaren, entreprenören, 
underentreprenörerna och konsulten (detaljprojektören). 
 
När avtal ingås skapas en styr- och arbetsgrupp (se § 3.3 Styr- och arbetsgrupp). 
Beställarens och entreprenörens representanter i styr- och arbetsgruppen skall 
tillsammans upprätta ett måldokument som införlivas i kontraktshandlingarna och 
blir styrande i projektet. De övergripande målen skall sedan gemensamt brytas ner i 
ett antal delmål, som om de uppnås, medför att de övergripande målen uppfylls. 
Målen skall behandla områden som ekonomi, miljö, arbetsmiljö, kvalitet, tider, 
kompetens och kunden. Det är viktigt att målen är mätbara och att de 
överensstämmer med tidplanen.  

  
De möten som entreprenören i förekommande fall skall deltaga vid är start-, bygg-, 
samverkans- och styrgruppsmöte. Arbetsgruppen kommer att samverkan om valet 
av tekniska lösningar och produktionsmetoder. Därför förväntas det även att 
entreprenören kommer med förslag på alternativa lösningar. Beställaren har det 
konstruktiva ansvaret och entreprenören har ett utförandeansvar. Arbetsgruppen 
kommer att samverka kring val av underentreprenörer, leverantörer och 
detaljprojektör. Underentreprenörer och leverantörer upphandlas av entreprenören. 
Beställaren upphandlar och ersätter detaljprojektören. Entreprenören är även 
skyldig att uppvisa ett redovisningssystem som medför att beställaren får full insyn 
i entreprenörens projektekonomi.  

§ 1.2 Kontraktshandlingar 
• Gällande handlingar som inte bifogas förfrågningsunderlaget. 

  
01 Detta Entreprenadkontrakt inklusive måldokument och protokoll från 

kontraktsgenomgång daterat ? 
03* AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader 

05 Anbud, daterat ? //och anbudskomplettering, daterad ? // 

• Kontraktstidsplan, daterad ? 
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06* MER 2002 Anläggning 
07 Prissatt preliminär mängdförteckning, MF// daterad ? 
08 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden daterade ? lämnade före anbudets avgivande 
09 Administrativa Föreskrifter, AF, daterade ? 
10 MF, ej prissatt, daterad ? 
11 Beskrivningar 

.1 Teknisk Beskrivning Väg, TBv, daterad ? 

.2 Teknisk Beskrivning beläggning, TBv/bel, daterad ? 

.3 Teknisk Beskrivning geoteknik väg, TBv/geo, daterad ? 

.4 Teknisk Beskrivning ?, daterad ? 
 

12 Ritningar enligt förteckning, daterad ? 
13 Övriga handlingar 

 
.01* ATB VÄG 2004, Publ nr 2004:111 ”Allmän teknisk beskrivning för 

vägkonstruktion”. 
 
.02* Bro 2004, Publ 2004:56 ”Vägverkets allmänna tekniska beskrivning 

för nybyggande och förbättring av broar”. 
 

.04* VÄGUTRUSTNING 94, VV Publ. 1993:61 och supplement 1 och 2. 
 

.05* Vägars och gators utformning, VGU, VV Publ 2004:80. 
 
.06* Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter 
.061 Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter bilaga till IFS 

2003:1 daterad 2003-01-14. 
.062 PM- Regler för säkerhet vid vägarbete och transporter, nr 1, 3, 4. 
.063 Information angående övergångstid till fluorescerande reflexmaterial 

på vissa vägmärken vid vägarbete, daterade 2004-04-04. 
 
.07* Banverkets föreskrift BVF 923 Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid 

arbete inom spårområde. 
 
.08* Banverkets föreskrift BVF 920 Elsäkerhetsföreskrift för spårarbete 

och arbete nära Banverkets högspänningsanläggningar. 
 
.10* Datasamordning - Mall för upprättande av objektspecifik IT-handling. 
 
.11* VV Publ 2003:54 ”Principer för digital informationshantering i 

vägprojekt”. VV Publ 2000:54A Bilagor. 
 

.13* VV Handböcker Förstudie (VV Publ 2002:46) Vägutredning, 
Arbetsplan, Bygghandling och Relationshandling samt Information, 
VV Publ 1994:71-74 
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.14* VV Publ 2002:30 ”Vägverkets regler för reglering av 
beläggningsarbeten”, och PM Ändringar och tillägg 2003-01-16. 

 
.15* Publ 2004:104 ”Vägverkets kvalitetskrav vid upphandling och 

genomförande av uppdrag”. 
 

.16* Publ 2001:105 ”Vägverkets miljökrav vid upphandling av 
entreprenader”. 
 

.17* Publ 1999:8 ”Konsekvensbeskrivning (KB) delen trafiksäkerhet, 
kollektivtrafik och funktionshindrade”.  

 
Om i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, 
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, i ovan inbördes 
ordning. 

§ 1.3 Undantagna arbeten 

§ 2 UTFÖRANDE 
Allmänt 
Projektgenomgång, AFC.354 skall hållas före de fysiska aktiviteternas start. 
 
Beställaren tillhandahåller följande handlingar och uppgifter 
Se AFC.24 
 
Entreprenören tillhandahåller följande handlingar och uppgifter 
Se AFC.25 

§ 3 ORGANISATION 

§ 3.1 Ombud 
Beställarens ombud är ? 
Entreprenörens ombud är ?  

§ 3.2 Övrig organisation 
Entreprenörens övriga organisation framgår av organisationsplan med därtill 
hörande adress- och distributionslista och i förekommande fall 
befogenhetsbeskrivning som skall redovisas vid startmötet och därefter uppdateras 
och distribueras till berörda vid förändring. 

§ 3.3 Styr- och arbetsgrupp 
Figuren nedan visar organisationsplanen för entreprenaden. Beställarens och 
entreprenörens representanter samt detaljprojektören tillsätts när kontrakt tecknas. 
Eftersom relationen mellan parterna i arbetsgruppen är väldigt viktigt kan 
beställaren välja att byta ut sin projektledare om samarbetsproblem föreligger. 
Styr- och arbetsgruppen skall gemensamt ta fram det måldokument som skall ingå 
i kontraktshandlingarna. Om underentreprenörer skall representeras i 
arbetsgruppen införlivas deras representanter under projekttiden. I arbetsgruppen 
är beställarens projektledare och entreprenörens platschef beslutsfattande, medan 
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övriga deltagare endast har en rådgivande roll. Detta innebär att beställaren 
representant i arbetsgruppen inte har rätt att fatta ett beslut utan medhåll från 
entreprenörens platschef. 
 
Arbetsgruppens uppgifter: 

• Beslutande organ i projektfrågor. 
• Samverka kring val av underentreprenör, leverantör och konsult.  
• Ta fram ett måldokument tillsammans med styrgruppen. 

 
Styrgruppens arbetsuppgifter: 

• Lösa frågor som inte arbetsgruppen kunna lösa. 
• Behandla frågor rörande justering av riktpriset. 
• Ta fram ett måldokument tillsammans med arbetsgruppen. 

