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Sammanfattning

För att möta kravet på en ny sektorsroll och riksdagens krav på effektivitet genomförde Ban-
verket en omorganisation den 1 januari 1998. Den nya organisationen är en så kallad bestäl-
lar-utförarmodell med en förvaltande och en producerande organisation. Banverket Produk-
tion utför det löpande underhållsarbetet på järnvägsnätet som förvaltningsorganisationen be-
ställer. Syftet med forskningsprojektet är att vidareutveckla och järnvägsanpassa funktions-
krav och samverkansformen partnering. Basentreprenaden för drift och underhåll i Luleå ban-
område blev ett pilotförsök med partnering under tiden 2 maj 2000 till 1 maj 2001. Forskarens
roll i detta är att utvärdera försöket. I arbetet ingår också att ta fram en struktur för funktions-
krav för drift och underhåll av järnvägar.

Framtagande av en struktur för funktionskrav kan ses som en teori- och modellutvecklande
forskning. Litteratur om funktionskrav studeras för att få en överblick av vad olika författare
och forskare menar med detta begrepp. Även Banverkets interna föreskrifter, Vägverkets
funktions- och standardbeskrivning samt förfrågningsunderlag från Banverket och kommuner
studeras. Internet används också som informationskälla.

Litteratur i ämnet partnering studeras för att med hjälp av tidigare gjorda erfarenheter kun-
na analysera och utvärdera partneringförsöket i Luleå banområde. En stor del av datainsam-
lingen sker genom observationer av samtliga partneringmöten och tre byggmöten i Luleå ban-
område, ett byggmöte i Kiruna och ett i Umeå banområde. Enkätundersökningar i de tre ban-
områdena utförs också.

Uppsatsen visar att funktionskrav ställs i Banverkets tillståndsbaserade underhåll. För åt-
gärdande av besiktningsanmärkningar på anläggningsdelen spår finns endast tekniska lös-
ningar när det gäller svetsning och riktning. Jämförelser med hur funktionskrav har använts
vid drift och underhåll världen över bidrar till förslaget för hur Banverkets funktionskrav kan
struktureras. Förslag ges också på hur funktionskrav kan införas i det förutbestämda under-
hållet och hur incitament kan kopplas till övergripande funktioner.

Beställarens och entreprenörens representanter i partneringgruppen är eniga om att arbetet
fungerar bättre med partnering. Resultat av partneringförsöket är gemensamma mål för entre-
prenaden, färre diskussioner om enhetspriser, större ömsesidig förståelse för roller, utökad
erfarenhetsåterföring, kartläggning av hinder för måluppfyllelse, ökad återrapportering av
åtgärdade fel samt att mer vinterarbeten utförs vilket i förlängningen ger färre besiktningsan-
märkningar. Beställare och entreprenör arbetar med hjälp av partnering för effektiviseringar
av verksamheten. Detta sker trots entreprenörens monopol och situationen med pengar som ej
får behållas efter årsskiftet. Det visar både på styrkan med denna samverkansform och dess
lämplighet för drift och underhåll av järnvägar. Enligt försöket är det enda negativa med part-
nering att den totala mötestiden ökar och att en neutral diskussionsledare behöver finnas med.
Parterna anser dock att det är värt den merkostnad detta leder till.
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Abstract

Partnering in railway maintenance was tested on the tracks of the Swedish National Railway
Administration for one year between 2000-05-02 and 2001-05-01 in the surrounding area of
Luleå, Sweden. The researcher’s task is to evaluate the test and develop a structure for per-
formance requirements in the railway maintenance system.

This thesis shows that performance requirements are used in the condition based mainte-
nance of the Swedish National Railway. Comparisons with the use of performance require-
ments in maintenance over the world contribute to the suggestion of how performance based
requirements can be structured. Suggestions are also presented for the implementation of per-
formance requirements in the predetermined maintenance and how incentives can be con-
nected to comprehensive functions.

Representatives of clients and contractors in the partnering group are unanimous about
partnering improving the work situation. The results of the partnering test include common
goals for maintenance, less discussion about prices, greater mutual understanding of profes-
sional roles, richer feedback, mapping of hindrance for goal achieving, increased reporting of
faults which have been dealt with and more work during the winter which lead to fewer in-
spection complaints. The parties work together with the help of partnering in streamlining the
process. This happens despite the monopoly of the contractor and the situation with money
that can not be saved after the turn of the year. It shows the strength with this form of co-
operation and that it’s suitable for maintenance of railways. The negative sides of partnering,
according to the test, are the total meeting time increases and a neutral facilitator needs to be
involved in the process. However both parties think this is worth the extra costs.
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1 Inledning

I detta kapitel presenteras bakgrunden till partneringprojektet i Banverket Norra banregio-
nen, liksom bakgrunden till varför funktionskrav och samverkansformen partnering under
slutet av 1900-talet kom att tillämpas i allt större omfattning. Funktionskrav och partnering
kan ses som ett försök att lösa de problem taylorismen i sin förlängning förde med sig, varför
en kortare redogörelse för taylorismens idéer finns med. Kapitlet presenterar också syftet med
forskningsprojektet och de studier som ingått i det, forskarens bakgrund, problemägare, in-
tressenter, projektets organisation, projektets genomförande, avgränsningar och uppsatsens
disposition.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Partneringprojektet

För att möta kravet på en ny sektorsroll och riksdagens krav på effektivitet genomförde Ban-
verket en omorganisation. Den nya organisationen som togs i bruk den 1 januari 1998 är en så
kallad beställar-utförarmodell med en förvaltande och en producerande organisation.

Den förvaltande organisationen, som är uppdelad i fem banregioner, ansvarar för bannätet
och svarar för kontakterna med järnvägens kunder. Förvaltaren beställer de arbeten som be-
höver utföras på banan av såväl Banverkets egna producerande enheter som externa företag.
(Banverket, 2001a)

De fem producerande enheterna är Banverket Produktion, Industridivisionen, Banverket
Projektering, Banskolan och Banverket Data. De är egna resultatenheter och svarar för mer-
parten av utförd produktions- och uppdragsverksamhet. Någon intern konkurrens mellan en-
heterna förekommer inte. Materialservice och Banverket Telenät är också resultatenheter men
har i huvudsak förvaltande uppgifter. (Banverket, 2001a)

Banverket Produktion, utför det löpande underhållsarbetet på järnvägsnätet som förvalt-
ningsorganisationen beställer.

Ulf Olsson vid Luleå tekniska universitet (LTU), avdelningen för Produktionsledning, ut-
förde en förstudie ”Avtals- och samverkansformer mellan beställare och utförare av drift och
underhåll” (Olsson, opublicerat material, 1998). Resultatet av förstudien presenterades under
ett seminarium den 23 juni 1998 i Luleå med deltagare från Banverket Norra banregionen,
Banverket Produktion, Banverkets huvudkontor samt LTU. Seminariet resulterade bl.a. i att
en arbetsgrupp bildades med uppgift att utarbeta ett förslag till utvecklingsprojekt. Denna kom
så småningom fram till att funktionskrav, samverkansformen partnering, ersättningsformer
och system för informationsstyrning skulle vidareutvecklas och järnvägsanpassas. En indu-
stridoktorand, forskaren, anställdes av Banverket för uppgiften den 1 februari 1999. Delarna
som skulle studeras blev funktionskrav och samverkansformen partnering. Ersättningsformer
skulle Banverket själv utveckla och frågan om informationssystemet ansågs för invecklat för
att resurserna initialt skulle räcka till.

Projektet kom att kallas ”Partneringprojektet”. Det var under första året oklart på vilket
område samverkansformen partnering skulle användas. En tanke var att funktionskrav skulle
utvecklas genom en partneringprocess. Det kom dock att bli basentreprenaden för drift och
underhåll i Luleå banområde, 2 maj 2000 – 1 maj 2001, som blev ett pilotförsök med partne-
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ring. Forskarens roll i detta var att utvärdera försöket. Vid sidan om partneringförsöket arbe-
tade han med att ta fram en lämplig struktur för funktionskrav.

1.1.2 Taylorismen

Frederick W. Taylor (1856-1915) var en amerikansk ingenjör som uppfann det så kallade
snabbstålet, vilket fick stor betydelse för verkstadsindustrins produktionsekonomi. Eftersom
snabbstålet medförde att bearbetningen av arbetsstyckena kunde göras flera gånger snabbare
än förut kunde produktionstakten höjas. För eftervärlden har dock Taylors namn förknippats
med hans studier av arbetsmetoder, skapandet av ”scientific management” och det som kom
att kallas taylorismen. (Hansson, 1996)

Taylor studerade hur arbetarna arbetade och hur arbetsledarna ledde arbetet i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet. Han utvecklade ett antal principer för arbetsledning som
kom att användas under många år. De gick ut på att tala om för arbetarna vilka arbeten som
skulle utföras samt när och hur dessa skulle utföras (Hutchins, 1992). Taylors ledande tanke
var att det alltid går att finna en metod eller ett verktyg som är bättre och händigare än alla
andra. Dessa metoder och verktyg skulle tas fram genom studier och analyser av alla brukliga
metoder, verktyg, rörelser och tid (Hansson, 1996). Taylor ville också ha rätt man på rätt
plats. Han utvecklade därför urvalsmetoder, där fysiologiska faktorer tillskrevs stor betydelse,
för att finna vilka personer som var bäst lämpade för den aktuella arbetsuppgiften (Sandkull &
Johansson, 1996).

Taylorismen reflekterade den organisatoriska miljö som rådde i industrin i början av 1900-
talet. Produkterna förändrades inte mycket och arbetarna sågs som maskiner (Hutchins, 1992).
På USA:s östkust där Taylor utvecklade sina principer var situationen speciell. Där dominera-
des arbetskraften vid denna tid av invandrare vars mål var att så snabbt som möjligt tjäna ihop
ett startkapital för ett eget jordbruk. I många företag var omsättningen på arbetskraft flera
hundra procent årligen. För att hantera problemet med den höga omsättningen på personal
gällde det för Taylor att snabbt dra nytta av oskolad arbetskraft som inte kunde förväntas
stanna kvar i arbetet. Taylors system innefattade från början bara grovarbetare medan de mer
kvalificerade och yrkeskunniga arbetarna fick bestämma mer själva. (De Geer, 1987)

Taylors idéer stötte på motstånd både från företagsledningar och fackföreningar. Företags-
ledarna ansåg att Taylor ifrågasatte deras kompetens, vilket de inte uppskattade och fackföre-
ningarna tyckte att Taylors system stred mot de mänskliga rättigheterna i USA:s grundlag.
Fördelarna i form av sänkta produktionskostnader och priser, högre löner, bättre tillgång på
varor och snabb kapitaltillväxt gjorde att ”Scientific management” trots motståndet slog ige-
nom. (Sandkull & Johansson, 1996)

”Scientific management”, i en modifierad form, fick fotfäste i Sverige som hade en helt
annorlunda industrimiljö än USA. Tekniker, ingenjörer och ekonomer gjorde täta studiebesök
i USA eftersom industrin blomstrade där. Stora företag i verkstadsbranschen, som SKF i Gö-
teborg, kom att fungera som plantskolor för rationaliseringsingenjörer och arbetsstudiemän i
hela den svenska industrin. (De Geer, 1987)

Planeringen skildes från utförandet av arbetet: planeringskontor, ritkontor, personalkontor
och lönekontor inrättades. Kontrollen ökade: delvis automatiskt genom maskinerna som be-
stämde hur, i vilken takt och när på dygnet arbetet skulle utföras men också genom stämpel-
klockor och striktare ackordssättning. Ackord hade funnits tidigare i industrin men då i form
av så kallade verkmästareackord satta på erfarenhetens grund. Mot slutet av 1930-talet sattes
90 % av alla ackord i den svenska verkstadsindustrin med hjälp av arbetsstudier. (De Geer,
1987)
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Taylorismen lever fortfarande och den syns också i den attityd som många organisationer
visar till sina leverantörer. När en kund vill ha en produkt av en leverantör bryter kunden ofta
ned produkten i sina komponenter och gör detaljerade ritningar, standarder och specifikatio-
ner som talar om precis vad kunden vill ha. På ritningen kan dessutom stå hur produkten skall
tillverkas. Leverantören utför det arbete den är kontrakterad för och kunden antar att leveran-
tören inte kan eller vill bidra till kvalitetsförbättringar. (Hutchins, 1992)

Under 1900-talets sista decennier förändrades mycket. Efterfrågan blev svårare att förutse,
produkternas livslängd kortades, maskiner datoriserades, produktionsprocesserna kontrollera-
des regelbundet för att minimera variationen, toleranserna blev mycket mindre och arbets-
kraften blev mer villig att vidareutbilda sig. (Hutchins, 1992; DeVilbiss & Leonard, 2000).
Det är också under slutet av 1900-talet som funktionskrav och samverkansformen partnering
kommer in i bilden.

1.1.3 Funktionskrav

Skillnaden mellan krav specificerade i tekniska lösningar och funktionskrav är att funktions-
krav säger vad som skall utföras medan tekniska lösningar säger hur det skall utföras. Funk-
tionskrav ställs genom att funktionen specificeras i mätbara termer (Olsson, 1993). Detta
medför att leverantören/entreprenören får större frihet att använda egna lösningar och lättare
kan bidra till kvalitetsförbättringar, högre produktivitet och lönsamhet.

I USA har tankar om funktionskrav funnits sedan början på 1980-talet men först i samband
med nedskärningar av statens utgifter under 1990-talet har funktionskrav börjat användas i
större omfattning (Kalman & Company, 2001). Ofta ersätts leverantören/entreprenören efter
hur väl denne uppfyller funktionskraven i kontraktet (SETC, 2001).

När den amerikanska marinens flygplansunderhåll började upphandlas med funktionskrav
resulterade det i kostnadsbesparingar på ungefär 25 miljoner dollar. Amerikanska rymdflyg-
styrelsen, NASA, sparade ungefär 350 miljoner dollar i sitt rymdfärjeprogram genom att ge
leverantören bonus om kostnaderna för att uppfylla funktionskraven blev lägre än avtalat och
utdela böter om kostnaderna blev högre än avtalat. Det amerikanska flygvapnet uppnådde
kostnadsbesparingar på 50 procent genom att specificera att golven måste vara rena och ha en
enhetlig glänsande polering istället för kräva att golven skall skuras och vaxas en gång i veck-
an. (OFPP, 1998)

1.1.4 Partnering

Den auktoritära stilen i affärsrelationer som det tayloristiska tänkandet förde med sig basera-
des enligt Hutchins (1992) på antagandet att leverantören inte vill förbättra sig och att kunden
vet bäst hur den levererade produkten skall designas och byggas. Under 1970-talet började
detta synsätt bytas ut mot antagandet att leverantörer är villiga att förbättra sina produkter om
de ges en möjlighet samt att de kan uppmuntras till ständiga förbättringar genom samverkan
med öppen kommunikation och förtroendebyggande. I tillverkningsindustrin började leve-
rantörer ofta arbeta tillsammans med kunden för att utveckla nya produkter. (Hutchins, 1992)

Samverkanstanken har enligt Hutchins (1992) mött motstånd i tillverkningsindustrin. Varje
profession har sett sig kunna sköta sina uppgifter utan hjälp av andra. Nya mindre leverantörer
tog inte heller alltid till sig kundens nya idéer. Men jakten på ständiga förbättringar och det
faktum att så stor del av produktionen skedde hos leverantörerna gjorde att företagen ville ta
vara på kunnandet hos leverantörerna. Exempelvis Ford Motor Company använde partnering-
konceptet framgångsrikt vid tillverkningslinjerna för bilmodellerna Taurus och Sable. Partne-
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ringen innebar för Ford att man betonade toppledningens engagemang, hade öppna linjer för
dialog, uppmuntrade samarbete med leverantören och förbättringar hos denne samt fokusering
på att göra slutkunden nöjd. Även General Motors grepp var liknande när de lyckades förbätt-
ra kvaliteten på divisionerna Buick och Cadillac. (Hutchins, 1992).

I Sverige har leverantörspartnering börjat användas vid biltillverkning med fokusering på
att uppfylla slutkundens önskemål. När en ny bilmodell planeras på Volvo är leverantörerna
med redan i konstruktionsstadiet och kan i ett tidigt skede lämna sina synpunkter. Tidigare var
konstruktionen i princip färdig innan leverantörerna fick chans att peka på problem med den
aktuella utformningen. Partneringen medför att många av Volvos affärshemligheter måste
lämnas ut men Volvo får i gengäld kunskap tillbaka och kan snabbare ta fram nya bilmodel-
ler. (Aadli, 1997)

Förutom den ovan beskrivna leverantörspartneringen finns i tillverkningsindustrin partne-
ringsamarbete när det gäller teknik, produktutveckling, marknadsföring och service (Hut-
chins, 1992).

Följande citat av Taylor, i Baden Hellard (1995), översatt till svenska av författaren av
denna uppsats, kan tolkas som att Taylor inte var främmande för tanken med partnering:

”Den stora revolutionen som sker i attityden hos de två parterna i scientific management
är att båda sidor vänder blicken från delningen av överskottet som det mest betydelsefulla och
tillsammans försöker öka storleken av överskottet tills det blir så stort att det är onödigt att
gräla om hur det skall delas. När de slutar att streta emot varandra och istället drar åt sam-
ma håll kommer de att se att storleken av överskottet de skapat med gemensamma ansträng-
ningar är häpnadsväckande. De inser båda att när de byter ut antagonism och missämja mot
samarbete och ömsesidig hjälpsamhet kan de tillsammans göra överskottet enormt mycket
större än det var förut.”