 
Konfliktlösning 
I de fall som inte arbetsgruppen kan lösa en produktionsfråga skall frågan lyftas 
till styrgruppen utan fördröjning. Om en tvist uppstår angående ett redan 
genomfört moment och tvisten inte kunnat lösas inom en vecka så skall ärendet 
lyftas till styrgruppen. 
 
I styrgruppen skall beställarens och entreprenörens ombud gemensamt försöka att 
lösa frågan. I de fall som inte parterna kan komma överens är beslutsrätten den 
som framgår av AB 04, det vill säga det som traditionellt gäller i en utförande-
entreprenad. Exempelvis väljer beställaren teknisk lösning medan entreprenören 
väljer utförande och underentreprenör.  
 

  

Styrgrupp 
Beställarens ombud 
Entreprenörens ombud

Arbetsgrupp 
Beställarens projektledare 
Entreprenörens platschef  
Eventuella arbetsledare 
Konsulten 
Eventuellt UE

 

§ 4 TIDER 

§ 4.1 Igångsättningstid 
Entreprenören får påbörja kontraktsarbetena tidigast vecka ? 2006. 

§ 4.3 Färdigställandetider 
Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning ?. 



 8(12) 
Upphandling och Marknad ENTREPRENADKONTRAKT, EK 
 Objektnr BD-11282-515 
 Diarienr ?  
 

 
Bilaga 4.doc 

§ 4.4 Garantitid 
Garantitiden skall följa AB 04 kap 4 § 7  

§ 4.5 Underrättelse 
Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 skall ske skriftligen. 

§ 5 ANSVAR 

§ 5.1 Vite vid försening 
Vite enligt AB 04 kap 5 § 3 skall utgå med 50 000 kronor + belopp motsvarande 
0,25 % av den del av kontraktssumman som överstiger 10 Mkr. 

§ 5.2 Särskilt vite 
§ 5.21 Särskilt vite vid överlast 

Om det framkommer att viktbestämmelser överskridits vid transport till eller inom 
entreprenaden utgår vite med SEK 500:-/ton. Vite utgår ej vid enstaka leverans 
som överskrider tillåten last, dock att sådan enstaka leverans får ha överlast om 
högst 1,5 ton för att gå fri från vite. Se även AFC.181. 

§ 5.3 Försäkringar  
Med tillägg av vad som framgår av AB 04 kap 5 § 22 skall försäkringarna gälla 
under entreprenadtiden och hela garantitiden intill dess garantianmärkningar har 
åtgärdats.  
 
Försäkringsbevis samt bevis om erlagd premie skall överlämnas till beställaren 
inom två veckor efter beställning och innan entreprenaden får påbörjas. 

§ 6 EKONOMI  

§ 6.1 Kontraktssumma 
Kontraktssumman/riktpriset är ? SEK med incitament indexreglering samt med 
indexreglering för bitumen. 
 
Incitamentsfördelningen för vinst är: Entreprenör 50 %, Beställare 45 %, Konsult 
som utför detaljprojektering under projektet 5 %. 
 
Incitamentsfördelningen för förlust är: Entreprenör 50 %, Beställare 50 %. 
 
Detta innebär att om kostnaderna i projektet underskrider 
kontraktssumman/riktpriset, det vill säga en vinst, betalar beställaren 50 % av 
mellanskillnaden till entreprenören och 5 % till konsulten. Om kostnaderna 
överskrider kontraktssumman/riktpriset, det vill säga en förlust, så ersätts 
entreprenören för hälften av sina kostnader. 
 
Kontraktssumman/riktpriset kan endast justeras genom ändrings- och 
tilläggsbeställningar, se nedan. 
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§ 6.2 Ersättning för ÄTA-arbete 
Justering av riktpriset görs för av beställaren beordrade ändringar och tillägg 
under förutsättning att begränsningsregeln överskrids. Att självkostnadsprincipen 
tillämpas vid justeringar innebär att Á-priser inte kommer att användas. 
Justeringen kommer att ske enligt följande: 

 
• För förbättrad kvalitet justeras riktpriset uppåt med den beräknad besparing 

enligt modellen i Bilagan ”Besparing enligt PMS-objekt”. Med reservation 
för eventuella felberäkningar av programmet. 

• För tillkommande funktion justeras riktpriset uppåt med den uppskattade 
verkliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen. 

• För avgående kvalitet justeras riktpriset nedåt med den summa som 
beräknas enligt modellen i Bilaga ”Besparing enligt PMS Objekt”. Med 
reservation för eventuella felberäkningar av programmet. 

• För avgående funktion justeras riktpriset nedåt med den uppskattade 
verkliga kostnaden enligt självkostnadsprincipen.  

• Justering av riktpriset för ändrad mängd sker endast om mängdändringen 
beror på felaktigheter i förfrågningsunderlaget. Justeringen sker enligt 
själkostnadsprincipen. 

 
Begränsningsregeln 
Justering av riktkostnaden sker endast i de fall då värdet av den enskilda 
ändringen överstiger 0,5 % av kontraktssumman/riktpriset.  
 
Självkostnadsprincipen 
Ersättning utgår mot verklig verifierad kostnad enlig AB04 kapitel 6 § 9, punkt 1-
7. För punkt 8 entreprenörarvode är ersättningen 5 %. Från § 9 och § 10 i AB04 
framgår vad som ingår i entreprenörarvodet, det vill säga vinst, räntor och central 
administration. Till central administration räknas exempelvis kostnader för 
löneadministration och central ledning. Medan kostnader för inköp och 
arbetsledning får debiteras projektet.  § 6.3 Ersättning för 
kostnadsändring, indexreglering 
Vid fast pris med indexreglering sker reglering av bindemedel (bitumen) i 
enlighet med entreprenadindex E 84, basgrupp 1071, bitumen för aktuell 
huvudgrupp. Reglering skall även ske för bitumenandelen i bitumenemulsion. 
 
Basmånad för indexreglering skall vara //månad för kontraktsdag.// 

§ 6.4 Betalning 
Betalning av fakturor sker 30 dagar efter erhållen faktura. Betalning av förskott 
sker då säkerhet ställts. 
 
Kostnadsbaserad betalning 
Upp till och med kontraktssumman/riktpriset ersätts entreprenören för verkligt 
utför arbete enligt självkostnadsprincipen i AB04 kapitel 9 § punkt 1-7 samt 5 % 
för centrala kostnader enligt punkt 8. Ovan kontraktssumman ersätts 
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entreprenören för 50 % av kostnaderna för det verkligt utförda arbetet enligt 
samma princip. 
 
Från betalningsplans delbelopp skall avdrag göras för innehållande av medel, på 
samma sätt som framgår av AB04 kap 6 § 12, 3 st. 

§ 6.5 Förskott 
Förskott beviljas med 10 % på kontraktssumman.  

§ 6.6 Fakturering 
Entreprenören får fakturera enligt principen för kostnadsbaserad betalning som 
beskrivs ovan i § 6.4 under förutsättning att beställaren godkänt kostnaden. På 
faktura skall avdrag göras för innehållande av medel. 
 
Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts. 
 