Med de två parterna menade Taylor troligen arbetsgivare och anställd. Det är också tvek-
samt om Taylor med ”samarbete” och ”ömsesidig hjälpsamhet” menade att arbetsgivaren
skulle lyssna på idéer från den anställde. Det rörde sig snarare om att båda parter skulle följa
de idéer som Taylor hade. Citatet skulle dock lika gärna kunna vara hämtat från ett tal för
samverkansformen partnering!

1.2 Syften med projektets olika delar

1.2.1 Syftet med projektet

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att vidareutveckla och järnvägsanpassa
funktionskrav och samverkansformen partnering.

1.2.2 Syftet med verksamhetsbeskrivningen

Syftet med verksamhetsbeskrivningen är att kartlägga och beskriva hur beställare och utförare
arbetar vid drift och underhåll av Banverkets anläggningar. Detta görs för att ge en bild av
miljön i vilken funktionskrav och partnering skall användas. Frågor som skall besvaras är:
- Vilka aktiviteter utförs?
- Vilka metoder används?
- Vilka informationssystem finns?
- Hur går besiktningarna till?
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- Vilka samverkansformer finns?
- Vilka ersättningsformer finns?
- Vilka kvalitetskrav finns och hur styrs kvaliteten?

1.2.3 Syftet med studien av funktionskrav

Syftet med studien av funktionskrav är att finna en lämplig struktur för funktionskrav för drift
och underhåll av järnvägar.

1.2.4 Syftet med studien av partnering

Syftet med studien av partnering är att utvärdera partneringförsöket i Luleå banområde.

1.2.5 Forskningsfrågor

Uppsatsen försöker besvara två forskningsfrågor:

På vilket sätt kan funktionskrav struktureras för drift och underhåll av järnvägar?

På vilket sätt kan partnering användas för drift och underhåll av järnvägar?

1.3 Forskarens bakgrund

Forskaren har en civilingenjörsexamen från väg- och vattenbyggnadsteknik. Under studieti-
den praktiserade han under ett halvår på en markanläggningsfirma med kommunala och pri-
vata beställare. Examensarbetet (Kemi & Lehto, 1997) utfördes på uppdrag av Vägverket och
handlade om upphandling av konsulter. Efter avslutade studier arbetade han ett halvår som
arbetsledare på en vägbyggnadsfirma som hade såväl Vägverket, kommuner, företag och pri-
vatpersoner som beställare. Däremot hade forskaren ingen tidigare erfarenhet av Banverket
eller järnvägsteknik innan ha anställdes som industridoktorand på Banverket. Därför ägnades
det första halvåret som industridoktorand åt att studera järnvägsteknik och lära känna Banver-
kets organisation. Det utmynnade i en första delstudie som i denna uppsats kallas
”Verksamhetsbeskrivning”. Resultat av denna finns i kapitel 5.

I studierna valde forskaren att använda kvalitativa metoder för intervjuer och observatio-
ner. Forskaren deltog därför i en kurs i kvalitativ forskningsmetodik. Även en kurs i veten-
skapsteori lästes för att bättre kunna välja forskningsperspektiv, design och metoder för studi-
erna. Forskningsfrågorna är breda och spänner över ämnen som ekonomi, juridik, organisa-
tion, beteendevetenskap och järnvägsteknik. Järnvägsteknik innefattar teknikgrenarna ban, el
(starkström), signal (svagström) och tele. Det finns antagligen inte många som kan sägas vara
experter på alla dessa områden. Forskaren är inte expert på något av dem men har trots denna
insikt gett sig i kast med uppdraget. Det kan nämligen i detta projekt vara en fördel att inte
vara expert utan ha en mer tvärvetenskaplig syn eftersom forskningsfrågorna är breda. Det
kan också vara positivt att inte tidigare ha tillhört någon av Banverkets sektioner eller enheter
eftersom det ökar sannolikheten att uppfattas som neutral vid intervjuer och observationer.
Dessutom minskar risken för att ta det som händer för givet om man inte tidigare har sett
Banverkets verksamhet ur Banverkets perspektiv. Ytterligare en fördel som forskaren har är
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att han både har utfört ett examensarbete åt beställaren Vägverket och därigenom varit an-
ställd av Vägverkets beställarsida under tre månader och arbetat i sammanlagt ett år som ent-
reprenör. Detta kan göra det lättare att se verkligheten ur både beställarens och entreprenörens
synvinkel.

1.4 Problemägare

Problemägare kan vara personer, företag och andra instanser som har inflytande över forsk-
ningsfrågans utformning (Andersson & Borgbrant, 1998a). I detta projekt är problemägarna
Banverket Norra banregionen samt Banverket Produktion Nord. En beskrivning av problem-
ägarna görs i kapitel 5.

1.5 Intressenter

De som kan tänkas ha direkt eller indirekt nytta av projektets resultat är Banverket, Vägver-
ket, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt avdelningen för Produktionsledning vid
Luleå tekniska universitet.

1.6 Projektets organisation

1.6.1 Styrgrupp

Partneringprojektets styrgrupp består av Jan Hertting, chef för Banverket Norra banregionen,
Leif Hedlund, chef för Banverket Produktion Nord samt professor Jan Borgbrant från LTU.
Adjungerade till styrgruppen är Anläggningsforum från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakade-
mien (IVA).

1.6.2 Genomförandegrupp

I partneringprojektets genomförandegrupp finns Banverkets projektledare, chefen för Luleå
banområde, (beställare av drift och underhåll), två chefer från Banverket Produktion Nord
(utförare av drift och underhåll), en teknisk doktor (diskussionsledare i partneringförsöket)
och forskaren. Genomförandegruppen hade under forskningsprojektets inledning månatliga
möten för att vägleda forskaren och hjälpa honom med att få tag på nödvändiga uppgifter.
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1.7 Projektets genomförande

En schematisk bild av projektets genomförande finns i figur 1.1.

Figur 1.1: Projektets genomförande

1.7.1 Verksamhetsbeskrivning

Forskaren genomförde en studie av hur drift och underhåll av Banverkets anläggningar gick
till samt av Banverkets organisation och dess roller. Intervjuer gjordes med personal på Norra
banregionen, Luleå banområde (beställaren av drift och underhåll) samt Banverket Produktion
(utföraren av drift och underhåll). Under intervjuerna framkom även vilka problem som inter-
vjupersonerna tyckte fanns i verksamheten men också sådant som enligt intervjupersonerna
hade blivit bättre sedan omorganisationen 1998. Verksamhetsbeskrivningen publicerades som
arbetsmaterial på Banverkets intranet ”Knuten” under hösten 1999.

1.7.2 Studie av funktionskrav

Under hösten 1999 började forskaren studera vilka funktionskrav som fanns i förfrågningsun-
derlag på Trafikkontoret i Göteborg och från Vägverket gällande drift och underhåll. Genom-
förandegruppen ville att forskaren skulle utveckla nya funktionskrav, helst utan att se så
mycket på Banverkets interna föreskrifter (BVF) för att inte låsa tankarna. Såväl beställarens
som utförarens representanter hade uppfattningen att det inte fanns många funktionskrav i
BVF utan mest tekniska lösningar. Forskaren skulle istället utgå från anläggningsdelarnas
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funktioner. De nya funktionskraven fick inte bryta mot BVF eftersom de skulle testas i prakti-
ken på bandel 119 mellan Boden och Luleå med start i februari 2000. Forskaren var villig att
försöka med detta trots att han anade att det skulle bli en svår uppgift och såg en risk för att de
nya funktionskraven skulle bli likadana som de krav som redan fanns i BVF och därmed
skulle ”hjulet uppfinnas på nytt”.

Eftersom testerna skulle starta redan i februari undersökte forskaren vilka problem som
fanns med anläggningarna vintertid genom intervjuer med tekniker hos beställaren och entre-
prenören. Då de nya funktionskraven ej fick bryta mot BVF valdes snöröjning av vägskydd,
om vilket ingenting stod i BVF enligt teknikerna, som en aktivitet som kunde få ett funktions-
krav. Ett förslag till funktionskrav utarbetades tillsammans med tekniker hos beställaren och
entreprenören. Mest engagerad i snöröjningsproblematiken var dock beställaren. Problemet
med att vägbommarna fastnade i snön skulle lösas med ett nytt funktionskrav. Forskaren insåg
snart att det som stod i förfrågningsunderlaget om att snöröjning skall ske vid vägskyddsan-
läggningar var mer likt ett funktionskrav än forskarens preciseringar om vilka ytor som skulle
vara snöfria för att undvika att vägbommarna fastande. Bestämmer beställaren vilka ytor som
skall vara snöfria kring en vägskyddsanläggning blir det en teknisk lösning som beskriver hur
snöröjning kring en vägskyddsanläggning skall gå till. Det var i och för sig ett intressant pro-
blemlösande arbete gällande entreprenörens snöröjning men det låg, i forskarens mening,
utanför uppdraget att utveckla funktionskrav. Forskaren studerade istället Vägverkets
”Funktions och standardbeskrivning” (Vägverket Region Norr, 1999) och Svenska Kommun-
förbundets handledning ”Funktionella gator” (Svenska Kommunförbundet, 1995) för att
kartlägga funktionskraven där. En examensarbetare från LTU studerade samtidigt vilka krav
kommunerna hade i sina förfrågningsunderlag för drift och underhåll, se Persson (2000).

Under tiden forskaren hade försökt att utarbeta nya funktionskrav för järnvägsanläggningar
studerades BVF av en annan examensarbetare från LTU. Efter att ha arbetat någon månad i
Banverkets bibliotek kom hon under våren 2000 fram till att mer än hälften av de studerade
kraven var av typen funktionskrav, se Fredriksson (2000). Forskaren granskade examensar-
betarens undersökning av föreskrifterna sedan han fått ett rum på Banverket där föreskrifterna
fanns tillgängliga i några hyllmeter pärmar.

1.7.3 Försöksförberedelse

Samtidigt som forskaren studerade funktionskrav startade genomförandegruppen (där forska-
ren också ingick men utan att aktivt påverka dess arbete med partnering) det förberedande
arbetet inför partneringförsöket. Till en början var det osäkert på vilket område partnering
skulle tillämpas. En första tanke var att funktionskrav skulle tas fram genom en partnering-
process mellan beställare och entreprenör. Sedan kom genomförandegruppen fram till att
partnering skulle prövas i ett pilotförsök på basentreprenadavtalet för drift och underhåll.
Nästa fråga var hur stort försöksområdet skulle vara. Ett förslag var att partneringförsöket
skulle ske på bandel 119 mellan Luleå och Boden plus bangårdarna i Luleå och Boden. Slutli-
gen kom genomförandegruppen fram till att partnering skulle testas på basentreprenadavtalet
för hela Luleå banområde.

Ett inledande seminarium hölls där diskussionsledaren informerade om partnering. Efter
det skedde några förberedande möten med information från bl.a. Vägverkets partneringlik-
nande målentreprenadförsök.
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1.7.4 Partneringförsök

Den 2 maj 2000 startade partneringförsöket officiellt i och med att basentreprenadavtalet för
år 2000 startade. Partneringmöten hölls en gång i månaden under ledning av diskussionsleda-
ren. På samma dag och samma plats genomfördes också byggmöten. Dessutom hölls vecko-
möten mellan banförvaltarna och entreprenörens enhetschefer.

Partneringgruppen bestod till en början av medlemmarna i genomförandegruppen plus tre
banförvaltare och tre enhetschefer. Ett måldokument togs fram av partneringgruppen och pri-
oriteringar gjordes i detta. Även en åtgärdslista togs fram genom prioriteringar. Varje deltaga-
re från beställaren och entreprenören hade en röst vid prioriteringarna.

1.7.5 Utvärdering av partneringförsök

Forskaren hade till uppgift att utvärdera partneringförsöket och var därför observatör på part-
neringmötena. Han fick även till uppgift att förse deltagarna med minnesanteckningar och tog
därför ut beslutspunkterna ur sina anteckningar och sände ut dem med e-post till deltagarna.
På så sätt uppdagades om observatören missförstått något som mötet kommit fram till. Under
partneringförsöket hjälpte forskaren också till med andra administrativa uppgifter kring möte-
na men försökte annars hela tiden undvika att påverka den process han observerade.

1.8 Avgränsningar

1.8.1 Avgränsningar i verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen avgränsades till studier av vilka roller de olika sektionerna och
enheterna i Norra banregionen och Banverket Produktion Nord ansåg sig ha och hur drift- och
underhållsverksamhet bedrevs i Norra banregionen under våren och sommaren 1999. Vissa av
de förändringar som inträffade fram till hösten 2001 finns också redovisade.

1.8.2 Avgränsningar i studie av funktionskrav

Fallstudierna avgränsades till att omfatta funktionskrav som används vid drift och underhåll
av järnvägar, spårvägar, gator och vägar. Spårvägar, gator och vägar har valts eftersom drift
och underhåll av dessa anläggningar delvis liknar drift och underhåll av järnvägar.

1.8.3 Avgränsningar i studie av partneringförsök

Studien avgränsades till partneringförsöket i Luleå banområde samt byggmöten i Kiruna och
Umeå banområde. Kiruna och Umeå banområde valdes som referensobjekt eftersom de när
det gäller klimat, trafikbelastning och ekonomiska förutsättningar liknar Luleå banområde.
Dessutom ligger de närmast geografiskt, vilket underlättar observation.
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1.9 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av nio kapitel, se figur 1.2. I det inledande kapitlet ges en bakgrund till
forskningsprojektet. Det andra kapitlet handlar om de metoder som använts i de olika studier-
na i forskningsprojektet. Ett teorikapitel om funktionskrav och ett teorikapitel om partnering
följer därpå. I kapitel 5 beskrivs Banverkets organisation och drift- och underhållsverksam-
heten, d.v.s. de områden där funktionskrav och partnering skall användas. För kapitel 6 och 7
finns resultat från studien av funktionskrav respektive partneringförsöket. I kapitel 8 analyse-
ras och diskuteras resultaten från verksamhetsbeskrivningen, studien av funktionskrav samt
studien av partneringförsöket. Kapitel 9 innehåller slutsatser från forskningsprojektet.

Figur 1.2: Uppsatsens disposition.
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2 Metod

I forskningsprojektet används både kvantitativa och kvalitativa metoder. En genomgång görs
därför av skillnaden mellan dessa och när de är lämpliga att använda. Eftersom forsknings-
projektet har tre delar – verksamhetsbeskrivning, funktionskrav och partnering beskrivs i
detta kapitel metoderna för var och en av dessa. Figur 2.1 visar vilken del av forskningspro-
jektet som behandlas i kapitlet.

Figur 2.1: Schematisk bild av uppsatsen.

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

En metod är ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Inom samhällsveten-
skapen brukar man skilja på två metodiska angreppssätt - kvalitativa och kvantitativa metoder,
se tabell 2.1. (Holme & Solvang, 1997)

Vill forskaren ha en djupgående beskrivning av fenomenet är den kvalitativa metoden
lämplig. Om forskaren däremot vill ha en noggrann beskrivning av ett fenomens utbredning
eller en statistisk beräkning av sambandet mellan vissa fenomen passar en kvantitativ metod
bättre. (Kjær Jensen, 1995)

Arbetsmaterialet i kvalitativ metod är ofta texten medan det är siffror som är arbetsmateri-
alet i kvantitativ metod. Det är dock sällan möjligt att helt undvika mängdangivelser i kvalita-
tiva studier men de är av underordnad betydelse. (Repstad, 1993)

I forskarens tre olika studier – verksamhetsbeskrivning, studie av funktionskrav och studie
av partneringförsök användes främst kvalitativ metod. Sammanhang och strukturer söktes
med hjälp av intervjuer utan fasta svarsalternativ, studier av litteratur och förfrågningsunder-
lag samt observationer inifrån. I teoriavsnitten om funktionskrav och partnering hänvisas där-
emot till större kvantitativa undersökningar. Enkätundersökningarna som gjordes i studien av
partneringförsöket hade det största inslaget av kvantitativ metod eftersom de hade fasta svars-
alternativ.

5
Resultat

från verk-
samhets-

beskrivning

3
Funktionskrav
ur ett teoretiskt

perspektiv

4
Partnering ur
ett teoretiskt
perspektiv

6
Resultat från

studie av
funktionskrav

7
Resultat från

studie av
partneringförsök

9
Slutsatser

8
Analys och
diskussion

Verksamhets-
beskrivning

Funktionskrav

Partnering

Drift och under-
håll av järnvägar

1 Inledning 2 Metod



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Metod

21

Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder

Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa
möjliga återgivning av den kvalitativa vari-
ationen.

Precision: forskaren eftersträvar en maxi-
malt god avspegling av den kvantitativa va-
riationen.

Riklig information om få undersökningsen-
heter; går på djupet.

Ringa information om många undersök-
ningsenheter; går på bredden.

Osystematiska och ostrukturerade observa-
tioner, t.ex. djupintervju eller intervjumall
utan fasta frågor eller svarsalternativ.