Slutfakturering sker när avtalad kvalitetsdokumentation och relationsritningar 
överlämnats till beställaren och entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 
 
Faktureringsavgift och expeditionsavgift betalas inte. 
 
Innehållet belopp samt eventuell vinst enligt § 6.1 får faktureras efter godkänd 
slutbesiktning när samtliga fel åtgärdats och när säkerhet har ställts för 
garantitiden. 

§ 6.7 Säkerhet  
Entreprenören skall ställa säkerhet för förskott. 
 
Om beställaren så påfordrar är entreprenören skyldig att ställa säkerhet för sina 
åligganden under entreprenadtiden. 
 
Entreprenören skall ställa säkerhet under garantitiden för ett belopp motsvarande 
5 % av kontraktssumman. Säkerheten skall gälla från dag för godkänd 
slutbesiktning till dess att samtliga garantianmärkningar är åtgärdade. 
 
Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller försäkring i försäkringsbolag med 
koncession i Sverige. Säkerheten får inte vara tidsbunden. 
 
Kostnaden för säkerhet, //för förskott och// under garantitiden, skall ingå i 
anbudet. Kostnaden för säkerhet under entreprenadtiden skall inte ingå i 
anbudssumman utan betalas särskilt av beställaren. 

§ 7 BESIKTNING 

§ 7.1 Slutbesiktning 
Entreprenören skall senast tre veckor före färdigställandet meddela beställaren när 
entreprenaden är tillgänglig för slutbesiktning.  
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Förberedande besiktning utförs av kontraktsparterna senast två veckor innan 
slutbesiktning. Entreprenören kallar till förberedande besiktning.  
 
Senast två veckor före slutbesiktning skall entreprenören till beställaren 
överlämna kontrakterad dokumentation, signerad och sammanställd enligt 
kontraktskrav. Brist i detta avseende utgör fel i entreprenaden vilket kan medföra 
att slutbesiktningen senareläggs. 
 
Som fel betraktas även tidsberoende provningsresultat som ej föreligger, eller 
kunnat föreligga, vid slutbesiktningen. 

§ 7.2 Garantibesiktning 
Beställaren kallar till garantibesiktning. 

§ 8 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

§ 8.1 Avtalets ikraftträdande 
Detta kontrakt träder i kraft vid den tidpunkt då upphandlingen får avslutas enligt 
LOU (jf 7 kap 1 §) dock tidigast ?. 

§ 8.3 Reglering för avdrag 
För entreprenaden gäller avdragsregler enligt ”Vägverkets regler för reglering av 
beläggningsarbeten”, publ 2004:159 

§8.4 Föreskrifter i anslutning till AB04 
Underrättelser en AB04 kap 2 § 7 och §8 samt kap 4 § 4 skall lämnas skriftligen.  

§ 9 TVIST 
Tvist på grund av kontraktet skall i första hand lösas genom tillämpning av 
reglerna om förenklad tvistlösning enligt AB 04 kap 10. 
 
 
 
Av detta kontrakt är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 
 
 
 
Beställare   Entreprenör 
 
VÄGVERKET Region Norr   ? 
 
 
 
___________________________ ____________________________ 
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Bilaga 1, Beräkning av riktpris med hjälp av PMS-objekt  
PMS Objekt är ett publikt dimensioneringsprogram som bygger på ATB Väg. Vägverket har 
utvecklat programmet för att kunna dimensionera ett vägavsnitt. Denna dimensionering uttrycks 
ofta som en beräknad livslängd. I Programmet är de vanliga vägbyggnadsmaterialen 
fördefinierade. I de fall som entreprenören önskar använda nya material måste dessa material 
testas för att dess egenskaper skall kunna bestämmas. Om entreprenören föreslår ett alternativt 
material som inte finns i PMS Objekt skall entreprenören bekosta de till testningen tillhörande 
kostnader. I beräkningarna används annuitetsfaktorn med en kalkylränta på 4 %.  
 
Beräkningsmodell 
Först beräknas den i förfrågningsunderlaget förslagna vägens teoretiska livslängd, på det avsnitt 
som bedöms vara sämst, enligt PMS objekt. Livslängden motsvarar en faktor (A1) som hämtas 
från tabellen nedan. För att få fram årskostnaden multipliceras kontraktssumman/riktpriset med 
faktorn (A1) enligt ekvation [1]. 
 

1AummaKontraktssÅrskostnad ⋅=     [1] 
 
Sedan beräknas, med hjälp av PMS Objekt, den teoretiska livslängden för det sämsta avsnittet på 
den väg som beställaren och entreprenören uppför. Det nya riktpriset beräknas genom att 
årskostnaden ovan divideras med denna livslängds faktor (A2). 
 

2A
ÅrskostnadRiktpris =      [2] 

 
OBS: I de fall som livslängden på det färdiga objektet blir större än 25 sätts A2 till 0,0640 i 
formell [2].  
Beräkningarna i PMS objekt utförs av entreprenören och kontrolleras av beställarens utsedda 
representant.  
 

År 10 11 12 13 14 15 16 17
Faktor 
(A) 0,1233 0,1141 0,1066 0,1001 0,0947 0,0899 0,0858 0,0822
                  
År 18 19 20 21 22 23 24 25
Faktor 
(A) 0,0790 0,0761 0,0736 0,0713 0,0692 0,0673 0,0656 0,0640

 
Exempel: 
Livslängden för vägen som föreslagits i förfrågningsunderlaget beräknas på dess sämsta avsnitt 
till 15 år enligt PMS-objekt. Från tabellen ovan hämtas då faktorn för 15 år dvs 
A= 0,0899 
 
Det ursprungliga riktpriset (kontraktssumman), som i exemplet sätts till 30 miljoner, 
multipliceras med A för att erhålla årskostnaden nedan. 
 

00069720899,0000000301 =⋅== ÅÅrskostnad kr 
 
Efter att projektet är klart beräknas den uppförda vägens livslängd i dess sämsta parti enligt PMS 
objekt till 17 år. Denna livslängd motsvarar faktor A = 0,0822 som enligt ekvation [2] ger 
 

21981032
0822,0

0006972
==Riktpris kr 
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UTFÖRANDEENTREPRENAD 

 

 

 
 

 

 Datum ... 
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UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

UFA ALLMÄN ORIENTERING 

UFA.1 Personuppgifter 

UFA.12 Beställare 
Vägverket Region Norr 

    Box 809 
971 25 LULEÅ 
Basöksadress: Sundsbacken 2-4 
 
Tfn  0771 - 119 119 
Fax  0920 – 24 39 40 

UFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 
Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till ..., e-mail ... 
eller tfn 0920 – ..., mobil ... 

UFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 
Kontaktperson är ..., tfn ..., mobil..., 

UFA.13 Projektörer 
Konsult: ... 

UFA.14 Utsedda entreprenörer 

UFA.2 Orientering om objektet 

UFA.21 Översiktlig information om objektet 
Objektet avser 

- Ombyggnad av väg 515 mellan Långträsk och Koler, BD-11282-515. 
- Aktivt deltagande i samverkan med beställaren.  

UFA.22 Objektets läge 
Objektet är beläget ... 
 
Se översiktskarta//plan//orienteringskarta// .. 

UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
För upphandlingen gäller lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. 
 
Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. 

mailto:bengt.falk@vv.se
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UFB.1 Former m m för upphandling 

UFB.11 Upphandlingsförfarande 
Upphandlingen sker som förenklad upphandling. Anbud kan antas utan 
föregående förhandling. 

UFB.12 Entreprenadform 
Utförandeentreprenad med utökad samverkan 

UFB.13 Ersättningsform 
Riktkostnad med incitament och med indexreglering för bitumen enligt 
kontraktsvillkoren § 6.3. Där entreprenören ersätts enligt principen för löpanderäkning. 

UFB.14 Samverkansform 
Samverkansentreprenad. 
 
Samverkansentreprenad är en styrd samverkan mellan beställaren, entreprenören, 
underentreprenörerna och konsulten (detaljprojektören). 

Parterna tillsätter representanter till styr- och arbetsgrupp enligt 
organisationsschemat under § 3.3 i entreprenadkontraktet. Styr- och arbetsgruppen 
upprättar ett måldokument som införlivas i kontraktshandlingarna. Arbetsgruppen 
utformar och förbinder sig att uppnå delmål fokuserade på arbetsmiljö, 
kompetens, kunden, tider samt anläggningens kvalitet, miljö och ekonomi.  

Arbetsgruppen förväntas styra inriktningen och omfattningen av detaljutförandet. 

 
Beställarens och entreprenörens representanter i arbetsgruppen utgör det 
beslutande organet i projektfrågor.  
 

UFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
//Upphandlingen kommer ske under förutsättning att arbetsplanen vinner laga 
kraft.// 

UFB.2 Förfrågningsunderlag 

UFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
Beställaren tillhandahåller en omgång av förfrågningsunderlaget på CD-skiva 
utan kostnad. 

Rekvisition sker från Vägverket Region Norr, e-mail maarit.harju@vv.se , tfn 
0920 – 24 37 17. 

UFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget omfattar dessa Upphandlingsföreskrifter och de handlingar 
som förtecknats i Entreprenadkontraktet, §1 mom 1.2, Kontraktshandlingar. 

UFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
 

mailto:kristina.lampa@vv.se


         UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER                       5 (10)  
 
                                                                                  

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligt till 
beställaren. Skrivelsen märks ”Anbudsfråga – ...”. Beställaren lämnar lika och 
skriftliga svar till alla anbudsgivare. Endast skriftliga svar är bindande. 

UFB.3 Anbudsgivning 

UFB.31 Anbuds form och innehåll 
 

Anbud skall lämnas skriftligen och på svenska i tillslutet ytterkuvert. 
 
Anbud kan lämnas genom fax, men skall då bekräftas omgående genom egenhändigt 
undertecknad handling.  
 
Anbud skall avges i svensk valuta (SEK) och exklusive mervärdesskatt. 

Förskott beviljas om begäran framställs i anbudet med högst 10 % av 
kontraktssumman. 

I anbud skall anbudssumman anges i föreskriven ersättningsform. Därutöver skall i 
förekommande fall anges samtliga för anbudet gällande kostnadspåverkande 
reservationer. Dessa skall vara prissatta vid risk att anbudet annars inte beaktas. 
 
Reservationer som innebär att anbudet avviker från ställda krav godtas inte och 
innebär, där annat uttryckligen inte anges, att anbudet måste förkastas.  
 
Anbud skall vara baserat på upptagna kvantiteter i mängdförteckning. I prissatt 
mängdförteckning skall slutsumman överensstämma med anbudssumman. Om så 
inte är fallet skall mängdförteckning justeras så att detta villkor uppfylls, utan att 
angivna kvantiteter ändras. 
 
Anbudets innehåll: 
 

- Anbudssumman i föreskriven ersättningsform. 
- Anbudssummans fördelning på de angivna huvuddelarna i 

entreprenadkontraktet § 1. 
- Uppgift om förskott på kontraktssumman önskas och till vilket belopp. 
- Organisationsplan med namngivna ansvariga personer och CV för platschef. 
- Entreprenörens program för att få personalen, leverantörer och 

underentreprenörer engagerad i samverkan. 
- Entreprenörens system för redovisning av kostnader i projektet samt hur 

beställaren skall få ta del av redovisningssystemet. 
- Uppgifter enligt VV Publ 2004:104 pkt 4.1.1 samt 4.1.2. 
- Uppgift om vem som besvarar förfrågningar angående anbudet. 
- Översiktlig tidplan med redovisning av objektets indelning i etapper med 

hänsyn till bl a trafik. 
- Eventuellt bevis om certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 

UFB.311 Huvudanbud 
Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget. 

UFB.312 Alternativa utföranden, sidoanbud 
Alternativa utföranden, sidoanbud, kommer inte att prövas. 
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UFB.313 Kompletteringar till anbud 

Anbudsgivaren skall på anfordran lämna följande uppgifter: 
- Prissatt mängdförteckning. 
- Förslag till kontraktstidplan. 
- Uppgifter om teknisk förmåga och kapacitet. 
- Uppgifter för registrerings- och skattekontroll enligt LOU (RSV blankett nr 

4820). 
- Uppgifter om underentreprenörer och underleverantörer. 
- Vid konsultgrupp, samordningsansvarig konsult. 
- Trafikanordningsplan. 
- Organisationsplan med namngiva nyckelpersoner samt CV på dessa. 
- Referensobjekt 

 

UFB.32 Anbudstidens utgång 
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast ... 
 
Upplysningsvis meddelas att Vägverkets expedition stängs kl 15.30. 
 
Avisering av anbud kan ske under expeditionstid på tfn 0771-119 119. Behörig 
tjänsteman för att motta sådan underrättelse är registratorn eller Maarit Harju.  

UFB.33 Anbuds giltighetstid 
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i två månader efter anbudstidens utgång. 

UFB.34 Adressering 
Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks: ”Anbud på Väg 515 
Långträsk-Koler” 
 
Anbud sänds till: 
 
Vägverket Region Norr 

    Box 809 
971 25  LULEÅ 
Besöksadress: Sundsbacken 2-4 
Fax  0920 – 24 39 40 

Beställarens faxmottagare är spärrad för obehöriga. 

För att beställarens fax skall kunna ta emot inkommande fax krävs att sändande 
faxutrustning har en identitet (t.ex. namn eller faxnummer) inlagd. 

UFB.5 Anbudsprövning 

UFB.51 Prövning av anbudsgivare 
UFB.511 Uteslutningsgrunder 

En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om omständighet 
som anges i 6 kap. 9 § LOU föreligger. 
 
Beställaren får endast anta anbud från anbudsgivare som är registrerade i 
aktiebolags- eller handelsregister och som är registrerade för redovisning och 



         UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER                       7 (10)  
 
                                                                                  

inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och 
arbetsgivaravgifter, under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger. 
 
Den anbudsgivare vars anbud antas skall vara beredd att innan avtal tecknas visa 
upp gällande F-skattebevis. 

 
UFB.513 Krav på teknisk förmåga och kapacitet 

Föreslagen platschef ska ha minst fyra (4) års erfarenhet av liknande arbeten. 
 