Systematiska och strukturerade observatio-
ner, t.ex. enkät med fasta svarsalternativ.

Man intresserar sig för det säregna, det uni-
ka eller det eventuellt avvikande.

Man intresserar sig för det gemensamma,
det genomsnittliga eller representativa.

Närhet till det levande: insamlingen av in-
formation sker under betingelser som ligger
nära den verklighet man vill undersöka.

Avstånd till det levande: insamlingen av in-
formation sker under betingelser som skiljer
sig från den verklighet man vill undersöka.

Man intresserar sig för sammanhang och
strukturer.

Man intresserar sig för åtskilda variabler.

Beskrivning och förståelse. Beskrivning och förklaring.

Deltagare eller aktör: forskaren observerar
fenomenet inifrån. Han vet om att han på-
verkar resultaten genom det faktum att han
är närvarande. Han kan även deltaga som
aktör.

Åskådare eller manipulatör: forskaren iakt-
tar fenomen utifrån och strävar efter en roll
som observatör. Variationen för variabler
kan manipuleras fram.

Jag-du-relation mellan forskaren och den
undersökte.

Jag-det-relation mellan forskaren och den
undersökte.

Tabell 2.1: Utmärkande drag för kvalitativa och kvantitativa metoder. (Källa: Holme & Sol-
vang, 1997).

2.2 Metod för verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen inriktades i första hand på vad som försiggick i gränssnitten mel-
lan beställare och utförare. Figur 2.2 visar den modell som forskaren har använt vid informa-
tionsinsamlandet för verksamhetsbeskrivningen. Modellen bygger på de rubriker som förfat-
tarna till ”Kommunalteknik på entreprenad” (Svenska Kommunförbundet, 1999), Ulf Olsson
och Pär Johansson, använde för att beskriva förhållandet mellan beställare och entreprenör i
en kontraktssituation. I figur 2.2 anges också i vilket kapitel de olika rubrikerna återfinns i
denna uppsats.
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Figur 2.2: Forskarens modell för informationsinsamlandet i verksamhetsbeskrivningen.

Följande metoder användes vid informationsinsamlandet:
- litteraturstudier,
- dokumentstudier (BVF, förfrågningsunderlag),
- observationer av besiktningar och underhållsarbeten,
- intervjuer av beställare och utförare som handlade om vad de olika sektionerna och enhe-

terna i Banverket har för uppgifter samt vad som fungerar bra och dåligt i drift- och under-
hållsverksamheten.

Intervjupersonerna, nyckelpersoner på Norra banregionen och Banverket Produktion, togs
fram av projektets genomförandegrupp genom ett kategoriurval. Kategorierna utgjordes av
chefer och banförvaltare hos beställaren och chefer, ingenjörer och controllers hos entreprenö-
ren.

2.3 Metod för studien av funktionskrav

Litteratur om funktionskrav har studerats för att få en överblick av vad olika forskare och för-
fattare menar med detta begrepp. Även Banverkets interna föreskrifter, Vägverkets funktions-
och standardbeskrivning samt förfrågningsunderlag från Banverket, Inlandsbanan AB och
Trafikkontoret i Göteborg har studerats. Internet har också använts som informationskälla.

Förutom intervjuer av personal som arbetar med tekniska uppgifter på Banverket har inter-
vjuer gjorts med Inlandsbanan AB, Trafikkontoret Göteborg och Storstockholms Lokaltrafik.

Studier av litteratur, dokument på internet, föreskrifter, funktions- och standardbeskriv-
ningar samt förfrågningsunderlag och intervjuer av personal har inriktats på att besvara frå-
gan: vilka krav finns på drift och underhåll av anläggningar och hur ser strukturen för dessa
krav ut? Svaret på denna fråga förväntas i sin tur ge ledtrådar till en lämplig struktur för funk-
tionskrav för drift och underhåll av järnvägar.

Framtagande av struktur för funktionskrav kan ses som en om en teori- och modellutveck-
lande forskning. Denna syftar, enligt Andersson & Borgbrant (1998a), ”till att flytta fram
kunskapsfronten inom tydligt avgränsade områden”.

Beställare

Parternas roller (kap. 5.1)
Drift- och underhållsverksamhetens omfattning (kap. 5.2)

Risk och ansvar (kap. 5.3)
Ersättningsform (kap. 5.4)

Informationssystem (kap. 5.5)
Kvalitetskrav (kap. 5.6)
Samverkan (kap. 5.7)

Entreprenör
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2.4 Metod för utvärdering av partneringförsöket

Litteratur i ämnet partnering har studerats för att med hjälp av tidigare gjorda erfarenheter
kunna analysera och utvärdera partneringförsöket i Luleå banområde. Att värdera innebär
enligt Repstad (1993) ”att koppla värderingar till den bild som framkommit: Är det som sker
bra eller dåligt? Når man de uppställda målen? Bör något göras och i så fall vad?”. Det är
forskningsobjektet som skiljer utvärderingen från annan forskning inte metoderna (Repstad,
1993). Utvärderingen kan göras med kvantitativ eller kvalitativ metod eller en kombination av
dem.

Enligt Repstad (1993) finns det två olika sätt att utvärdera en verksamhet på. Dessa är pro-
duktevaluering och processevaluering. Produktevalueringen inriktas på att undersöka om
verksamheten t.ex. uppfyllt de mål som satts upp för den. Vid processevalueringen undersöks
istället den löpande utvecklingen av verksamheten med tonvikt på det sociala samspelet, där
subjektiva upplevelser hos personerna i verksamheten ofta spelar en stor roll. I praktiken bör
dessa former av utvärdering kombineras eftersom båda har starka och svaga sidor. (Repstad,
1992)

En stor del av datainsamlingen har skett genom observationer av samtliga partneringmöten
i Luleå banområde, tre byggmöten i Luleå banområde, ett byggmöte i Kiruna och ett i Umeå
banområde. Det mesta som har sagts på dessa möten har nedtecknats för att kunna dokumen-
tera vilka frågor som har diskuterats, hur vägen fram till eventuella beslut har sett ut och vilka
beslut som har fattats.

Det första byggmötet som observerades i Luleå banområde ägde rum den 22 mars 2000,
d.v.s. strax innan partneringförsöket påbörjades den 2 maj 2000, och de två andra den 24 au-
gusti och 21 december år 2000 medan partneringförsöket pågick. Skillnader i hur dessa
byggmöten förlöpte skulle då kunna vara ett resultat av partnering.

Observationerna av byggmötena i angränsande banområden, Kiruna och Umeå, som låg
utanför partneringförsöket, gjordes för att jämföra byggmöten med och utan partnering under
ungefär samma tidpunkt.

Följande frågor har ställts av forskaren till minnesanteckningarna från partneringmöten och
byggmöten:
• Vad har partnering bidragit med?
• Vad är skillnaden mellan partneringmöten och byggmöten?
• Hur agerade diskussionsledaren?
• Vilka frågor diskuterades?
• Vilka personer hade ordet mest och minst på mötena?
• Vems åsikter och idéer fick gehör?
• Vad bidrog veckomötena med?
• Uppstod konflikter och löstes de i så fall?
• Vilka beslut fattades?
• Hur efterlevdes besluten?
• Fanns vändpunkter?
• Hur utvärderade partneringgruppen sitt arbete?

Forskaren har själv skrivit de officiella minnesanteckningarna för partneringmötena i Luleå
banområde. Forskaren ”satt ändå och antecknade” menade mötesdeltagarna och gav honom
därmed denna uppgift. Som observatör har forskaren försökt att påverka processen så litet
som möjligt men en risk finns ändå att forskarens minnesanteckningar påverkat processen. En
fördel med att observatörens minnesanteckningarna skickas ut är att observatören får reaktio-
ner på om beslutspunkter har uppfattats på samma sätt av mötesdeltagarna.
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Att observatören skulle undvika att påverka processen var något som forskaren och dennes
handledare var överens om fem månader innan partneringförsöket officiellt skulle starta.
Denna strategi valdes för att det är svårt att utvärdera sin egen insats och för att de resultat
som forskaren redovisade skulle kunna ifrågasättas om forskaren själv varit aktiv i processen.
Forskarens roll som observatör förklarades för partneringgruppen.

Protokoll från byggmöten i Luleå, Kiruna och Umeå banområde skrevs inte av forskaren.
En jämförelse har gjorts mellan protokollen och anteckningarna från observationerna. På så
sätt kunde studeras vilka diskussioner och beslut som kommit med i protokollet.

I början på partneringförsöket (juni 2000) och ett halvår senare (december 2000) skickades
en enkät, enkät 1, till banförvaltare, enhetschefer, objektansvariga i Luleå, Kiruna och Umeå
banområde. Enkätfrågorna byggde på de mål som partneringgruppen kommit överens om.
Frågor i och resultat av enkät 1 finns i bilaga O.

Enkät 1 hade färdiga svarsalternativ och inriktade sig på att jämföra svar på frågor i början
av partneringförsöket och efter ett halvår. Även skillnaden mellan Luleå banområde, där part-
neringförsöket genomfördes, och de angränsande Kiruna och Umeå banområde kartlades ge-
nom enkäten. Analysen av svaren på enkätfrågorna gjordes med en kvantitativ metod där de
olika svarsalternativen gavs poäng och ett medelvärde för beställaren samt ett medelvärde för
entreprenören i Luleå, Kiruna respektive Umeå banområde togs fram. Medelvärdena från det
första och det andra enkättillfället jämfördes.

Ytterligare en enkät, enkät 2, skickades till partneringgruppens medlemmar i Luleå banom-
råde i februari 2001. Det var i stort sett samma frågeställningar som i enkät 1. Skillnaden var
att frågan ”Vad beror det på?” lades till efter varje fråga med fasta svarsalternativ. Detta gjor-
des för att få svarspersonernas syn på orsaken till en förändring eller om ingenting förändrats
vad orsaken till det kunde vara. I en avslutande fråga fick svarspersonerna svara på om något
annat förändrats (än de i enkäten nämnda faktorerna) sedan förra avtalsperioden i Luleå ban-
område. Frågor i och resultat av enkät 2 finns i bilaga P.

Studier av kostnader och kvalitet före och efter införandet av partnering i Luleå banområde
har gjorts i Luleå, Kiruna och Umeå banområde. De bygger på banområdenas egna ekono-
miska redovisning.

2.5 Avstämningsseminarium

Den 7 september 2001 hölls ett avstämningsseminarium, vid LTU, där projektets intressenter
fick lämna synpunkter. På seminariet medverkade över 40 personer. Det var beställarens och
entreprenörens representanter från partneringgruppen, projektets styrgrupp, medlemmar av
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Anläggningsforum och övriga intresserade från
Banverket och LTU. Deltagarna hade innan dess haft möjlighet att läsa forskarens arbetsmate-
rial. Forskaren beaktade de synpunkter som lämnades under avstämningsseminariet när han
färdigställde uppsatsen.
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3 Funktionskrav ur ett teoretiskt perspektiv

I detta kapitel beskrivs vad olika forskare och författare menar med funktionskrav och funk-
tionsentreprenad i byggindustrin. Kapitlet behandlar även hur funktionskrav används vid oli-
ka former av drift och underhåll. Några av de principer för kravformulering som finns i litte-
raturen redovisas också. Figur 3.1 visar vilken del av forskningsprojektet som behandlas i
kapitlet.

Figur 3.1: Schematisk bild av uppsatsen.

3.1 Funktionskrav i byggindustrin

Funktionsentreprenader för vägar och gator introducerades i Sverige av Grennberg och Grön-
wall i början av 1980-talet. Praktiska entreprenadförsök genomfördes för en underhållsbe-
läggning (1981) och sedan för ombyggnad av två mindre vägar 1984-1986. (Olsson, 1993).

Flera större svenska vägbyggnadsprojekt har under 1990-talet upphandlats som totalentre-
prenader med funktionsansvar. Försök avseende funktionsentreprenad för drift och underhåll
av vägar har under 90-talet utförts runt om i Sverige (Olsson, 1993). Vägverkets ”Regler för
underhåll och drift” i sin första utgåva år 1990 var enligt Olsson (1993) ett avgörande steg i
riktning för funktionskrav som standardkriterier.

Hösten 1994 gav Vägverket ut byggnadsanvisningen VÄG 94 som ersatte BYA 84. En
omarbetning av BYA 84 var nödvändig då trafikutvecklingen medfört högre kvalitetskrav på
vägarna och de föreskrivna överbyggnadstjocklekar hade visat sig vara felaktiga, speciellt för
norra Sverige. Dessutom hade BYA 84 blivit svåröverskådlig efter att ett antal kompletteran-
de BYA-skrifter givits ut. Kritik hade även riktats mot BYA 84 för att den i detalj specificera-
de utförandet och därigenom hindrade teknikutveckling. I VÄG 94 skulle funktionskrav fin-
nas istället för standardlösningar. Standardlösningar finns dock fortfarande för beläggningsla-
ger i VÄG 94 eftersom det saknas metoder att mäta funktionen för dessa. Enligt VÄG 94 skall
entreprenören själv verifiera att ställda krav uppfylls. Det innebar att beställarens kontrollan-
ter försvann, vilket var i linje med Vägverkets mål att enbart arbeta med funktionskrav och
funktionsansvar. (Wirstam & Magnusson, 1995)
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På husbyggnadssidan har däremot inte funktionsentreprenaden prövats i någon större omfatt-
ning. Enligt Lagerqvist (1996) kan en förklaring till detta vara att det på vägsidan finns ett
fåtal större beställare och att det är enklare att beskriva vägar i funktionstermer.

I USA har tankar om funktionsentreprenad, eller ”performance-based contracting”, funnits
sedan början på 1980-talet men det var först i och med budgetnedskärningar under 1990-talet
som den började användas i större skala vid offentliga upphandlingar, ofta tillsammans med
fasta priser (Kalman & Company, 2001). Tanken är att beställaren skall tala om för entrepre-
nören vad som skall göras men inte hur (DON ARO, 2000). Det är resultatet eller funktionen
som är det väsentliga.

Funktionsentreprenaden för nybyggnation har utvecklats från totalentreprenaden (Svenska
Kommunförbundet, 1995). Totalentreprenad är, enligt ABT 94, en entreprenad eller del av
entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och ut-
förande. Funktionsentreprenaden kan sägas vara en styrd totalentreprenad och dess särart be-
står i att beställaren ställer krav på funktioner uttryckta i mätbara termer samt att entreprenö-
ren inte behöver redovisa sina tekniska lösningar (Lagerqvist, 1996). Utöver att entreprenören
utför projekteringen, ingår även underhållet under garantitiden i entreprenörens åtaganden
(Svenska Kommunförbundet, 1995). Vid funktionsentreprenad åtar sig entreprenören pro-
duktansvar från byggnadsmaterial till färdig produkt och eventuellt även efterföljande drift
och underhåll (Lagerqvist, 1996).

Ett gynnsammare kostnadsläge för byggindustrin kan, enligt Lagerqvist (1996), skapas
med en entreprenadform som tillåter den enskilde entreprenören att utveckla egna standardise-
rade tekniska lösningar som svarar mot i förväg kända funktionskrav. Här har funktionsentre-
prenaden enligt Lagerqvist (1996) en uppgift att fylla.

Motiven till utvecklingen av funktionsentreprenaden är framför allt att det finns problem
med utförande- och totalentreprenaden. Det finns enligt Lagerqvist (1996) tre problem - den
låga nivån på forskning och utveckling inom byggföretagen, svårigheterna att styra slutkost-
naden för entreprenaden och kvalitetsfel på slutprodukten.

Erfarenheter från projekt där entreprenadformen använts visar, enligt Olsson (1993), att
beställaren genom att ställa funktionskrav skapar ett långsiktigt tänkande samt en ökad kreati-
vitet hos entreprenörerna. Entreprenörerna har till fullo utnyttjat möjligheterna när det gäller
val av produktionsmetod och kvalitetssäkring. Även kostnadsstyrningen har underlättats för
beställaren och andelen tilläggs- och ändringskostnader har legat under 5 % av anbudssum-
man i jämförelse med ca 20 % vid utförandeentreprenader. (Olsson, 1993)

3.2 Funktionskrav för drift och underhåll

3.2.1 Möjligheter och risker

Det är i sig naturligt att ställa funktionskrav på drift- och underhållsinsatser men det är också
ett led i inriktningen mot ökad effektivitet och marknadsorientering, d.v.s. anpassning till
kundernas egentliga krav. Upphandling av entreprenader där funktionskrav styr åtagandet
medför att initiativet till åtgärd överförs till entreprenören (Lagerqvist, 1996).

Enligt Svenska Kommunförbundet (1995) har väghållare under senare år lämnat ut hela
eller delar av drift- och underhållsverksamheten på entreprenad och i detta läge har funktions-
krav setts som ett sätt att ta till vara entreprenörens kreativitet. Det kan dock vara komplicerat
att upprätta kalkylerbara förfrågningsunderlag eftersom det är svårt att se vilka åtgärder som
krävs. Funktionskrav kan dessutom vara svåra att formulera entydigt och i många fall saknas
mätmetoder för uppföljning av utfört arbete (Svenska Kommunförbundet, 1995). Ofta får ent-
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reprenören göra en kvalitativ (subjektiv) bedömning av huruvida funktionen uppfylls eller ej.
Det är dock helt i sin ordning enligt PSC (2001).