Entreprenören skall använda ett redovisningssystem där beställaren har full insyn i 
entreprenörens projektkostnader. 
 
Anbudsgivaren skall visa att kraven uppfylls genom att redovisa platschefens CV 

Anbudsgivaren skall visa att kraven uppfylls genom att redovisa beskrivning av 
projektledningens och andra nyckelpersoners ansvar och befogenheter samt 
rutiner för 

 systematisk riskhantering  

 korrigerande åtgärder  

 behandling av avvikande produkter  

i enlighet med kap 4.1.1 i ”104: an, Vägverkets kvalitetskrav vid upphandling och 
genomförande av uppdrag”, publ.2004:104 
 

UFB.52 Prövning av anbud 
UFB.522 Utvärderingskriterier 

Anbudsprövningen kommer att ske på affärsmässiga grunder. Det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet kommer att antas.  
Kriterier för att bestämma det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet: 

A.  Anbudspris 
B.  Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden organisation enl. 
      blankett ”Bedömning av entreprenader 2003”             1-17   poäng 
C.  Certifierad enligt ISO 9001              0,75  poäng 
D.  Certifierad enligt ISO 14001              0,25  poäng 
E.  Resultat från de två senast genomförda kvalitetsrevisionerna            0-2,0  poäng 
F.  Kompetens hos erbjuden platschef               0-2,0  poäng 

  Summa            1-22  poäng 

1 poäng motsvarar i anbudsvärderingen 1 % av anbudspris av de anbud som 
uppfyller skall kraven.  

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det med lägsta jämförelsetal i SEK 
enligt formeln: 

A – (B+C+D+E+F+G i procent av anbudspris) = jämförelsetal.   
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Principer för poängsättning för respektive kriterium. 
B.  Bedömning av tidigare erfarenheter av erbjuden organisation

      1. Poäng ges från 1 till 17,0 poäng enligt nedanstående tabell.  

      2. Erbjuden organisation definieras som arbetschefsområde eller motsvarande. 
      3. Bedömning av tidigare erfarenheter enl. blankett sker genom beräkning av 
          aritmetiskt medelvärde av i blankett erhållna poäng, för alla av  
          organisationen utförda objekt säsongen 2003 som bedömts enl. blanketten. 
          Avrundning av beräknat medel sker med 0,5 poängs noggrannhet. 
          Exempelvis ger ett beräknat medel på 58,4 poäng ”58” i tabellen nedan 
          medan 58,5 poäng ger ”59”.  
 
      4. För entreprenör/arbetschefsområde som ej bedömts 2002 enl. blankett  
          ges medelpoängen av alla inkomna blankettbedömningar för 2002. 
          Bedömning från år 2002 belastar 2003 med 30 %. 
 
       5.För entreprenör/arbetschefsområde som ej bedömts 2003 enl. blankett  
  ges medelpoängen av alla inkomna blankettbedömningar för 2003 

Poängfördelningen för bedömning av tidigare erfarenhet av erbjuden 
organisation sker enligt tabellen nedan.             

Erhållna poäng enl. 
blankett  (enl. B.3 ovan) 

Poäng i  
anbudsutvärdering 

            68 - 70                 17 

            63 - 67                 14 

            54 - 62                 11 

            43 - 53                 8 

            39 - 42                 5 

            36 - 38                 2 

            0 - 35                 1 

C.   Certifierad enligt ISO 9001

       Ej certifierad ger 0 poäng.  
       Certifiering enligt ISO 9001 ger 0,75 poäng. 

D.   Certifierad enligt ISO 14001

       Ej certifierad ger 0 poäng.  
       Certifiering enligt ISO 14001 ger 0,25 poäng. 
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E. Resultat från de två senast genomförda kvalitetsrevisionerna inom Region Norr

 
Om endast 1 kvalitetsrevision genomförts 
hos aktuell anbudsgivare ges poäng som om 
en andra revision genomförts med gult 
resultat. Härvid avses alltid att den 
genomförda revisionen räknas som den 

senaste. I vidstående tabell innebär det att den genomförda revisionen 
räknas som den andra i ordningen  i resultatkolumnen. Om ingen 
kvalitetsrevision utförts hos aktuell anbudsgivare ges 1 poäng.   
 

Resultat Poäng 
Grön + Grön 2,0 
Gul + Grön 1,5 
Grön + Gul 1,25 
Gul + Gul 1,0 

Vid prövning av anbud som innehåller begäran om förskott räknas anbudspriset 
upp med belopp som motsvarar ränta på förskott. Denna räntesats motsvarar 
”Stibor fixing 1 vecka” med 0,25%-enheters påslag. 
 

Kvalitetsrevisioner ny modell 

Anm: Klassning av kvalitetsrevisioner har ändrats så att resultatet bara kan bli 
”ingen avvikelse” eller ”avvikelse”. Revisionerna blir då antingen ”Gröna” eller 
”Gula”. Alla äldre ”Röda” revisioner har i modellen omvandlats till ”Gula”. 
Anbudsvärderingsmodellens resultattabell har justerats.    
 
F. Kompetens hos erbjuden platschef 
Vid en samverkansentreprenad får platschefen en viktig roll där han tillsammans 
med andra i arbetsgruppen skall lösa problem och finna alternativa tekniska 
lösningar. Detta ställer höga krav på tekniskt kunnande, erfarenhet och 
samarbetsförmåga. På grund av att det är svårt att på ett rättvist sätt bedöma 
samarbetsförmåga och kunskap kommer bedömningen att grunda sig i den 
erbjudna platschefens CV. Den föreslagna platschefens erfarenhet från liknande 
arbeten kommer att användas för poängsättning enligt tabellen nedan. 

 

Antal års erfarenhet från 
liknande arbeten 

Poäng 

Mindre än 6 år 0 
6 till 8 år 0,5 
8 till 10 år 1 
10 till 12 år 1,5 
Fler än 12 år 2 

 

UFB.53 Meddelande om tilldelningsbeslut 
När beslut om leverantör och anbud har fattats meddelas samtliga anbudsgivare 
skriftligen och kontrakt kan tecknas. Avtalet träder dock inte i kraft mellan 
beställare och leverantör förrän upphandlingen får avslutas enligt LOU. 
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UFB.54 Sekretess av anbudshandlingar  

När tilldelningsbeslut har fattats är som huvudregel samtliga handlingar rörande 
upphandlingen offentliga. Enligt sekretesslagen kan uppgifter i anbud härefter 
sekretessbeläggas endast i vissa fall. 
 
Leverantör som vill skydda uppgifter i anbud rekommenderas att: 
- Begära sekretess. 
- Precisera vilka uppgifter i anbudet som ska sekretessbeläggas. 
- Ange vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. 
 
Vägverkets beslut om sekretess kan överklagas till kammarrätten. Om Vägverket 
eller domstolen finner att förutsättningarna för sekretess saknas och uppgifter i 
anbud således blir offentliga, har leverantören inte rätt till någon form av 
ersättning från Vägverket. 
 