Trots svårigheterna har ett antal kommuner och även Vägverket provat funktionskrav.
Ibland har de styrande kraven varit vagt formulerade. Det har dock gått relativt bra, mycket
därför att både beställare och utförare varit välvilliga till att pröva entreprenadformen.
(Svenska Kommunförbundet, 1995)

I USA har enligt Office of the Deputy under Secretary of Defense (Acquisition Reform)
följande framkommit med ”Performance Based Service Contracting”, på svenska ungefär
funktionsbaserade servicekontrakt (DON ARO, 2000):
• förbättrade resultat av entreprenören,
• kostnadsbesparingar på 15 %,
• större uppfinningsrikedom och högre effektivitet,
• en grupp av pålitliga partners har skapats,
• bättre förståelse för mål,
• större kreativitet vid problemlösning,
• mindre kontroverser.

Följande fördelar med funktionskrav anger The Professional Service Council, den natio-
nella handelsorganisationen för tekniska serviceentreprenörer, i PSC (2001):
• användandet av kvantitativa och kvalitativa funktionskrav kan bereda väg för ekonomiska

incitament kopplade till resultat vilket i sin tur leder till bättre kvalitet,
• entreprenörerna får ett bättre förfrågningsunderlag att lämna anbud på.

PSC (2001) pekar också på två risker med funktionskrav nämligen att:
• allt arbete som behöver göras blir inte gjort om entreprenören saknar nödvändig informa-

tion,
• felaktigt definierade funktionskrav leder till varierande grad av felaktig funktion.

PSC (2001) anser p.g.a. dessa risker att funktionskrav skall införas mycket försiktigt och i
vissa fall i pilotförsök. Att uttrycka krav på service i funktionstermer är enligt PSC (2001)
ofta svårt och kan ibland inte ens göras vid högriskarbete eller om resultatet är oförutsägbart.

3.2.2 PSMC

I Australien har försök gjorts med ”Performance Specified Maintenance Contracts” (PSMC)
vid underhåll av vägar. Det betyder ungefär ”funktionsspecificerade underhållskontrakt”.
PSMC är ett kontrakt där entreprenören till ett fast pris förbinder sig att planera, designa och
implementera underhållsaktiviteter för att åstadkomma en specificerad standard på kort och
lång sikt (Frost & Lithgow, 1998). Kontraktstiderna har varit på tio år i försöken med PSMC
eftersom det är livslängden på de flesta asfaltbeläggningar. Dessutom utjämnas effekter av
extremt väder och entreprenörens finansiella risktagande blir mindre med en så pass lång
kontraktstid (Frost & Lithgow, 1996).

Det första försöket med PSMC inleddes på en väg i Sydney 1995. Beställaren, Roads and
Traffic Authority (RTA), rapporterade enligt Frost & Lithgow (1998) att PSMC under de för-
sta åren resulterat i innovationer i underhållsteknik, minskade kostnader för administration
och att risk överförts från beställare till entreprenör på ett framgångsrikt sätt.
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Entreprenören, som blev Transfield Maintenance, får förutom en månatlig ersättning på
170,2 miljoner australiska dollar (AUD) i tio år för basservice, extra ersättning för oförutsäg-
bara kostnader, s.k. provisorisk service, som preciseras enligt följande i kontraktet (Frost &
Lithgow, 1998):
• återställande av vägutgrävningar av andra (vatten, gas, telefon etc.),
• skada p.g.a. överdimensionerade fordon som fått tillstånd att trafikera vägen,
• skada p.g.a. motorfordonsolycka,
• vandalism, förutom graffiti,
• skada p.g.a. händelse av typen Force Majeure,
• åtgärder p.g.a. återkommande fel på trafiksignaler som ej kan förhindras.

RTA kan också beställa tilläggsservice av entreprenören. Dessa extra arbeten kan även ent-
reprenören lämna in förslag på men det får utföras först efter att entreprenören fått en beställ-
ning. Om kostnaden för tilläggsservicen understiger 100.000 AUD är RTA skyldig att beställa
denna av entreprenören. Är kostnaden mellan 100.000 AUD och 500.000 AUD kan RTA
välja mellan att låta entreprenören utföra tilläggsservicen, lämna ut den på anbud eller utföra
den själv. Om kostnaden överstiger 500.000 AUD får RTA inte låta entreprenören utföra
tilläggsservicen utan måste lämna ut den på anbud eller utföra den själv. (Frost & Lithgow,
1996)

3.2.3 PPP

Ännu större del av risken läggs på entreprenören vid ett s.k. public-private partnership, för-
kortat PPP. Denna samverkan mellan offentliga och privata organisationer används oftast när
myndigheter ser ett behov av en investering i en offentlig facilitet men helt eller delvis saknar
finansiella medel.

PPP-projekt är ingen ny företeelse. När industrier började växa upp i Europa på 1700-talet
räckte staternas skatteinkomster i stort sett endast till att finansiera statsöverhuvud, rättsvä-
sende och armé. Den infrastruktur som industrialiseringen och den följande urbaniseringen
krävde fick därför finansieras av privata intressenter. Kanaler, vägar och järnvägar i Europa
och senare i Nordamerika, Kina och Japan byggdes på detta sätt. Mot slutet av 1700-talet
ökade staternas skatteintäkter och de fick råd att själva bygga ut sin infrastruktur. Stora eller
speciella projekt hade dock ofta privata finansiärer. Ett exempel är Paris’ vattensystem, som
byggdes och underhölls av bröderna Perrier med början år 1782 och slut vid franska revolu-
tionen år 1789. Ett annat exempel är den 195 km långa Suez kanalen som började byggas år
1834 och öppnades för internationell trafik 1869. Den byggdes och drevs av Suez’ kanalbolag
under ett 99-årigt kontrakt där kanalbolaget fick 85 % och Egyptiska staten 15 % av tullav-
gifterna. (Walker & Smith, 1995)

Från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet finansierade både de industrialiserade länderna
och utvecklingsländerna sin infrastruktur främst genom skatteintäkter och lån (Walker &
Smith, 1995). Mot slutet av 1970-talet såg fler och fler regeringar världen över att statsin-
komsterna inte räckte till för de infrastrukturinvesteringar som behövdes. I en del länder
genomfördes total privatiserig av vissa offentliga faciliteter och i andra länder höjdes skatter-
na men det behövdes en annan lösning på problemet (Walker & Smith, 1995). Det var nu den
moderna varianten av PPP blev en växande trend i många länder (Menheere & Pollalis, 1996).

Vid PPP-projekt finansieras byggnation och underhåll av vägar, vägtunnlar och vägbroar
ofta genom att trafikanterna får betala avgifter i vägtullar. Byggnation och underhåll av järn-
vägar finansieras vid PPP-projekt ofta genom passagerarnas biljetter. I dessa fall ser entrepre-
nören till att slutkundernas (trafikanternas respektive passagerarnas) funktionskrav uppfylls så
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att de väljer att bruka anläggningen i största möjliga mån eftersom entreprenörens vinst häng-
er på de avgifter som slutkunderna betalar vid användandet.

Det finns också PPP-projekt som har finansierats genom skattemedel. Ett exempel på detta
är uppförandet av ett fängelse i den amerikanska delstaten Massachusetts. Mellan åren 1984
och 1988 ledde skärpta straff till att internerna blev 54 procent fler. Det fanns plötsligt 12000
interner medan det egentligen inte fanns plats för mer än 8100 i delstatens fängelser. När del-
statens medel inte räckte för att investera i nya fängelsebyggnader gick privata intressenter in
med pengar till ett fängelsebygge i staden Plymouth. Beställarens krav var 1140 celler, mat-
sal, kök, rekreations- och besöksutrymmen, läkarrum, tvättrum och kontorslokaler för perso-
nalen. Krav på stängselutformning och bevakningssystem fanns också. (Menheere & Pollalis,
1996)

Byggnationen finansierades privat men skötseln av byggnad och fångar skulle sheriffen i
Plymouth hålla i. För varje fånge som inhystes i fängelset följde en penningsumma från fäng-
elsemyndigheten. Det som blev över när kostnader för personal, vård av fångar och lokaler
dragits av gick till finansiärerna. Driftskostnaderna utreddes därför noga vid designen av
fängelsebyggnaden. Resultatet blev att driftskostnad per intern blev 70 % av driftskostnaden i
delstatens övriga fängelser. Detta berodde på att fängelset hade konstruerats så att det kunde
skötas med nya metoder som inte krävde lika stor personal som vanligt. De nya metoderna
ledde till att våldet bland fångarna minskade med 98 % jämfört med fängelser som sköttes
med traditionella metoder. (Menheere & Pollalis, 1996)

Efter ett liknande fängelsebygge i delstaten Rhode Island uppstod dock problem när det
inte fanns tillräckligt många fångar för att fylla fängelset. De fick flygas in från andra delsta-
ter för att finansiärerna skulle få betalt (Menheere & Pollalis, 1996).

Det finns många olika typer av PPP. De vanligaste är enligt Menheere & Pollalis (1996)
Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO) och Build Own Operate
(BOO). I alla tre varianterna får den privata parten avkastning från driften av faciliteten. Den
privata parten, koncessionsinnehavaren, tar över utveckling och drift av faciliteten under en
bestämd period, ofta mellan 25 och 40 år (men även så korta perioder som fem år förekommer
enligt Walker & Smith (1995)). Utvecklingen av faciliteten består av finansiering, design,
konstruktion och underhåll. Vid BOT agerar koncessionsinnehavaren som en ägare av facili-
teten under hela perioden för att utan ersättning överföra ägandet till samhället (staten, lands-
tinget, kommunen etc.) vid periodens slut. Vid BTO överför den privata parten ägandet till
samhället direkt efter uppförandet och sköter därefter driften av faciliteten. Vid BOO behåller
den privata parten äganderätten över faciliteten efter uppförandet, sköter driften och säljer den
till marknadsvärde vid vilken tidpunkt som helst. (Menheere & Pollalis,1996)

BOOT (Build Own Operate Transfer) bör också nämnas. Koncessionsinnehavaren vid
BOOT har större friheter när det gäller utvecklingen av faciliteten under perioden (Walker &
Smith, 1995). Skillnaden mellan BOT och BOOT beskrivs av Walker & Smith (1995) med
följande exempel. Om en grupp från den privata sektorn har rätt att bygga, underhålla en väg i
20 år är det ett BOT-projekt. Om den också tillåts att bygga och hyra ut varuhus efter motor-
vägen i 20 år då är det ett BOOT-projekt. BOT och BOOT liknar totalentreprenaden med den
skillnaden att det i entreprenörens åtagande förutom projektering och byggande även ingår
ansvar för finansiering och drift av faciliteten under en längre tidsperiod (Lagerqvist, 1996).

Det förekommer även varianter av PPP där en existerande facilitet rustas upp av en entre-
prenör som sedan sköter underhållet under ett antal år. Exempel på det är ROO (Rehabilitate
Own Operate) och DOT (Develop Operate Transfer) (Menheere & Pollalis, 1996).

Om koncessionsperioden i ett BOT-projekt är så lång som 40 år kan koncessionsinnehava-
ren sägas ha övertagit beställarens roll och i de fall koncessionsinnehavaren själv sköter drift
och underhåll av faciliteten blir det ett slags egenregi-projekt (Lagerqvist, 1996). Så är fallet i
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det svenska BOT-projektet Arlandabanan som byggdes av A-train AB. Bolaget skall också
sköta trafik och ansvara för drift och underhåll under 45 år (Lehto, 1995).

Beställaren av Arlandabanan är de statliga verken Luftfartsverket och Banverket. Ett krav
som beställaren har är att restiden skall vara högst 20 minuter mellan Stockholm Central och
Arlanda flygplats. Beställaren har rätt att säga upp avtalet efter 15 år om den anser att trafiken
missköts. (Lehto, 1995)

Det finns fall där finansiärer inte har visat intresse att driva en anläggning. Tunnelbanan i
London krävde för stora moderniseringsinsatser för att någon entreprenör skulle våga ta ris-
ken (Egnelöv, 1999).

3.2.4 Privatisering

I Storbritannien skedde under 1900-talets sista decennier privatiseringar av statliga företag
genom utförsäljning t.ex. av flygbolaget British Airways och telefonbolaget British Telecom.
(Menheere & Pollalis, 1996). Även järnvägsförvaltaren i Storbritannien, British Rail, privati-
serades år 1996 och bytte i samband med detta namn till Railtrack. Bolagets uppgift är enligt
Railtrack (2001) att leverera ett pålitligt och säkert järnvägsnät som möter kraven från bola-
gets alla kunder och delägare. Railtrack har inget eget trafikbolag utan säljer endast tider på
spåret till tågbolag. Railtrack sköter inte heller själv underhåll och om- och nybyggnation utan
upphandlar allt arbete av entreprenörer. Det råder fri konkurrens när det gäller trafikering,
underhåll samt om- och nybyggnation av Storbritanniens järnvägsnät. Däremot är bolaget
Railtrack den enda förvaltaren av järnvägar i Storbritannien.

Railtrack ville avskaffa så många standarder som möjligt för att maximera entreprenörens
frihet. Endast ett fåtal standarder behölls för att hålla en viss säkerhetsnivå. För att få entre-
prenören att förbättra anläggningarnas status planerade Railtrack att ge bonus till entreprenö-
ren om denne klarade att minska tågförseningar, förbättra spårkvaliteten och höja säkerheten.
Vite skulle utdelas om försämringar uppstod. (Hynynen, 1998)

Ersättningen i Railtracks underhållskontrakt skulle i princip utdelades enligt följande (Hy-
nynen, 1998): Ersättning = Fast pris + Nettobetalningar p.g.a. incitamentsfaktorer.

Genom att premiera överkvalitet och vitesbelägga underkvalitet på övergripande funktio-
ner, punktlighet, spårkvalitet och säkerhet, skulle ekonomiska incitament kopplas till funk-
tionskrav. Om entreprenören presterade ett sämre resultat än det avtalade betalade denne böter
enligt en förutbestämd skala. Nedan beskrivs incitamentsfaktorerna.

Punktlighet

När entreprenören hamnar på den s.k. benchmarknivån i tågförseningsminuter utgår varken
bonus eller vite. För minskning av tågförseningar får entreprenören bonus, som i genomsnitt
är ungefär 20 £ / minut och motsvarande vite utgår om tågförseningarna ökar, se figur 3.2.
Trafikoperatören betalar i sin tur bonus till Railtrack om tågförseningarna minskar enligt tra-
fikavtalet (access contracts) mellan Railtrack och trafikoperatören, se figur 3.3. Regeln intro-
ducerades år 1994 för både underhållskontrakt och trafikavtal. Priset på en tågförseningsminut
är i princip detsamma i både underhållskontrakt och trafikavtal. (Hynynen 1998)
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Figur 3.2: Beräkning av bonus och vite på grund av orsakade tågförseningar. (Källa: Hyny-
nen, 1998)

Figur 3.3: Incitament i underhållskontrakt och trafikavtal är symmetriska. (Källa: Hynynen,
1998).

Entreprenören lyckades minska tågförseningarna när incitamentet började användas. Redan
årsskiftet 1995/96 fick ungefär hälften av underhållsentreprenörerna maximal bonus för mins-
kade tågförseningar. Antalet tågförsenande incidenter hade inte minskat men avhjälpningen
av fel hade blivit snabbare. Efter 1996 stagnerade den positiva utvecklingen, eftersom ytterli-
gare förbättringar skulle ha krävt mer från entreprenören och ungefär hälften av entreprenö-
rerna hade redan nått nivån för maximal bonus. (Hynynen, 1998)

Spårkvalitet

Motsvarande incitamentsfaktorer som för tågförseningar introducerades år 1994 för att för-
bättra spårkvaliteten. Detta incitament misslyckades eftersom det blev för svagt på grund av
en miss i Railtracks kalkylering. Det blev förmånligare för entreprenören att låta spårkvalite-
ten försämras och betala vite än att vidta åtgärder och få bonus. När detta konstaterades tving-
ade Railtrack entreprenörerna med traditionella metoder att utföra mer åtgärder. (Hynynen,
1998)
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Säkerhet

Syftet när underhållskontraktsförslaget utarbetades år 1994 var att ge bonus för en förbättrad
säkerhetsnivå. Detta förverkligades inte, eftersom de politiska riskerna ansågs vara för stora.
Nackdelen med monetära incitament för säkerheten är att entreprenören egentligen får offici-
ellt lov att inte förbättra säkerheten, om det inte är ekonomiskt lönande. Railtrack valde därför
att kontrollera att standarder och krav på säkerhet uppfylldes och gav inte automatisk bonus
för säkerhetsförbättringar utöver dessa krav. (Hynynen, 1998)

Risker med incitament

Incitament används när det är önskvärt att maximera eller minimera något. Incitament passar
därför bra när det gäller tågförseningar för alternativet att avtala om ett maximalt antal tågför-
seningsminuter är enligt Hynynen (1998) inte en lika stor ”morot”. Incitament kan dock
misslyckas när de används i stor skala. Några exempel (Hynynen,1998):
• incitamentet är så litet, att det inte lönar sig för entreprenörer att förbättra sin verksamhet,
• incitamentet är så stort att beställaren måste betala bonus för sådan förbättring som inte är

värd bonusen,
• maximal bonus eller maximalt vite uppnås snabbt, varefter incitamentet förlorar sin bety-

delse,
• om ersättningen är bunden till felaktig indikator av servicenivån, uppmuntras inte entre-

prenören till optimalt beteende.