 
 
Vägverket 
Region Norr 
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Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 98. 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID 
UTFÖRANDENTREPRENAD 
För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 
och installationsentreprenader, AB 04. 

AFC.1 Omfattning 
Arbetenas omfattning framgår i detalj av kontraktshandlingarna förtecknade i 
kontraktsvillkoren § 1 punkt 1.2. 

AFC.110 Sammanställning över ändringar i AB 04 
Följande koder innehåller ändringar av fasta bestämmelser i AB 04: 
[Se AB 04 kap 1 § 3. Förteckna dessa ändringar med angivande av kod och rubrik 
här.] 

AFC.12 Arbetsområde 

AFC.121 Arbetsområdets gränser 
Arbetsområdets gränser sammanfaller med gräns för vägområde. 

AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
Innan arbetet påbörjas skall parterna utföra gemensam syn av arbetsområdet. 
Beställaren kallar till syn och för protokoll. 

AFC.13 Förutsättningar 

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
Sidoentreprenader under kontraktstiden: 

Sidoentreprenad Arbete/omfattning Tid/tidsperiod

?  ?  ? 

AFC.132 Arbetstider 

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Arbetsplatsen kommer under hela entreprenadtiden att beröras av vägtrafik. såväl 
motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik.  
 
Trafiken skall kunna passera arbetsplatsen under entreprenadtiden. 
 
//Maximal sträcka med obundet bärlager/ nedsatt hastighet /begränsad 
framkomlighet// 
 
//Trafikmängden framgår av ?// TBv 
 



 5(14) 
Upphandling och Marknad ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, AF 
 Objektnr BD-11282-515 
 Diarienr ? 
  

 
Bilaga 6.doc 

//Tillåten belastning på bro ? är ?.// 

AFC.138 Förutsättningar med hänsyn till tredje man, omgivningen 
Befintliga väg- och fastighetsanslutningar skall vara i funktion under 
entreprenadtiden. 

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 
Skydds- och säkerhetsföreskrifter, som framgår av IFS 2003:1, ”Interna 
föreskrifter och allmänna råd” med bilaga ”Regler för säkerhet vid vägarbete och 
transporter” daterad 2003-01-14 samt PM – Regler för säkerhet vid vägarbete och 
transporter, nr 1, 3, 4 samt regional komplettering VN TR30 2003:1589. 

AFC.15 Information 

AFC.151 Beställarens informationsansvarige 
Beställarens ombud ansvarar för all information angående objektet. 

AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m fl 

AFC.16 Tillstånd m m 
Entreprenören skall införskaffa nödvändiga tillstånd från myndigheter 

AFC.163 Överenskommelser m m 
Om överenskommelser träffas mellan entreprenören och markägare, väghållare, 
fastighetsägare o dyl skall entreprenören före slutbesiktning uppvisa skriftligt 
intyg från att parternas mellanhavanden reglerats. 

AFC.17 Anmälningar 

AFC.171 Anmälningar till myndigheter 
Beställaren gör förhandsanmälan till Arbetsmiljöinspektionen enligt AFS 1999:3. 
Entreprenören skall lämna underlag till denna. 

AFC.172 Anmälningar till beställaren 
Anmälan om att arbete påbörjats skall göras till Vägverkets 
Trafikinformationscentral, TIC, tfn: 020-22 77 66 Följande skall meddelas: 
- Namn och telefonnummer till arbetsledare 
- Arbetets start och sluttidpunkt 
- Inskränkningar och begränsningar som gäller framkomlighet (inskränkningar i 

antal körfält, körfältsbredd, hastighet, trafiksignalering, annan trafikreglering 
exempelvis trafikvakt) 

- Alla förändringar av ovanstående 
- Förteckning över jourpersonal 
 
Entreprenören skall fortlöpande under entreprenadtiden lämna erforderlig 
information till TIC om trafikförhållanden och förändringar i dessa. 
 
Trafikanordningsplan skall delges TIC för kännedom. 
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AFC.18 Särskilda föreskrifter 

AFC.181 Viktbestämmelser 
Det åligger entreprenör att följa viktbestämmelserna i Trafikförordningen, SFS 
1998:1276 kap 4 §§ 11-14. Entreprenören skall kunna uppvisa handling i vilken 
tillåten last- och bruttovikt för fordon och fordonskombination framgår. 
 
Om beställaren vid lastkontroll av materialtransporter påvisar att 
viktbestämmelserna har överskridits kommer vite att utkrävas. Beträffande vitets 
storlek se Entreprenadkontrakt § 5.2. 

AFC.19 Förkortningar och begreppsförklaringar 

AFC.191 Förkortningar 
VV = Vägverket 
VN = Vägverket Region Norr 
LOU = Lagen om offentlig upphandling 
UF = Upphandlingsföreskrifter 
AF = Administrativa föreskrifter 
EK  = Entreprenadkontrakt 
TB = Teknisk Beskrivning 

AFC.2 Utförande 

AFC.21 Kvalitetsangivelser 
Om alternativt arbetsutförande eller alternativ vara föreskrivs innebär detta rätt 
för entreprenören att välja mellan alternativen. 
 
Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget "eller likvärdigt" innebär 
rätt för entreprenören att i stället för det föreslå annat som är likvärdigt till 
kvalitet. Önskar entreprenören begagna denna rätt skall han i förväg i varje 
enskilt fall underrätta beställaren så att frågan om likvärdigheten kan prövas. 
 
Ackreditering av laboratorium och provningsmetoder skall verifieras. 

AFC.22 Underentreprenörer 
Val av underentreprenör entreprenören och skall vad beträffar teknisk 
kompetens godkännas av beställaren. Byte av godkänd underentreprenör 
får inte ske utan beställarens medgivande. 

AFC.23 Ändringar och tilläggsarbeten 
Se EK § 6 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
entreprenadtiden  
Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren tre stycken kopior av 
förfrågningsunderlaget samt av eventuella ändringshandlingar. 
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// Väglinjeberäkning/utsättningsdata för vägmitt och profillinjeberäkning för 
vägmitt samt polygonpunktsförteckning. // 

AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 
entreprenadtiden 
Blanketten ”Rapportering för vägunderhållsdata” och ”Dagrapport” skall ifyllas 
av entreprenören efter färdigställt objekt och omgående redovisas till beställaren . 
 
Se även AFC.358 och Entreprenadkontrakt, § 7.1 Slutbesiktning. 

 
B respektive C. 

AFC.254 Provisorier 
Provisorier som berör allmän väg skall kontrolleras av beställaren innan arbetet 
påbörjas. 

AFC.257 Arbetsmiljöplan 
Entreprenören skall upprätta Arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets 
kungörelse AFS 1999:3 § 10. Se VV:s Publ 2004:104 ”Vägverkets 
kvalitetskrav vid upphandling och genomförande av uppdrag”. 

AFC.258 Trafikanordningsplan 
Entreprenören skall upprätta trafikanordningsplaner. Dessa skall senast tre veckor 
före påbörjandet av varje fas i objektet insändas till beställaren för godkännande. 
 
Entreprenören skall ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.  