3.3 Principer för kravformulering

I Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) presenteras pyramidregeln med följande
exempel (Svensk Byggtjänst, 1999):

C
CE
CEB.1
CEB.11
CEB.112
CEB.1121
CEB.11211

I exemplet är C överordnad CE och CE är överordnad CEB o.s.v. Under överordnad kod
och rubrik beskrivs gemensamma syften och eventuella krav för alla underliggande koder och
rubriker. Text i AMA åberopas genom att kod med tillhörande rubrik anges i beskrivningen.
För projektet gäller text under angiven kod tillsammans med text under enligt pyramidregeln
överordnade koder. (Svensk Byggtjänst, 1999)

Nordiska kommittén för byggbestämmelser (NKB) har tagit fram ett nivåsystem med fem
nivåer för strukturering av byggregler. Detta gjordes för att underlätta samarbetet mellan de
nordiska länderna när det gäller utformandet av nationella byggbestämmelser.
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I NKB (1978) beskrivs de olika nivåerna enligt följande:
• Nivå 1a: På denna nivå anges de huvudegenskaper hos en byggnad som ur samhällets och

medborgarnas synpunkt skall betraktas som väsentlig. Här uttrycks, normalt okvantifierat,
i allmänt skrivna termer syftet med eller målsättningen för det ifrågavarande bestämmel-
searbetet. De för samhället och medborgarna väsentliga huvudegenskaperna gäller nor-
malt för alla byggnader och avser byggnaden under hela dess livslängd. Allt på denna nivå
är juridiskt bindande.

• Nivå 1b: På denna nivå indelas de huvudegenskaper, som fastställts på nivå 1a, i olika
funktionsområden och definitioner och principer anges för att analysera och tolka inten-
tioner uttryckta på nivå 1a. Detta innebär att man beskriver de aktiviteter/åtgärder som er-
fordras eller de positiva eller negativa konsekvenser som skall uppnås respektive elimine-
ras. Här bestäms det principiella tillvägagångssättet för att uppnå intentioner på nivå 1a
samtidigt som man på detta sätt erhåller en systematisk indelning för redovisning av be-
stämmelser. Allt på denna nivå är juridiskt bindande.

• Nivå 1c: På denna nivå transformeras de övergripande målen med hjälp av principerna
från nivå 1b till operativa krav, så att dessa kan användas av de projekterande. Kraven på
nivå 1c kan i vissa fall ligga nära kraven på nivå 1b. Å andra sidan fordras det inte nöd-
vändigtvis att kraven på nivå 1b existerar själständigt. Tillämpningen av krav på nivå 1c
fordrar vanligtvis inte kännedom om krav på nivå 1a eller nivå 1b. Utvecklingen av prin-
cipiellt nya lösningar liksom en mer avancerad projektering kan baseras på krav på nivå
1a eller 1b. Allt på nivå 1c är juridiskt bindande.

• Nivå 2: På denna nivå anges metoder för verifikation av kravuppfyllelsen. Dessa metoder
bör direkt kunna användas av de projekterande, byggande, tillverkande och kontrolleran-
de. Verifikation kan ske på olika sätt, t.ex. genom att man anger en godtagen provnings-
metod eller beräkningsmodell. Verifikationsmodellen måste alltid vara anpassad till kra-
ven och kan ofta vara nära anknuten till kraven på nivå 1c, varför nivå 1c och 2 kan vara
svåra att skilja åt. Allt som inte är juridiskt bindande i bestämmelserna tillhör denna nivå
(eller i vissa fall nivå 3).

• Nivå 3: På denna nivå finns exempel på tekniska lösningar. Inget på denna nivå är juri-
diskt bindande.

Nivåsystemet beskrivs i NKB (1978) med hjälp ett exempel om en byggnads tillgänglighet för
handikappade. Exemplet, som visas nedan, är förkortat till att endast omfatta vägvisning.
• Nivå 1a: Tomt och byggnad anordnas, utformas och utrustas så, att de på tillfredsställande

sätt görs tillgängliga och kan användas för avsett ändamål.
• Nivå 1b: Skyltar, symboler och texter skall utföras så att de är lättlästa och lätta att upp-

fatta.
• Nivå 1c: Texthöjden skall vara minst 12 mm.
• Nivå 2: Den angivna textstorleken förutsätter att den läsande kan komma nära intill skyl-

ten, som är placerad 1,4 – 1,6 m över golv. Vid längre läsavstånd kan textstorleken lämp-
ligen ökas enligt nedanstående figur som gäller för synskärpa > 0.1.
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• Nivå 3:

Economic Commission for Europe (ECE) arbetade vidare med NKB:s nivåsystem och de-
lade upp bestämmelserna även i horisontal riktning för att vissa ECE-länder hade skilda
byggbestämmelser för olika slags byggnader, se tabell 3.1. Alla rutor behöver dock inte alltid
fyllas i. Eftersom byggbestämmelserna i Norden gäller alla typer av byggnader faller delarna
(ii) och (iii) bort och delarna B och C inkluderas i delen A. Endast en kolumn blir kvar och
därmed överensstämmer NKB-systemet helt med ECE-systemet. (NKB, 1978)

Såväl NKB-systemet som ECE-systemet är framtagna för myndigheters skrivande av be-
stämmelse för byggnader. Byggherrar (beställare) kan ha egna bestämmelser utöver myndig-
heternas bestämmelser.

A
Byggnaden som en helhet

(i)
Alla

byggnader

(ii)
Särskild

byggnadstyp

(iii)
Individuell
byggnad

B
Byggnads-
kompo-
nenter

C
Byggnads-
material

1a  Övergripande
krav

1b  Indelning av
principerna i
funktions-
områden

1c  Preciserade
krav

2 Verifikations-
metoder

3 Exempel på
tekniska lösningar

Tabell 3.1: ECE:s nivåsystem. (Källa: NKB, 1978)
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Enligt Suh (1990) finns två grundläggande axiom för god utformning:

Axiom 1 Axiomet om oberoende
Bibehåll funktionskravens inbördes oberoende.

Axiom 2 Axiomet om information
Minimera den fysiska avbildningens informationsinnehåll.

Lagerqvist (1996) presenterar sju följdsatser till axiom 1 och 2:
• Använd endast inbördes oberoende funktionskrav. Om två funktionskrav är inbördes bero-

ende och står i konflikt med varandra är det omöjligt att utforma en fysisk lösning som
uppfyller dessa.

• Minimera antalet funktionskrav. Antalet funktionskrav har betydelse för den mängd in-
formation som behöver överföras och mot bakgrund av axiom 2 är det därför positivt att
minimera antalet funktionskrav.

• Använd standardiserade funktionskrav. Om standardiserade funktionskrav används i
största möjliga mån kan mängden information som behöver överföras minimeras och detta
är i enlighet med axiom 2.

• Använd maximala toleranser. Specificerade toleranser bör vara så stora som möjligt för att
vara i enlighet med axiom 2 eftersom de påverkar informationsinnehållet. Toleransernas
storlek kan också avgöra om funktionskrav är inbördes oberoende eller ej vilket har bety-
delse för uppfyllandet av axiom 1.

• Använd genomtänkta funktionskrav. När en uppsättning funktionskrav ändras genom
tillägg av ett nytt funktionskrav, genom att ett funktionskrav byts ut eller genom att hela
uppsättningen funktionskrav byts ut kan det inte förutsättas att den utformning som ges av
de ursprungliga utformningsparametrarna är tillfyllest. För att med säkerhet uppfylla den
nya uppsättningen funktionskrav måste en ny utformning tas fram.

• Ställ funktionskrav på så hög nivå som möjligt. Funktionskrav på så hög nivå så möjligt i
hierarkin är positivt för minimering av informationsinnehållet i enlighet med axiom 2. Det
maximerar också frihetsgraderna vad gäller utformningsparametrar och skapar därmed
bättre förutsättningar för insatser i forskning och utveckling.

• Gränsskiktet köpare-säljare skall ligga i den funktionella hierarkin. En specificerad tek-
nisk lösning är en utformningsparameter och inte ett funktionskrav. Om det är önskvärt
med en viss teknisk lösning bör köparen ange denna tekniska lösning som en förutsatt ut-
formningsparameter på en viss nivå tillsammans med funktionskrav på nivån under i den
hierarkiska strukturen.

AMA, NKB:s och ECE:s nivåsystem, Suhs axiom och Lagerqvists följdsatser beskriver
mestadels principer för hur en uppsättning krav bör struktureras. Det finns också framtaget
regler som beskriver hur enskilda krav bör formuleras. Exempel på dessa redovisas nedan.

Office of Federal Procurement Policy (OFPP), som initierade användningen av funktions-
krav vid offentlig upphandlig i USA under hösten 1994 (PSC, 2001), har utformat ett antal
riktlinjer för hur funktionskrav eller ”Performance Work Statements (PWS)” bör förberedas
(DON ARO, 2000). Nedan redovisas dessa riktlinjer:
• Identifiera bara sådana funktioner som är väsentliga och som borde vara en del av funk-

tionskravssummeringen. Uttryck bara funktioner i termer som är klara, koncisa, allmänt
vedertagna, enkla att förstå och mätbara.

• Repetera inte sådant material bland funktionskraven som redan finns inkluderat i andra
delar av kontraktet.
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• Inkludera inte detaljerade procedurer som dikterar hur arbetet skall utföras. Strukturera
istället funktionskrav kring vad som skall utföras. T.ex., istället för att kräva att gräsmat-
tan skall klippas varje vecka och att träd skall beskäras varje höst, kräv att gräset skall
vara mellan 3 och 6 cm långt och att trädgrenar inte får vidröra elledningar eller byggna-
der.

• För att maximera användbarheten, skall funktionskrav stå som ett eget dokument med
minimala hänvisningar till annan vägledning. Det skall bara finnas hänvisningar till på-
bjudna krav.

I OFPP (1998) finns en guide för hur man bäst använder funktionskrav i servicekontrakt.
Där står bl.a.:
• Undvik otydliga ord och fraser som ”snöröj vid behov”. Skriv istället ”snödjupet får ej

vara större än 5 cm”.
• Använd inte överdrivet tekniskt språk.
• Undvik förkortningar och initialord i största möjliga mån. De förkortningar och initialord

som måste finnas med skall förklaras första gången de används eller definieras i en ord-
lista eller bilaga.

• Använd aktiv form, med uppgiftsorienterade skrivningar, där verbet betonas så att ett bin-
dande krav uppstår. Skriv ”Entreprenören skall (eller måste) utföra X”, istället för ”X ut-
förs”.

• Var konsekvent när det gäller val av termer så att samma ord används genom hela doku-
mentet när en viss sak avses. Detta är särskilt viktigt att tänka på när hänvisningar görs till
tekniska krav.

DON ARO (2000) bidrar till rekommendationerna för skrivande av funktionskrav med
följande råd:
• Undvik att låsa arbetet till en enda lösning. Skriv alltså inte krav som t.ex. ”skall tillverkas

av kompositmaterial”.
• Om det av säkerhetsskäl är nödvändigt med restriktioner - skriv villkor av typen ”om

magnesium används, skall det skyddas mot korrosion från saltvatten”.

OFPP har också utformat minimikrav för vad som skall ingå i servicekontrakt med funk-
tionskrav (performance-based service contracts) (DON ARO, 2000). Dessa krav uttrycks i
följande fyra punkter:
• Funktionskrav som definierar arbetet i mätbara uppdragsrelaterade termer.
• Funktionsstandarder (d.v.s. kvalitet, kvantitet, färdigställandetid) knutna till funktionskra-

ven.
• En av beställaren upprättad kvalitetssäkringsplan som beskriver hur entreprenörens pre-

station kommer att mätas mot funktionsstandarden.
• Om åtagandet är kritiskt för verksamhetsmålen eller kräver relativt stora medel skall posi-

tiva och negativa incitament som är knutna till beställarens kvalitetssäkringsplan finnas.
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4 Partnering ur ett teoretiskt perspektiv

Mycket finns skrivet om samverkansformen partnering och det finns flera olika typer av part-
nering. I detta kapitel ges en översikt av det som står i litteraturen om partnering i byggindu-
strin samt de erfarenheter som där har gjorts av denna samverkansform. Projektpartnering
var den form av partnering som användes vid partneringförsöket i Luleå banområde och
därför beskrivs denna partneringform mer utförligt. Figur 4.1 visar vilken del av forsknings-
projektet som behandlas i kapitlet.

Figur 4.1: Schematisk bild av uppsatsen.

4.1 Partnering i byggindustrin

Partnering växte fram inom byggindustrin i USA under 1980-talet under inflytande av erfa-
renheterna från bilindustrin. Byggprojekten i USA är ofta stora och kostsamma och den af-
färsmässiga traditionen är att lösa tvister i domstol (Fjällström & Forsström, 1999). Det finns
dessutom en flora av regelsystem och avtalsmodeller som engagerar jurister och advokater i
stor omfattning. Partnering ses därför främst som ett sätt att få ned advokaträkningarna. (Råd-
berg, 1999)

I slutet av 1980-talet spreds partnering till Storbritannien och där har denna samverkans-
form använts av ett stort antal privata och offentliga beställarorganisationer med nästan ute-
slutande positiva resultat. Användandet av partnering varierar mellan olika delar av den brit-
tiska byggsektorn. Inom bostadsbyggnadssektorn, som är starkt konkurrensutsatt, har partne-
ring vuxit fram långsamt. När det gäller byggandet av lokaler för detaljhandeln har partnering
blivit den dominerande formen vid upphandling. Partnering är vanligt förekommande i om-
fattande byggprojekt inom t.ex. olje- och gassektorn och inom den komplexa tillverkningsin-
dustrin. Partnering har också nått byggande och underhåll av vägar och järnvägar. (Jackson &
Barlow, 1998)

I Australien studerade byggindustrin de erfarenheter som gjorts av partnering i USA och
US Corps of Army Engineers inbjöds att förklara konceptet under en seminarieserie i Austra-
lien 1992. Detta ledde till att partnering prövades i ett antal byggnadsprojekt med lyckat re-
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sultat i de flesta fall. Snart användes partnering i ungefär 30 % av alla byggprojekt som inte
var bostadsbyggen. Partnering spreds också till Nya Zeeland. (Baden Hellard, 1995)

Partnering är enligt Jackson & Barlow (1998) mest effektivt när beställaren är starkt bero-
ende av ett fåtal specialiserade leverantörer eller när det handlar om komplicerade byggpro-
jekt.

Enligt Barlow m.fl. (1997) är partnering en process med vilken organisationer utvecklar en
mer samverkansinriktad relation genom att:
- parterna gemensamt tar fram ett måldokument för projektet,
- en särskild samverkansgrupp bestående av nyckelpersoner som representerar parterna bil-

das och gemensamt arbetar för måluppfyllelse,
- nyckelpersoner medvetet bygger upp respekt och förtroende för parternas respektive rol-

ler.

Partnering är enligt Olsson (1997a) ingen ny upphandlings- eller entreprenadform utan ett
sätt att organisera samarbetet mellan huvudaktörerna i byggprocessen och konceptet kan an-
vändas oavsett vald entreprenadform. I utförandeentreprenader där tekniska lösningar redan
finns specificerade i detalj är möjligheterna till samråd begränsade till val av produktionsme-
toder, underentreprenörer och leverantörer. I totalentreprenaderna är frihetsgraderna betydligt
större eftersom partnering kan användas också för val av tekniska lösningar vid detaljprojek-
teringen. Om partnering dessutom kombineras med funktionskrav på slutprodukten maxime-
ras antalet valmöjligheter. (Olsson, 1997b)

I Storbritannien har ett växande antal myndigheter tagit upp idén med partnering. I Sverige
är partnering förenlig med lagen om offentlig upphandling, LOU, om urvalsprocessen görs
med hänsyn till upphandlingslagstiftningen och avtalen löper på begränsad tid. (Jackson &
Barlow, 1998)

Inga bestämmelser finns i LOU om hur lång tid kontrakt får omfatta (SOU 2000:44). Det
förekommer tidsperioder på fyra år i LOU och så länge villkoren tillkännages för alla leve-
rantörer vid upphandlingen kan också ytterligare ett par år, enligt SOU 2000:44, ingå i avtalad
period.

Det finns två typer av partnering som används i förhållandet mellan två eller flera parter i
en affärsverksamhet (Larsson, 1999):
- Projektpartnering (Singel-project partnering) är lämplig vid partnering mellan privata

kunder och den offentliga sektorn. Denna variant används vid enstaka projekt där separata
partneringavtal upprättas.

- Strategisk partnering (Multiproject, strategic partnering) medför en mer långsiktig sam-
verkan mellan en leverantör eller entreprenör och en kund. Denna variant lämpar sig inte i
den offentliga sektor eftersom en upphandlande enhet är skyldig att följa LOU och upp-
handla varje projekt separat. I ett förhållande mellan förvaltare och egenregiutförare är
dock inte LOU styrande.

Det traditionella arbetssättet vid byggande på entreprenad liknas ofta vid ett stafettlopp där
beställaren med hjälp av en konsult på ”förstasträckan” tar fram ett förfrågningsunderlag. Se-
dan följer upphandling varefter den vinnande entreprenören påbörjar byggandet. Beställaren
följer upp det ekonomiska utfallet av byggandet med stöd av byggmöten. Avvikelser i förhål-
lande till förfrågningsunderlaget löses oftast via förhandlingar mellan parterna. Ofta går
mycket av entreprenörens energi åt till att söka fel i förfrågningsunderlaget som kan ge
tilläggsbeställningar eller extra ersättning. Beställaren undanhåller å sin sida viktig informa-
tion av rädsla för att den kan komma att missbrukas av entreprenören. Konsulten som fram-
ställt handlingarna deltar (vid utförandeentreprenader) nästan aldrig i byggmöten och under-
entreprenörerna kommunicerar endast med generalentreprenören. Idéer som skulle kunna
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gynna det aktuella projektet eller liknande projekt i framtiden stannar hos entreprenör och
underentreprenör. (Olsson, opublicerat material, 2000)

Borgbrant (1993) menar att personligt ansvarstagande, förnyelse och utveckling hindras av
den specialisering och hierarkiska organisation som präglar byggindustrin. Enligt Andersson
& Borgbrant (1998b) är ”stafettloppet”, där varje aktör månar om att avgränsa sitt ansvar, en
följd av det tayloristiska tänkandet där nedbrytning och förenkling av arbetsmoment eftersträ-
vas med sikte på ett rationellt produktionssystem. Dessa faser i produktionsprocessen har
p.g.a. tidspress kommit att överlappa varandra med ökat behov av kommunikation och sam-
verkan som följd (Andersson & Borgbrant, 1998b).

Vid projektpartnering används gemensamt formulerade mål för detaljprojektering och
byggande för att komma bort från ”stafettloppet”. Representanter för beställaren, detaljpro-
jektören, entreprenören och viktiga underentreprenörer utformar gemensamt delmål för pro-
jektet, se figur 4.2. Under detaljprojektering och byggande samverkar dessa representanter
sedan för att uppnå delmålen. (Olsson, opublicerat material, 2000)

Figur 4.2: Exempel på hur en partneringgrupp kan se ut vid ett nybyggnadsprojekt. (Källa:
Larsson, 1999)

Det finns enligt Bennett & Jayes (1995) tre viktiga steg i projektpartneringprocessen:
• beslutet att använda partnering,
• inledande workshop för att utveckla gemensamma mål och problemlösningsprocesser,
• genomförande av projekt med fokusering på ständig förbättring av resultatet genom upp-

följande workshops.

För att maximera nyttan med ett partneringprojekt bör dessutom en avslutande workshop
hållas, där lärdomar från projektet kan dras för kommande projekt (Bennet & Jayes, 1995), se
figur 4.3.
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Figur 4.3: Projektpartneringprocessen. (Efter: Bennet & Jayes, 1995)

I tabell 4.1 visas indirekta effekter som ett partneringprojekt kan medföra. Tabellen är
hämtad från Ronco & Ronco (1996).

Effekt Kännetecken
Hawthorne Deltagarna arbetar mer med kommunikation för att projektet får

uppmärksamhet.
Halo Personer i partneringprojektets närhet förbättrar kommunikationen

för att det skall vara ett partneringprojekt.
Spotlight Deltagare som brukar agera burdust ändrar sitt beteende för att

projektet har ”partneringens spotlight” på sig.
Equalizer Partnering överbryggar hierarkier när deltagare från olika nivåer i

företaget hamnar i samma arbetsgrupp.
Ansvarskännande För att de vet att det kommer att diskuteras känner deltagarna ett

större ansvar för sitt beteende.
Internkommunikation Organisationer som deltar i partneringprojekt lär sig ofta något om

interna problem när det gäller information och kommunikation.
Marknadsföring Deltagarna knyter nya kontakter på ett meningsfullt sätt i partne-

ringens arbetsgrupper.
Professionell utveckling Deltagarna får professionell utveckling.

Tabell 4.1: Oväntade vinster med partnering. (Källa: Ronco & Ronco, 1996)

Nackdelar med projektpartnering kan, enligt Barlow m.fl. (1997), vara att
- tiden för kommunikation mellan parterna ökar,
- beställaren kan kräva mer av entreprenören än vid traditionella samverkansformer,
- det kan bli vissa svårigheter att sätta gränser för parternas roller.

4.1.1 Framgångsfaktorer

Enligt en omfattande undersökning av partnering tillämpad på verkliga byggprojekt (Barlow
m.fl., 1997) beror framgång med partnering på följande faktorer:
- beredskap hos nyckelpersoner att acceptera och dela på ansvaret för fel och misstag,
- en öppen dialog mellan organisationer, i partneringgruppen och mellan individer,
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- team-building och träning i kommunikation och konfliktlösning,
- att budskapet om partneringens idé med jämna mellanrum upprepas,
- att incitament införs för att minska kostnader och förbättra funktioner,
- att en pådrivare finns med under processen.

Nedan förklaras varför dessa faktorer är viktiga för framgång.

Beredskap att acceptera och dela på ansvar

För att parterna skall få förtroende för varandra behöver det finnas en beredskap att acceptera
och dela på ansvar bland de enskilda individerna som deltar i ett partneringprojekt (Barlow
m.fl., 1997). När problem uppstår skall inte tid och energi läggas på att hitta en syndabock
utan en lösning på problemet (Slater, 1998). Det kan vara en svår process eftersom parter i
traditionella byggprojekt ofta klarat sig undan ansvar för uppkomna problem just genom att
hitta en syndabock utanför den egna organisationen. Enligt Slater (1998) kan denna traditio-
nella vinna-förlora-attityd förklara varför det är så vanligt med rättstvister i den amerikanska
byggindustrin. Med hjälp av partnering och dess vinna-vinna-tänkande har dock rättstvisterna
minskat vid byggprojekt i USA (Lazar, 2000; Bresnen & Marshall, 2000).

Öppen dialog

För att parterna skall kunna få förtroende för varandra behöver det också finnas en öppen di-
alog mellan de individer som deltar i ett partneringprojekt (Barlow m.fl., 1997; Hutchins,
1992; Crane m.fl., 1997). Genom att dela med sig av information kan förtroende byggas och
förståelsen för den andra partens behov, resurser och mål öka. De anställda känner också ett
större engagemang för att projektet skall lyckas om de hålls informerade (Crane m.fl., 1997).

Ronco & Ronco (1996) menar att partnering är ett sätt att klargöra och sköta kommunika-
tionen i projektet. Procedurerna för kommunikationen skall specificeras i detalj i en inledande
workshop tillsammans med målformuleringar och konfliktlösningsplan.

Team-building och träning i kommunikation och konfliktlösning

Team-building används ofta som ett sätt att skapa förtroende och överbrygga parternas olika
synsätt och kulturer. Individer kan också ges träning i att använda sig av nya arbetssätt. (Bar-
low m.fl., 1997).

Vissa allianser låter förtroendet utvecklas av sig självt medan andra hjälper det på vägen
genom team-building-sessioner och workshops. Ett annat förtroendebyggande steg som visat
sig vara lyckat är sociala aktiviteter där de anställda från de olika företagen träffas. (Crane
m.fl., 1997)

Förmågan att kommunicera kan tränas upp i tre steg (Ronco & Ronco, 1996):
1. Klargöra och förutse problem. Det är möjligt att förutse problem och genom att förutse

problem kan man handskas mer effektivt med dem.
2. Identifiera och bryta destruktiva mönster i kommunikationen. Kommunikation som inte

fungerar följer ofta destruktiva mönster. När dessa mönster väl identifierats går de också
att brytas.
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3. Lösa exempel på problem i förväg genom samarbete. Eftersom många är vana vid ett vin-
na-förlora-mönster, kan det vara till hjälp att i förväg skissa på vinna-vinna-lösningar till
problem som kan tänkas uppkomma.

Budskapet upprepas

Processen att bryta ned formella kommunikationsstrukturer och uppmuntrandet av öppenhet
behöver underbyggas konstant under projektet (Barlow m.fl., 1997). Peña-Mora & Harpoth
(2001) konstaterar att värdet med partnering bör betonas och förklaras för alla projektdelta-
garna vid ett flertal tillfällen. Det räcker oftast inte med en inledande workshop för att partne-
ringandan skall utvecklas i projektet.

Incitament

Vinst- och förlustdelning mellan parterna kan förutom att minska projektkostnader och för-
bättra resultatet även hjälpa parterna att nå gemensamma mål och skapa förtroende (Barlow
m.fl., 1997). Det är dock viktigt, enligt Bresnen & Marshall (2000), att incitament kan kopp-
las till projektets nyckelindikatorer, vad de än kan tänkas vara och inte bara till kostnaden.
Ibland kan det t.ex. finnas minst lika viktiga mål när det gäller kvalitet eller säkerhet som be-
höver följas upp och dessa kan också behöva premieras (Bresnen & Marshall, 2000).

Pådrivare

Barlow m.fl. (1997) förespråkar att en pådrivare finns med under partneringprocessen. I Bar-
low m.fl. (1997) kallas denne pådrivare för ”champion”, ungefär ”mästare” på svenska, och
där menas att den pådrivande personen bör ha erfarenhet av branschen.

Peña-Mora & Harpoth (2001) studerar ett järnvägsbygge i San Juan, Puerto Rico, där part-
nering används. Eftersom partneringmötena i San Juan leddes av beställarens chefer passade
entreprenören på att ta upp detaljfrågor på partneringmötena som därmed kom att handla om
annat än partneringrelationen. Partneringmötena hölls till en början en gång i månaden men
mötesschemat ändrades så att de hölls kvartalsvis och då kunde inte entreprenören vänta till
partneringmötena med att ta upp detaljfrågor. På detta sätt kom partneringmötena efter hand
att fokuseras mer på relationer. Partneringmötena kunde dock ha förbättrats om en neutral
person hade lett dem enligt Peña-Mora & Harpoth (2001).

Vid ett husbygge i Ängelholm, Sverige, användes en partneringliknande samverkansform
där möten mellan beställare, entreprenör, byggledare och arkitekt leddes av en neutral person
utan ekonomiska intressen i projektet (Andersson & Borgbrant, 1998b). Enligt Andersson &
Borgbrant (1998b) fungerade denna person som en katalysator i diskussioner kring projektets
genomförande. Den neutrala mötesledaren ”balanserade olika intressenters mål och drivkraf-
ter i relation till ett för projektet gemensamt mål” och underlättade nytänkande.

Baden Hellard (1995) menar att en neutral ”facilitator” (en slags assistent) kan vara till stor
nytta. Dennes roll är enligt Baden Hellard (1995) inte att leda utan att hålla fokus på och för-
bättra processen, locka fram medlemmarnas synpunkter på vad de vill ha ut av mötet och de-
ras mål för projektet. Kanske är det ändå en neutral pådrivare eller diskussionsledare som Ba-
den Hellard förordar. Han för dock detta resonemang kring inledande workshops och inte
kring återkommande uppföljningsmöten.
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Bennet & Jayes (1995) förordar också att en ”facilitator” som inte har direkta intressen i
projektet skall hålla den inledande workshopen och uppföljande workshops ”om stora frågor
skall tacklas”. Denne person bör enligt Bennet & Jayes (1995) förutom att vara en duktig
”facilitator”, förstå byggindustrin väl och vara insatt i partneringprocessen.

I USA arbetar många konsulter som neutral ”facilitator” i partneringprojekt. Vissa konsul-
ter har specialiserat sig på att introducera partnering i projekt med gruppbildning och work-
shops (Fjällström & Forsström, 1999).

4.1.2 Potentiella problem

En förutsättning för partnering är att alla berörda är med på konceptet. Varje enskild medar-
betare som deltar i projektet måste vara medveten om vad partnering innebär och vilken roll
de har i partneringen (Larsson, 1999).

För offentliga beställare i Sverige som skall följa lagen om offentlig upphandling, LOU,
kan följande problem tänkas uppstå (Olsson, 1997a):
- svårigheter att producera handlingar, t.ex. förfrågningsunderlag och bygghandlingar, som

är möjliga att fastprissätta i anbudsstadiet eftersom de slutliga valen av tekniska lösningar
och produktionsmetoder får anstå till byggskedet,

- de entreprenörer och konsulter som får deltaga i partneringentreprenader blir favoriserade
på så sätt att de ges tillfälle till kunskapsutveckling och ett nära samarbete med beställa-
ren,

- parterna blir så familjära att beställaren lättar på kraven i kontraktet till den grad att af-
färsmässigheten mellan parterna riskeras.

4.2 Partnering för drift och underhåll

Bland de erfarenheter som Frost & Lithgow (1998) gjort av försök med funktionsspecificera-
de underhållskontrakt, Performance Specified Maintenance Contracts (PSMC), finns att part-
nering är viktigt om man skall nå framgång vid alla typer av underhållskontrakt. Detta för att
underhållets omfattning är svår att definiera exakt. Enligt Frost & Lithgow (1998) kan lång-
siktiga kostnader och administration minskas om en dialog förs mellan beställare och entre-
prenör om vad beställaren menat med skrivelser i kontraktet.

Vid PSMC-projektet i Sydney hölls möten varje fredag mellan beställare och entreprenör
på entreprenörens kontor. På dessa möten löstes problem som uppstått under den gångna
veckan och entreprenörens arbetsplan för den kommande veckan diskuterades. Detta medför-
de att problem kunde lösas innan de eskalerade till kontraktsbråk. Ett år efter starten för avta-
let hade ännu ingen konflikt om kontraktsskrivelser uppstått mellan beställaren och entrepre-
nören. (Frost & Lithgow, 1996)

Vid fängelsebygget i Plymouth, USA, som genomfördes som ett PPP-projekt (public- pri-
vate partnership) deltog entreprenören och fängelsepersonalen i arkitektens utformning av
byggnaden, se kapitel 3.2.3. Enligt arkitekten tog det litet längre tid till en början än vanliga
designarbeten där arkitekten arbetar ensam men det gick desto fortare mot slutet när alla par-
ter visste vad de skulle arbeta med. Arkitekten kunde vid sittande bord kompromissa mellan
byggentreprenörens och driftpersonalens intressen och arbeta fram lösningar som tillfreds-
ställde båda parter. (Menheere & Pollalis, 1996) Detta var officiellt inget partneringprojekt
(om man inte räknar PPP som partnering) men arbetssättet påminner till viss del om partne-
ring.
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Det börsnoterade och sedan 1996 helt privatägda företaget Railtrack äger järnvägsinfra-
strukturen i Storbritannien och använder partnering i samarbetet med underhållsentreprenö-
rerna. Railtrack köper allt underhålls- och byggarbete från privata företag. De flesta av dessa
företag uppstod vid privatiseringar av British Rail. Sedan 1994 har flera av dessa företag bytt
ägare eller gått samman (Hynynen,1998). Ett stort hinder mot att erhålla bättre valuta för
pengarna är den begränsade mängden entreprenörer och leverantörer för järnvägsunderhåll
och järnvägsbyggnad (Jackson & Barlow, 1998).

Railtracks kunder är passagerar- och fraktbolag. Statliga pengar kommer från Office of
Passenger Rail Franchise (OPRAF) genom subventioner till trafikoperatörerna så att de har
råd att betala banavgifter till Railtrack, se figur 4.4. De populäraste tågtiderna säljs dock ge-
nom anbudsförfarande (Hynynen,1998).

Figur 4.4: De viktigaste myndigheterna och den privata industrin för Storbritanniens järn-
vägar. (Källa: Hynynen, 1998)

Figur 4.5 visar Railtrack som ett företag mellan sina kunder och leverantörer. Det finns en
symmetri mellan trafikavtal och avtal mellan entreprenörer. Kontrakten innehåller t.ex. ge-
mensamma begrepp och likartade incitament. Varje kontrakt bör vara ekonomiskt fördelaktigt
för Railtrack, vilket betyder att varje kontrakt skall skapa motsvarande inkomster eller kost-
nadsbesparingar. För att det skall bli nyinvesteringar krävs att trafikoperatörerna är beredda på
motsvarande höjningar i banavgifter. (Hynynen, 1998)

Figur 4.5: Railtracks kontrakt i den privata sektorn. (Källa: Hynynen, 1998)
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Railtrack har 35 kontrakt för olika områden och sex entreprenörer. Det skulle enligt Rail-
track vara för svårt, organisatoriskt sett, att låta en underhållsentreprenör ta hand om t.ex. hela
linjen London - Edinburgh som är ca 700 km lång. Kontraktstiden som startade i april 1994,
är fem till sju år. Fem av kontrakten gick ut i april 1999, 15 kontrakt i april 2000 och 15 kon-
trakt i april 2001. Railtrack räknar med att få betydligt lägre priser för nya kontrakt på grund
av hårdare konkurrens och entreprenörernas ökade effektivitet. (Hynynen, 1998)

Fyra prekvalificerade entreprenörer får lämna anbud. De fyra är (Hynynen, 1998):
• den entreprenör som äger det gamla kontraktet,
• den entreprenör som äger kontraktet på ett angränsande område,
• en ny entreprenör,
• ett ”wildcard”.