AFC.259 Plan för hantering av avfall 
Entreprenören skall upprätta en plan för hantering av avfall enligt VV Publ 
2001:105 ”Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader” punkt 4.1.2.  
 
Fagligt avfall skall hanteras i enlighet med förordningen om farligt avfall (SFS 
1996:971) 

AFC.26 Varor m m  
Se VV Publ 2001:105 ”Vägverkets miljökrav vid upphandling av entreprenader” 
punkt 4.1.1. 

AFC.261 Varor eller arbeten från beställaren 

AFC.265 Tillvarataget material, överblivna massor 
Entreprenören skall tillhandahålla sidotipp för otjänliga och överblivna massor. 
Miljöfarligt avfall skall deponeras på plats som godkänts av myndighet. 
 
//Uppfrästa och uppgrävda asfaltmassor tillfaller beställaren om inte annat anges i 
mängdförteckning. Massorna skall transporteras till upplag anvisat av 
beställaren.// 
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AFC.3 Organisation 

AFC.33 Arbetsledning och anställda  

AFC.332 Arbetsledning 
Arbetsledningen skall ha väl dokumenterad kompetens för aktuella arbeten. 
 
Platschef får inte bytas utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta. 

AFC.333 Anställda 
Entreprenören skall varje månad lämna uppgift till beställaren om antalet i 
objektet sysselsatta kollektivavtalsanställda arbetare. Entreprenören skall i övrigt 
lämna de uppgifter om anställd arbetskraft som kan komma att infordras av 
arbetsmarknadsmyndigheten. 

 
De anställdas utbildning och kompetens skall på anfordran redovisas för 
beställaren. 

AFC.34 Miljösäkring 
För entreprenaden gäller VV Publ 2001:105 ”Vägverkets miljökrav vid 
upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader”.  

AFC.35 Kvalitetssäkring 
För entreprenaden gäller VV Publ 2004:104 ”Vägverkets kvalitetskrav vid 
upphandling och genomförande av uppdrag”.  

AFC.352 Projektplan 
AFC.3522   Entreprenörens projektplan 

Entreprenörens skall upprätta projektplan enligt ”Vägverkets regler för 
kvalitetssäkring av planerings-/projekteringsuppdrag och entreprenader”, 
publikation 2000:104.Kontrollprogramet skall alltid innehålla dokumenterad 
slutkontroll.  

AFC.353 Kvalitetsrevision 
För entreprenaden gäller VV Publ 2004:104 ”Vägverkets kvalitetskrav vid 
upphandling och genomförande av uppdrag”. 

AFC.354   Projektgenomgång 
Projektgenomgången skall ske senast två veckor efter avslutad upphanlding. 
Beställaren är sammankallande och svarar för protokollföring. 

AFC.355   Kontroll 
Entreprenören skall avtala om rätt för beställaren till kontroll på fabrik vid 
tillverkning eller före leverans av fabrikstillverkade komponenter.  
 
Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för kontroll där 
dennes representants närvaro erfordras.  

AFC.356 Provning 
Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för sådan 
provning där dennes/eller dennes representants närvaro erfordras. 
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Resultat från föreskriven provning eller mätning ska redovisas till beställaren 
snarast efter provningen eller mätningen. 
 
Intyg och protokoll från utförd provning eller mätning ska hållas tillgänglig för 
beställaren under hela entreprenadtiden. 

AFC.357 Kvalitetssäkring av arbets- och trafikmiljö 
För kvalitetssäkring av arbets- och trafikmiljö gäller VV Publ 2004:104 
”Vägverkets kvalitetskrav vid upphandling och genomförande av uppdrag”. 

AFC.358 Dokumentation 
Dokument som innehåller bevis på utförda aktiviteter eller uppnådda resultat från 
tillämpning av projektplanen enligt VV Publ 2004:104 ”Vägverkets kvalitetskrav 
vid upphandling och genomförande av uppdrag”, skall fortlöpande redovisas för 
beställaren. 

AFC.36 Samordning 

AFC.361 Samordning av arbeten  
Entreprenören skall svara för samordning med sidoentreprenörer som anges i 
AFC.131. 

AFC.364 Samordning av arbetarskydd 
Entreprenören åtar sig under kontraktstiden ansvaret för samordning av åtgärder 
till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället som 
entreprenaden omfattar. 

AFC.37 Dagbok 

AFC.371 Av entreprenören förd dagbok 
Entreprenören skall föra dagbok, som inte behöver vara bunden, vars innehåll 
löpande skall delges beställaren. 

AFC.38 Möten 

AFC.380 Startmöte 
Startmöte skall hållas enligt AB 04 kap 3 § 2. Vid mötet skall måldokumentet 
utarbetas och införlivas i kontraktshandlingarna. Vid mötet skall de personer som 
ingår i styr- och arbetsgruppen deltaga.  

AFC.381 Projekteringsmöten 
I de fall där bygghandlingen inte är komplett skall entreprenören deltaga vid 
projekteringsmötena. Det är beställaren som sammankallar till 
projekteringsmötena.  

AFC.382 Byggmöten 
Entreprenören skall delta vid byggmöten i snitt två gånger per månad. Beställaren 
kallar till möten och svarar för protokollföring. Se även AB 04 kap 3 § 3. 

AFC.383 Arbetsgruppsmöten 
De som ingår i arbetsgruppen skall deltaga i arbetsgruppsmötena. Antalet möten 
styrs av behovet och beställaren sammankallar till dessa.  

Kommentar [MSJ1]: Vem 
från entreprenören ska vara med 
här 
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AFC.384 Styrgruppsmöten 
Styrgruppen sammanträder för att fatta beslut i de frågor som arbetsgruppen inte 
kunnat lösa. Beställaren kallar till möten samt för protokoll. 
 

AFC.39 Uppmätning 
Uppmätning skall ske en gång per månad i beställarens närvaro. Varje lager skall 
mätas för sig innan nästa lager påföres.  

AFC.5 Ansvar 

AFC.53 Ansvar mot tredje man 
De åligger entreprenören att hålla trafikansvarighetsförsäkring för fordon eller 
maskin som inte är trafikförsäkringspliktig samt företagsansvarighetsförsäkring 
täckand bland annat skador mot tredje man.  

AFC.531 Syn inom närliggande område 
Syn skall förättas inom angivet område och inom område som entreprenören 
anger, dels för igångsättning av arbete som kan orsaka skada inom området, dels 
efter arbetets färdigställande. 

 
Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område för tillträde vid syn och 
kallar till syn. Entreprenören skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn.  

 
Syneförrättare utses av parterna gemensamt. 

 
Om inte parterna utan dröjsmål kan enas om gemensam syneförrättare skall syn 
förrättas genom nämnd. Sådan nämnd utses på sätt som anges för besiktning i 
AB04.  

 
Ersättning till syneförrättare betalas av beställaren. Förrättas syn genom nämnd 
svara parterna till lika delar och solidariskt för ersättningen.  

AFC.57 Ansvar för sättningar 
Entreprenören ansvarar för sättningar i bank och överbyggnad. 
 
Entreprenören ansvarar för de momentana sättningar (initialsättningar) som 
uppkommer i undergrunden i samband med fyllning. 
 