Railtrack kan förlänga kontraktstiden upp till sju år beroende på hur entreprenören skött
åtagandet (Jackson & Barlow, 1998). Det går inte enligt Railtrack att uppnå förbättringar en-
bart genom anbudsförfaranden eftersom kontraktiden är så lång. Under kontraktstiden hjälper
Railtrack entreprenören att öka sin effektivitet. Detta betyder en stor attitydförändring efter
anbudstävlingen, se figur 4.6 (Hynynen, 1998).

Figur 4.6: För att ständigt förbättra effektivitet utnyttjar Railtrack både konkurrens och
samarbete. (Källa: Hynynen, 1998)

År 1994 avtalade Railtrack och entreprenörer om årliga besparingar på 2-3 %. Trots detta
gjorde entreprenören stora vinster. I anbudstävlingar 1999-2001 räknar Railtrack med att pris-
nivån skall sjunka med 15 % på grund av entreprenörens stora marginaler. Ytterligare 15 %
borde enligt Railtrack kunna sparas genom partnering, se figur 4.7 (Hynynen, 1998).

Figur 4.7: Railtrack försöker att successivt minska underhållskostnaderna. (Källa: Hynynen,
1998)

I praktiken betyder partnering, enligt Railtrack, t.ex. gemensam planering av tågfria tider
och aktiv diskussion om goda idéer. Railtrack har också köpt hjälp av konsultfirman McKin-
sey Consulting för att effektivisera underhållet. (Hynynen, 1998)

Railtrack använder partnering även vid reparationsarbeten på stationerna och även brorepa-
rationer kommer att upphandlas på detta sätt. Underhålls- och nybyggnadsaktiviteter planeras
att upphandlas i integrerade former under år 2000 och 2001. (Jackson & Barlow, 1998)
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Det finns viktiga skillnader mellan Storbritannien och Sverige som bör beaktas (Hynynen,
1998):
• i Storbritannien finns ungefär sju gånger fler invånare än i Sverige och flera gånger mer

järnvägstrafik,
• i Storbritannien har offentliga sektorn traditionellt en mindre roll än i Sverige,
• arbetsmarknaden i Storbritannien är nuförtiden (1998) mycket flexibel,
• den statliga föregångaren till Railtrack, British Rail, sköttes dåligt och fick relativt litet

pengar till nyinvesteringar.

Enligt Hynynen (1998) medför den större marknaden i Storbritannien att konkurrensen
fungerar bättre än i Sverige. När British Rail delades var den viktigaste principen att skapa
konkurrens och myndigheterna bevakar aktivt att konkurrensen inte begränsas olagligt. Som
privat bolag är Railtrack också fri att försöka utveckla marknader. I Sverige är det svårare att
skapa konkurrens och Banverket har som myndighet inte samma möjligheter att påverka
marknaden. Banverket får t.ex. inte ta hänsyn till att ett företag blir tvunget att lämna markna-
den om det inte får kontrakt (Hynynen, 1998).
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5 Resultat från verksamhetsbeskrivning

I detta kapitel beskrivs Banverkets verksamhet i stort samt hur beställare och utförare arbetar
vid drift och underhåll av Banverkets anläggningar. Uppgifterna bygger på litteraturstudier,
dokumentstudier, observationer av besiktningar och underhållsarbeten samt intervjuer som
gjordes med personal på Banverkets olika sektioner och enheter i Norra banregionen under
våren och sommaren 1999. Parternas roller, omfattningen av Banverkets drift- och under-
hållsverksamhet, risk- och ansvarsfördelning i basentreprenadavtalet, informationssystem,
kvalitetskrav, ersättningsformer och samverkan presenteras i nämnd ordning. Kapitlet avslu-
tas med de synpunkter på den egna organisationen och motparten som kom fram vid intervju-
undersökningen. Figur 5.1 visar vilken del av forskningsprojektet som behandlas i kapitlet.

Figur 5.1: Schematisk bild av uppsatsen.

5.1 Parternas roller

Här beskrivs vilka roller som finns hos beställaren Banverket och entreprenören Banverket
Produktion. Banverkets organisation finns i bilaga B.

5.1.1 Banverket

År 1988 delades SJ upp i trafikutövaren SJ och den i huvudsak anslagsfinansierade förvalt-
ningsmyndigheten Banverket. Banverket förvaltar statens spåranläggningar som består av
cirka 10.000 km järnväg (Banverket, 2001c) med tillhörande anläggningar. Banverket har
dessutom ansvaret för den operativa trafikledningen liksom fördelning av spårkapacitet till
järnvägens operatörer. År 1997 fick Banverket en sektorsroll, d.v.s. ett samlat ansvar för järn-
vägstransportsystemet i Sverige. Banverkats arbetsuppgifter delades därmed upp i tre verk-
samhetsgrenar – sektorsuppgifter, banhållning och produktion.
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Sektorsuppgifter

Sektorsuppgiften innebär ansvar för svensk järnvägstrafik i vid mening. I detta ligger bland
annat att ta en aktiv del i samhällsplaneringen, att aktivt driva och följa utvecklingen inom
järnvägssektorn samt att bistå regering och riksdag i frågor som rör järnvägstransportsystemet
såväl inom landet som internationellt. Sektorsuppgiften innebär också ansvar för forskning
och utveckling och trafiksäkerheten inom spårtrafikområdet.

Banhållning

Verksamhetsgrenen banhållning innebär förvaltning av banan, d.v.s. drift och underhåll av
bannätet, samt ny- och ombyggnader av järnvägsanläggningar. Här ingår också drift av Ban-
verkets telenät och försäljning av teletjänster.

Produktion

Verksamhetsgrenen produktion innebär dels projektering och konstruktion av teknisk utrust-
ning och anläggningar, dels underhåll- och byggproduktion inom de järnvägsspecifika teknik-
områdena. Produktionsverksamheten utförs främst på uppdrag av verkets förvaltande del men
också i begränsad omfattning på uppdrag av externa kunder.

5.1.2 Norra banregionen (BRN)

Nedan sammanfattas uppgifterna för de olika sektionerna och enheterna i Norra banregionen.
De bygger på de intervjuer som gjordes av forskaren våren och sommaren 1999 i Norra ban-
regionen.

Allmänt

Banregionens uppgifter är att
- planera, bygga, vårda och utveckla järnvägen,
- arbeta för mer trafik i spåren med kunden i centrum,
- verka för ett miljöanpassat järnvägstransportsystem,
- utreda, planera och leda projektering och byggande av järnvägsinvesteringar,
- sköta drift och underhåll av järnvägsanläggningar,
- vara järnvägens företrädare i samhällsplaneringen,
- upphandla och beställa entreprenader och tjänster,
- vara spårinnehavare.

Sektioner / enheter

Norra banregionens sektioner och enheter är Administration, Trafiksektionen, Verksamhets-
planering, Projektenheten, Bandriftledningen, Bansystem samt Luleå, Umeå och Kiruna ban-
område.
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Administration sköter personalfrågor, information, redovisning, kontorsservice och upp-
handling. Här var även forskaren organisatoriskt placerad som industridoktorand under forsk-
ningsprojektet.

Banområdena är beställare och spårinnehavare med operativt ansvar för drift och under-
håll av ban-, el-, signal- och teleanläggningar samt en del nyinvesteringar. I uppgifterna ingår
att göra underhållsplaner, säkerställa el- och trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö, ha kontak-
ter med trafikutövare och externa parter som kommun, företag, skoterföreningar och renägare.

Luleå, Umeå och Kiruna banområde är likartade när det gäller organisation. De finns tre
banförvaltare i varje banområde med var sitt geografiska område. Spåringenjör, elingenjör,
signalingenjör och säkerhetsingenjör är alla bollplank till de tre banförvaltarna. I Luleå och
Umeå finns dessutom verksamhetsplanerare.

Banförvaltares uppgifter är
- budgetarbete – arbetsinventering,
- fakturahantering,
- uppföljning av underhållsåtgärder,
- utvärdering av spårlägesdiagram,
- långsiktig planering,
- framtagande av förfrågningsunderlag,
- upphandling av entreprenörer,
- beställning av arbeten,
- uppföljning av arbeten,
- prioritering av arbeten för att hamna innanför penningramen,
- att hålla byggmöten,
- att utföra felanalys/felstudier.

Övriga sektioner och enheter i Norra banregionen finns beskrivna i bilaga C. Här följer en
kort sammanfattning av deras huvuduppgifter:

Trafiksektionen har hand om samhällsplanering samt trafik och marknad. Sektionen
Verksamhetsplanering planerar Banverkets verksamhet och budgetarbete. Projektenheten
ansvarar för merparten av järnvägsinvesteringarna. Bandriftledningen kontrollerar och ser
till att Banverket lever upp till åtaganden enligt banupplåtelseavtalen samt har systemansvar
för manöversystemen i trafikledningscentralen (TLC). Bansystem är en stödfunktion till hela
organisationen med uppgifter främst av teknisk karaktär både i investeringsprocessen och
driftskedet.

5.1.3 Banverket Produktion Nord (PDN)

Nedan sammanfattas uppgifterna för de olika sektionerna och enheterna i Norra banregionen.
De bygger på de intervjuer som gjordes under våren och sommaren 1999 och de dokument
som överlämnades av intervjupersoner på Banverket Produktion Nord.

Allmänt

Banverket Produktion är en resultatenhet inom Banverket. Dess uppgift är att svara för ny-
byggnad och underhåll av järnvägen för Banverket och externa kunder. Organisationen är
indelad i 24 arbetsområden på sju distrikt. Banverket Produktion har ca 4.000 anställda över
hela landet. Divisionskontoret finns i Borlänge.
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En maskinpool finns i varje distrikt. Maskinpoolen har en egen resultaträkning och skall gå
plus-minus noll. Alla maskiner ägs och hyrs ut av Maskinpoolen. Inköp över 20.000 kr be-
traktas som investering och tillfaller Maskinpoolen.

Banverket Produktion Nord med 600 anställda har distriktskontor i Luleå, arbetsområden
med kontor i Kiruna, Boden och Vännäs samt en maskinpool i Umeå.

Sektioner

Ekonomi och planering (PDNE)

Den huvudsakliga uppgiften för sektionen Ekonomi och planering är att vara stöd till di-
striktschef och arbetsområden för styrning och kontroll av verksamhet samt i affärsutveck-
lingsfrågor. I detta ingår ansvar för distriktets ekonomiska planering, den löpande redovis-
ningen, prognos- och bokslutsarbete. En verksamhetscontroller finns och han har bl.a. till ar-
betsuppgift att övervaka materialförsörjning och resurssamordning där planeringssystemet
PAS ingår.

Kalkyl och teknik (PDNT)

På sektionen Kalkyl och teknik finns en person på varje teknikslag. De skall bevaka och upp-
rätthålla säkerhet och kompetens samt driva tekniska frågor. Sektionen skall leda anbudsar-
betet och sköta upphandling av tjänster från externa företag.

Säkerhet och kvalitet (PDNQ)

Sektionen Säkerhet och kvalitet arbetar med frågor kring arbetsmiljö, miljö, kvalitet, trafik-
säkerhet och elsäkerhet samt stödjer arbetsområdena i detta och gör revisioner. De håller sä-
kerhetsutbildningar för arbetsområdena Vid utarbetandet av basentreprenadavtalet ser de på
säkerhet och miljö. Under arbetena kontrollerar de att a-arbetstiderna hålls. Sektionen är med i
ett landsomfattande projekt där ett system enligt ISO 9000 ses över.

Arbetsområdena i Vännäs (PO VNS), Boden (PO BDN) och Kiruna (PO KRA)

Arbetsområdena Vännäs, Boden och Kiruna är alla uppbyggda efter samma struktur, se figur
5.2. En arbetsområdeschef finns med sex till sju personer under sig, bland dem fem eller sex
enhetschefer. Det finns en linjesida med enhetschefer och en utförarsida med objektansvariga.

Enhetschefen är en personalchef i linjeorganisationen med 25 man i sitt arbetslag men är
även objektansvarig. Förutom att sköta personalfrågor sitter enhetschefen med i lednings-
gruppen för arbetsområdet, är företrädare för arbetsgivaren, har daglig kontakt med personal-
gruppen och är insatt i alla arbeten i området.

Inom Arbetsområde Bodens finns det tio objektansvariga utöver de sex enhetscheferna. En
objektansvarig driver projekt som är avgränsade i tid och rum som t.ex. besiktning och snö-
röjning på bangård. Objektansvarig motsvarar platschef och alla objektansvariga har arbets-
miljöansvar. Den objektansvarige redovisar fakturering, förbrukade resurser, gör uppföljning-
ar, övervakar ekonomin, tar hand om kortare ledigheter och deltar i byggmöten.

I arbetsområdena finns också planerare och controllers. Planeraren sköter personal-
planeringen medan controllern sköter både verksamhets- och ekonomiplanering. Controllern
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leder projektsamordningsmöten en gång i veckan. Där tas det upp vilka resurser som finns och
hur de skall användas. Controllern granskar avtal och beställningar, för arbetsområdets talan
mot beställaren efter slutbesiktning men även under arbetets gång samt sammanställer upp-
gifter från arbetsområdet för budgetunderlag.

Det finns extra personal som lägger in personal- och maskintid i PAS-systemet som är ett
Windows-baserat planeringssystem. Agresso har ersatt det tidigare ekonomisystemet Banér.
Eftersom de objektansvariga skall sköta fakturering utbildas de i Agresso. Controllern som
skall sköta planeringen har hittills också fått göra en hel del faktureringar åt de objektansvari-
ga.

Bdn – Bodens station Le – Luleå station Mk – Murjeks station
Bst - Bastuträsk station Mhn – Myrhedens station Söv – Skelleftehamns station
Hp - Haparanda station Mjv – Morjärvs station Äy – Älvsbyns station

Figur 5.2: Arbetsområde Boden, objektorganisation för basentreprenad.

Produktions omorganisation

Vid årsskiftet 2000/2001 omorganiserades Produktion som en förberedelse för konkurrensut-
sättning, se figur 5.3. Under 2001 konkurrensutsätts ny- och ombyggnad samt delar av före-
byggande underhåll. Från och med 1 juli 2002 konkurrensutsätts successivt drift och avhjäl-
pande underhåll (Banverket, 2001c). Produktions nya organisation innehåller fem distrikt
istället för sju. Dessutom finns en maskinpool för hela landet. Distrikten motsvarar geogra-
fiskt beställarens regioner.

Produktionsdistrikten har från och med år 2001 en intäktssida med produktgrupper för ser-
vice, drift- och underhåll samt ny- och ombyggnad. Varje produktgrupp har en arbetschef och
ett antal platschefer. På kostnadssidan finns en resursorganisation, där arbetslag hämtas, och
en materialpool. Distriktskontoret sköter även i fortsättningen kalkylering men personaladmi-
nistrativa uppgifter är förlagda till produktgrupperna.
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Figur 5.3: Produktions organisation från 2001-01-01. (BVP – Banverket Produktion, CP –
Chef Banverket Produktion, CPD – Chef Produktionsdistrikt, PG – Produktgrupp,
DoU – drift och underhåll, RO – Resursorganisation, BEST – Ban, El, Signal,
Tele.)

5.2 Drift- och underhållsverksamhetens omfattning

I kapitlet beskrivs omfattningen av Banverkets drift- och underhållsverksamhet.

Olsson (1993) definierar drift som ”åtgärder för att hålla en byggnad eller anläggning i
funktion och som resulterar i ekonomiska värden med kortare varaktighet än ett år”. Under-
håll definieras i Olsson (1993) som ”åtgärder som behövs för att en byggnads- eller anlägg-
nings önskade egenskaper bevaras eller återställs och som resulterar i ekonomiska värden med
längre varaktighet än ett år”. Om ovantående definitioner används kan en uppdelning i drift-
och underhållsåtgärder på järnvägen göras enligt bilaga D.

Det finns särskilda krav på Banverkets underhållsarbete enligt Riksrevisionsverkets rapport
”På rätt spår?” (Riksrevisionsverket, 1993):

”Arbetet måste till övervägande del försiggå utomhus, vilket innebär att det är beroende
av väder och vind. Spårarbete omöjliggörs t.ex. vid vissa temperaturer och temperaturvaria-
tioner, vissa markförhållanden etc. Detta innebär ojämn arbetsbelastning över året med en
”högsäsong” då personella och maskinella resurser lätt blir en bristvara och ”lågsäsong”
med perioder av undersysselsättning. I ett land som Sverige är arbetsvillkoren mycket olika i
de södra, respektive norra delarna.

Liksom vid underhållsarbete i många andra verksamheter påverkas den löpande produk-
tionen (vid järnvägen motsvaras denna av tågtrafiken). Vid ingrepp i infrastrukturen måste
trafiken ofta tillfälligt upphöra eller fortgå på en lägre nivå (t.ex. med nedsatt hastighet). På
grund av detta är kraven stora att Banverkets arbete sker effektivt på kortast möjliga, och ofta
på över dagen ”sönderhackad tid”. Nattarbete är inte sällan nödvändigt. Kraven på plane-
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ring och arbetsledning blir höga, likaså på flexibilitet när ”luckor” uppstår med kort varsel,
t.ex. när tåg ställs in eller blir försenade.

Om järnvägsunderhållet gäller anläggningar där underhållet tidigare eftersatts, ställer
detta särskilda krav på valet av insatser.