//Ersättning för arbete på särskilt angivna vägsträckor, där sättningar i 
undergrunden förväntas, sker enligt reglering som anges i prissatt 
mängdförteckning. // 
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AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 

AFH.1 Placering av allmänna hjälpmedel 
Placering av allmänna hjälpmedel skall ske i samråd med beställaren. 

AFH.3 Tillfällig väg och plan 
Entreprenören svarar för underhållet av befintlig vägbana och inte avlämnad väg 
och/eller brodel som tas i bruk före slutbesiktning. Entreprenören övertar 
underhållet efterhand som arbetsplats etableras. Med arbetsplats menas här 
område, som i längsled begränsas av författningsenligt uppsatta varningsmärken 
för vägarbeten. 
 
Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören utan att 
väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill och 
syneförrättning skett, vilken skall ligga till grund för beräkning av eventuellt 
skadestånd. 
 
I syneförrättningen skall beställare såväl som kommun eller vägsamfällighet 
beredas tillfälle att delta. 
AFH.32  

AFH.5 Skydd av arbete och egendom m.m.  

AFH.51 Skydd av arbete 
Arbete får inte betryggande skyddsåtgärd bedrivas under väder som kan orsak 
skada.  
 
Entreprenören skall skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom 
förslitning under entreprenadtiden.  

AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt m.m. 
Entreprenören skall skydda angiven ledning, brunn, brandpost, gränspunkt, 
mät- och fixpunkt o d mot skada till följd av eget arbete. 
 
Entreprenöern skall, för arbete som kan förorsaka skada på ledning, begär att 
ledningsägare anger ledningens läge på byggnadsplatsen. Samråd skall ske om 
lämplig skyddsåtgärd. 
 
Om ledning och dylikt som inte angetts påträffats, skall entreprenören rådgöra 
med beställaren och i förekommande fall med vederbörande huvudman om 
erforderlig åtgärd.  
 
Väl fungerande försäkringsmarkeringar (röd hage) skall finnas vid mät- och 
fixpunkter. 
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AFH.53 Skydd av vegetation 
För undvikande av skad skall entreprenören skydda träd, buskar och andra växter 
som skall bibehållas. Det gäller i förekommande såväl stam som rotzon. 
 
Hällmarker skall skyddas på sådant sätt att åverkan under entreprenadtiden 
minimeras samt att återställning kan göras när arbetena avslutats. 
 
Det åligger entreprenören att hos Länsstyrelsen skaffa information om belägenhet 
av fridlyst flora så att denna inte skadas eller förstörs vid dikningsarbeten o dyl. 

AFH.54 Skydd av fornminne 
Vid eventuellt påträffande av föremål eller fornlämningsliknande objekt, 
formationer eller dylikt skall arbetet avbrytas och beställaren omedelbart under-
rättas. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits. Beställaren svarar för 
samtliga kostnader som uppkommit av arkeologiska undersökningar. 

AFH.55 Skydd av egendom 
Entreprenören skall bedriva arbetena så att olägenheter inte uppstår för 
fastighetsägare eller fastighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och 
nedstänkning. 
 
Vid allt arbete med sprängning, packning o dyl, skall fastigheter som ligger inom 
bedömt riskavstånd för vibrationsskador besiktas genom entreprenörens försorg. 
Entreprenören och beställaren avgör gemensamt vilka fastigheter som berörs. 
Beställaren bekostar dessa besiktningar och eventuella mätningar, enligt 
självkostnadsprincipen. 

AFH.9 Övriga allmänna hjälpmedel 

AFH.91 Skyltställning, informationstavla 
Två stycken informationstavlor för projektet skall levereras och uppsättas av 
entreprenören senast två veckor före arbetets start. Tavlan skall visa namn på 
beställare och entreprenör samt utformas och placeras i samråd med beställaren. 

AFJ ALLMÄNNA ARBETEN  

AFJ.4 Skyddsåtgärder 

AFJ.42 Bullerskydd 
För entreprenaden gäller VV Publ 2001:105 ”Vägverkets miljökrav vid 
upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader”. 

AFJ.43 Dammskydd 
Dammskydd skall utföras vid torka då dammspridning uppstår. Dammskydd skall 
utföras med vatten och dammskyddsmedel som inte ger miljöstörande påverkan. 
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AFJ.44 Begränsning av miljöstörande utsläpp 
För entreprenaden gäller VV Publ 2001:105 ”Vägverkets miljökrav vid 
upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader”. 

AFJ.7 Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFJ.73 Snöröjning 

AFJ.732 Snöröjning som tillhandahålls 
För den allmänna trafiken på anslutande vägar vintertid ombesörjs utmärkning av 
vägbanan, snöplogning och halkbekämpning av beställaren. Entreprenören skall 
dock hålla tillfälliga förbifarter i sådant skick, att plogning och isrivning kan ske 
på normalt sätt. Extra åtgärder såsom kompletterande halkbekämpning, 
kompletterande utmärkning av vägkanter o dyl, som härutöver kan bli erforderliga 
åligger entreprenören. 

AFJ.76 Återställande av mark 
Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas  
//Upplagsplats//uppställningsplats// och område vilka använts för uppställning av 
bodar o dyl inom entreprenaden skall städas och återställas i ursprungligt skick. 
Syn av området skall genomföras av markägare och entreprenör. Bevis på 
markägarens godkännande uppvisas för beställaren i före slutbesiktning. Detta 
gäller även där beställaren // anvisat//tillhandahållit // upplagsplats // 
uppställningsplats//. 

AFJ.8 Utsättning 

AFJ.81 Utsättning vid anläggningsbyggnad 
Mätning skall utföras enligt TB Mätning. 
 
Samråd i mätningsfrågor skall ske med beställarens mätningsansvarige som 
utövar Vägverkets tillsynsskyldighet (SFS 1974:339 § 12). 
 
Entreprenörens mätningsansvarige skall uppfylla kraven på behörighet enligt 
Mätningskungörelsen (SFS 1974:339, § 13). 
 
Entreprenören skall utföra och bekosta all erforderlig utsättning, inmätning och 
beräkning samt ansvara för riktigheten härav oavsett beställarens 
kontrollmätningar. 
 
Befintliga punkter som skadas, skall omedelbart anmälas till punkternas ägare, 
som återställer punkterna på entreprenörens bekostnad. 

AFJ.83 Dokumentation 
Alla mätningsprotokoll och beräkningar skall föras på sådant sätt att erforderlig 
kontroll utan svårighet kan utföras. I samband med slutbesiktning skall alla 
mätningsprotokoll och beräkningar överlämnas till beställaren. 
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Mätningsteknisk pärm upprättas av entreprenören enligt ”Anvisning för 
upprättande av mätningsteknisk pärm, bygghandling”. 
 
Mätningsresultat och inmätningsdokumentation enligt krav i”Mätnings-teknisk 
Pärm” skall levereras digitalt enligt VV Publ 2000:5 ”Principer för 
informationshantering”. 
 
Resultat från beräkningar som utförts med hjälp av automatisk databehandling 
skall, i tillämpliga delar, redovisas i GTA-format. 
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