Liksom i många andra fall av tekniskt komplex produktion, är Banverkets underhållsarbete
beroende av ett samspel mellan olika teknikgrenar. Detta ställer dels krav på optimala insat-
ser från de olika tekniska specialiteterna, så att inte ”flaskhalsar” uppstår i anläggningens
funktion, (t.ex. spåren är förberedda för att klara trafik av viss hastighet, medan kraftförsörj-
ningen bara klarar av trafik av betydligt lägre hastighet), dels ställer det krav på ett tekniskt
samspel i arbetsplaneringen.”

Banverkets underhållsarbete består av förebyggande och avhjälpande underhåll. Det före-
byggande underhållet delas in i tillståndsbaserat respektive förutbestämt underhåll. Det av-
hjälpande underhållet delas in i planerat underhåll och akut underhåll, se figur 5.4.

Figur 5.4: Banverkets underhåll. Baserat på europeisk standard 2000 (CEN, UTEK). (Källa:
BVF 807)

Tillståndsbaserat underhåll utgörs av besiktning och därefter eventuellt åtgärdande av be-
siktningsanmärkningar. För de anläggningar eller anläggningsdelar där man av erfarenhet vet
när ett ingrepp skall genomföras nyttjas det förutbestämda underhållet. Planerat underhåll sker
i Banverket som tilläggsbeställningar i drift- och underhållsentreprenaden för att höja standar-
den på anläggningarna och akut underhåll sker vid felavhjälpning.

I Banverket kan en besiktningsanmärkning i det tillståndsbaserade underhållet klassas som
akut-, vecko- månads-, års- eller övrig anmärkning. Så här står det i BVF 807, utgiven 2000-
12-22 (giltig från 2000-01-01):

”Följande fem prioriteter skall användas för klassificering av besiktningsanmärkningarna:
A = (Akut) anmärkning av sådan art att den medför en omedelbar risk för olycka eller tåg-

störning. Dessa anmärkningar skall åtgärdas snarast möjligt och lämpliga säkerhetsåtgärder
(inklusive eventuell avstängning av spår) skall omedelbart vidtas och besked om detta oförd-
röjligen lämnas till ansvarig enhet.

V = (Vecka) anmärkning av sådan art att den bör åtgärdas inom en till två veckor från be-
siktningsdatum.
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M = (Månad) anmärkning av sådan art att den bör åtgärdas inom en till tre månader från
besiktningsdatum.

Å = (År) anmärkning av sådan art att den bör åtgärdas inom ett år från besiktningsdatum.
Ö = (Övrigt) anmärkning som ej innebär någon risk för olycka eller driftstörning men som

bör åtgärdas vid tillfälle (arbetsbank). Prioriteten Ö skall enbart användas vid underhållsbe-
siktning.”

I förfrågningsunderlaget för Norra banregionens basentreprenad 2000 står följande:
”Anmärkningar med allvarlighetsgrad A och V, rälsfel grupp 1 samt akut gräns vid spårlä-
gesmätning skall åtgärdas av entreprenören utan separat beställning. Framkommer ytterliga-
re avvikelser utöver besiktningsanmärkningarna vid åtgärdandet, åtgärdas detta i samråd
med beställare. Övriga besiktningsanmärkningar med lägre allvarlighetsgrad skall åtgärdas
av entreprenör först efter beställning. För besiktningsanmärkningar M, Å och Ö skall entre-
prenören efter anmodan lämna kostnadsförslag. Mer omfattande åtgärder kan komma att
utföras som projektentreprenader.”

I Banverkets föreskrift, BVF 817 ”Förutbestämt underhåll” finns frekvenskrav eller krav
på ”periodicitet för det förutbestämda underhållet”. Antalet underhållstillfällen per tidsenhet
finns i BVF 817 angivet för isolerskarv i spår, isolerskarv, växeldriv, manuella omläggnings-
anordningar samt lås- och kontrollorgan i spårväxlar, fällbomsanordning, signal och tavla
samt vägskyddssystem i plankorsning, signallampor, detektorer, rälssmörjningsapparat, rang-
erbromssystem, spårspärr och positioneringssystem.

Enligt BVF 817 nyttjas det förutbestämda underhållet ”för de anläggningar/anlägg-
ningsdelar där man utifrån erfarenhet vet när ett ingrepp skall genomföras”. De komponen-
ter/anläggningsdelar som finns med i BVF 817 är sådana där många tågstörande fel förekom-
mer och där det redan finns föreskrifter. Det står också att föreskriften kommer att revideras
löpande.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.1.1.

5.3 Risk och ansvar

Här redogörs för risk- och ansvarsfördelningen mellan beställare och utförare av drift och
underhåll i Banverkets anläggningar.

Basentreprenadavtalet upprättades första gången 1998 i och med den nya organisationen.
Då hade samtliga 16 banområden i Sverige sitt eget basentreprenadavtal med respektive pro-
duktionsdistrikt. I norra Sverige medförde detta att Produktion Nord hade ett avtal med vart
och ett av de tre banområdena - Umeå, Luleå och Kiruna. År 1999 upprättades en basentre-
prenad per region och därmed fanns fem basentreprenadavtal i Sverige (Larsson, 1999).

År 1999 upphandlades 60 – 70 % av drifts- och underhållsarbetena genom basentreprenad-
avtalet. Basentreprenadavtalet baserades på ABT 94 och hade entreprenadformen ”Totalentre-
prenad med visst funktionsansvar”.

År 2000 baserades basentreprenadavtalet på AB 92 och hade entreprenadformen ”Utför-
andeentreprenad / generalentreprenad”, se analys och diskussion i kapitel 8.1.2.

Eftersom besiktningsmännen under denna period fanns inom Produktion var Produktion
ansvarig för att besiktningen utfördes på rätt sätt och för att mätning och bedömning av an-
läggningarnas utfördes enligt besiktningsföreskrifterna.
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I basentreprenadavtalet fanns inget avtalat om vite för entreprenören om denne inte upp-
fyller åtagandet.

5.4 Ersättningsform

Här beskrivs de ersättningsformer för drift och underhåll som fanns under åren 1999 och 2000
i Norra banregionen.

Ersättningsformen för basentreprenadavtalet år 1999 var riktkostnad med incitament ex-
klusive arbeten enligt beskrivningarna för ”olycksplatsansvarig”, ”försvarsuppgifter”, ”ska-
dor” och ”övriga åtgärder” vilka ersattes separat enligt löpande räkning. Med ”riktkostnad
med incitament” menas att anbudssumman utgör riktkostnad eller brytpunkt för beräkning av
incitament. Ibland används termen riktpris. Det är enligt Liman (1997) en missvisande be-
nämning, eftersom det är lätt att tro att det är fråga om ett pris, d.v.s. något som skall betalas,
vilket inte är fallet. Det som beställaren skall betala är självkostnaden plus överenskomna
delar av skillnaden mellan jämförelsebeloppet och självkostnaden.

I förfrågningsunderlaget för 1999 stod att incitamentet skulle vara 80/20 men det ändrades
senare till 90/10. Med 90/10 menas att verifierade kostnader, vid kontraktstidens utgång,
stäms av mot riktkostnaden enligt följande:
• om verifierade kostnader överstiger riktkostnaden ersätts entreprenören med 90 % av

merkostnaden.
• om verifierade kostnader understiger riktkostnaden erhåller entreprenören 10 % av mel-

lanskillnaden mellan verifierad kostnad och riktkostnaden.

Produktion ansåg inte att incitamentet år 1999 var en tillräcklig ”morot” utan att ersätt-
ningsformen i praktiken fungerade som löpande räkning (Kers, 1999).

Ersättningsformen för basentreprenadavtalet år 2000 i Kiruna och Umeå banområde var
fast pris utan indexreglering för arbeten enligt beskrivning för besiktning, åtgärder efter be-
siktningsanmärkningar med angelägenhetsgrad akut och vecka, snötjänster, felavhjälpning
samt à-pris med reglerbara mängder för löpande underhåll.

För Luleå banområde, där partneringförsöket ägde rum, gällde år 2000 ersättningsformen
riktkostnad med incitament för besiktning, åtgärder efter besiktningsanmärkning med allvar-
lighetsgrad akut och vecka, snötjänster, felavhjälpning samt löpande underhåll. Partnering-
gruppens förslag var att incitamentet skulle vara 50/50 men det blev till slut 70/30, vilket in-
nebär:
• om verifierade kostnader överstiger riktkostnaden ersätts entreprenören med 70 % av

merkostnaden.
• om verifierade kostnader understiger riktkostnaden erhåller entreprenören 30 % av mel-

lanskillnaden mellan verifierad kostnad och riktkostnaden.

För övriga arbeten i Luleå banområde var ersättningsformen löpande räkning.

5.5 Informationssystem

För att kunna hantera information i ett projekt är det viktigt att ha ett väl fungerande informa-
tionssystem. Banverket har ca 120 olika informationssystem som enligt personalen på Norra
banregionen och Banverket Produktion Nord inte alltid fungerar så bra. BAP (banarbetsplan),
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Bessy (besiktningssystem), BIS (baninformationssystem), MAS (maskinadministrativt sy-
stem), PAS (produktionsadministrativt system) och Ofelia (felrapporteringssystem) är några
av dem och dessa presenteras utförligare i bilaga E.

5.6 Kvalitetskrav

Här beskrivs de kvalitetskrav som Banverket har på sina anläggningar och hur kvaliteten
kontrolleras.

5.6.1 Allmänt

Anläggningarna måste uppfylla de kvalitetskrav som ställs på dem i Banverkets interna före-
skrifter, BVF. Att anläggningarna uppfyller kraven kontrolleras av Banverket Produktions
besiktningsmän som granskar anläggningarna med de intervall som står i föreskrifterna. Kva-
litet kan också vara handhavande med maskiner, rutiner vid beställningar, återrapportering,
kvittenslistor på löpande underhåll.

Vid arbeten, som exempelvis växelrevision, förs dagbok och besiktning görs. Banförvalta-
ren gör stickprovskontroller av utförda arbeten. Finns det något att anmärka på tas det upp på
plats eller på byggmöten. Att säkerhetsregler uppfylls kontrolleras också genom stickprovs-
kontroller. Växlarna kontrolleras av mätvagnar och alla påläggs- och termitsvetsar kontrolle-
ras genom röntgenundersökning.

5.6.2 Spårlägeskontroll

Uppgifter i detta kapitel är hämtade ur Banverket Banskolan (1999).

Allmänt

Spårlägeskontroll kan utföras antingen manuellt med hjälp av en rälsförhöjnings-/spår-
viddsmätare eller maskinellt med hjälp av olika typer av mätfordon. Spårlägeskontroll utförs
för att
- bedöma var spårjustering behöver utföras,
- följa spårlägets utveckling under en längre tidsperiod och därmed kunna bedöma t.ex. var

mer genomgripande spårunderhållsinsatser behöver genomföras,
- kontrollera att kvalitetskraven uppfylls efter utförda arbeten.

Mätfordon

Banverket har tre olika typer av mätfordon för spårlägeskontroll:
Strix mätvagn som medföljer tåg kan mäta i upp till 200 km/h, belastar och utsätter spår för

liknande krafter som en personvagn. Strix täcker hela landet och mäter alla huvudlinjer två
gånger per år samt vissa sidolinjer en gång per år.

Mätdressin Matisa PV6 är ett fordon med mäthastighet 30 km/h. Tre mätdressiner av den-
na typ finns i landet.
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Mätdressin Plasser EM 50 och EM80 mäter spår i 50 km/h respektive 80 km/h. Tre dressi-
ner av EM 80 samt en EM 50 finns i landet.

Såväl Plasser som Matisa mätdressiner är regionalt placerade och har särskilda körscheman
fastställda.

Mätning

Ett spårlägesdiagram beskriver följande värden i spår:
- höjdläge,
- sidläge,
- skevning,
- rälsförhöjning,
- spårvidd.

Utöver rena mätlinjer visas längdmätning, spårklass samt begränsningslinjer för akutfel.
Man kan även få en separat akutfelslista.

5.6.3 Dagbok

I basentreprenadavtalet krävs att dagbok förs och det är oftast de objektansvariga hos utföra-
ren som gör det. Avvikelser samt väder och vind noteras. Personalen som städar bangården i
Luleå skriver själva dagbok och lämnar den till den objektansvarige, som i sin tur lämnar den
till banförvaltaren. Enligt denne banförvaltare är dagboksanteckningar mycket värdefulla om
det händer något speciellt, olyckor t.ex.

5.6.4 Besiktning

Allmänt

Besiktningen har en central roll i underhållet av Banverkets järnvägsanläggningar. Det till-
ståndsbaserade underhållet sker endast efter besiktningsanmärkning vid tillståndsbedömning-
en, d.v.s. efter en upptäckt av en avvikelse från den i besiktningsföreskrifterna specificerade
funktionen.

Besiktningsmännen är anställda av entreprenören Banverket Produktion och sköter till-
ståndsbedömningen. En banförvaltare sade vid en intervjuundersökning att ”70 % är subjekti-
va bedömningar av besiktningsmännen”. Besiktningsföreskrifterna innehåller många kon-
trollpunkter där mätbara toleranser finns angivna. Eftersom prioriteterna akut, vecka, månad
och övrig, se kapitel 5.2. oftast inte står utskriven i besiktningsföreskrifterna är det upp till
besiktningsmannen att avgöra allvarlighetsgraden på anmärkningen. Mycket av besiktningen
av spår är dessutom av typen okulärbesiktning, d.v.s. besiktningsmannen använder endast
ögonen för att bedöma om skador på rälens yta eller sprickor i slipers kräver åtgärd. Det finns
gamla SJF:er (SJF - Statens Järnvägar Föreskrift) med bilder på olika skador på rälen men
mycket baseras på besiktningsmannens erfarenhet.

En stor skillnad mellan banbesiktning och el- och signalbesiktning är att banbesiktnings-
personalen i regel inte gör annat än att besikta anläggningarna medan el- och signalbesikt-



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Resultat från verksamhetsbeskrivning

58

ningsmännen själva åtgärdar en del besiktningsanmärkningar. Ibland arbetar också el- och
signalbesiktningsmän med felavhjälpning.

Säkerhetsbesiktning

Syftet med säkerhetsbesiktning är att den skall utgöra en kontroll av att det inte förekommer
några fel som kan leda till trafikolyckor eller tillbud i tågtrafiken. Ett annat syfte är att upp-
märksamma och bedöma successiva anläggningsförsämringar, och därigenom kunna förebyg-
ga eller förhindra fel som kan leda till trafikolyckor eller tillbud i tågtrafiken. I syfte att före-
bygga driftstörningar ingår i säkerhetsbesiktningen för vissa anläggningar även driftsäker-
hetspunkter, antingen som krav eller råd. (BVF 807)

Underhållsbesiktning

Syftet med underhållsbesiktning är att den skall utgöra ett underlag för kort- och långsiktig
planering av underhållsingrepp i anläggningarna. Detta för att uppnå kraven på funktion, op-
timal teknisk och ekonomisk livslängd samt för att förebygga eller förhindra fel som kan leda
till (BVF 807):
- trafikolyckor eller tillbud i tågtrafiken,
- trafikstörningar,
- arbetsskador,
- elsäkerhetsolyckor,
- sämre trafikkomfort,
- miljöskador,
- funktionsstörningar.

Krav på besiktningspersonalen

Besiktningspersonalen skall förutom de generella kraven som gäller inom Banverket uppfylla
följande krav (BVF 807):
- god iakttagelseförmåga, ansvarskänsla och gott omdöme samt förmåga att kunna rapporte-

ra iakttagna fel och anmärkningar på ett klart och entydigt sätt,
- kunna använda de hjälpmedel som erfordras för besiktningen,
- kunskap om tillämpbara lagar och författningar (t.ex. järnvägssäkerhetslagen, stängsella-

gen, vägtrafikkungörelsen, vägmärkesförordningen),
- kunskap om relevanta delar i Banverkets säkerhetsordning,
- kunskaper om relevanta delar i arbetarskyddsstyrelsens författningssamling,
- integritet och insikt att avsäga sig uppdrag för vilket kompetensen är bristfällig.

Om mer specifika kompetenskrav krävs för att få utföra en besiktning beskrivs detta i re-
spektive besiktningsföreskrift (BVF 807).

Besiktningens genomförande

Besiktningen genomförs okulärt och genom mätning, om inget annat anges. Vid besiktningen
skall anläggningen/anläggningsdelen bedömas utifrån två aspekter (BVF 807):
- det aktuella tillståndet,
- risken för att anläggningen/anläggningsdelen ej kommer att kunna uppfylla tänkt funktion

fram till nästa säkerhets- eller underhållsbesiktning.
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Det är dessa två bedömningar tillsammans med den aktuella besiktningens huvudsyfte som
avgör om en besiktningsanmärkning skall göras samt prioriteten (allvarlighetsgraden) på an-
märkningen.

De fem prioriteter som skall användas för klassificering av besiktningsanmärkningarna är
A-, V-, M-, Å- och Ö-anmärkning, se kapitel 5.2. Besiktningsanmärkningar kan om så be-
döms lämpligt åtgärdas i direkt anslutning till besiktningen.

Besiktningsrapport

Besiktningspersonalen skall så snart som möjligt efter varje besiktning lämna in en signerad
besiktningsrapport. Av besiktningsrapporten skall följande framgå (BVF 807):
- vad besiktningen omfattar,
- vem som utfört besiktningen,
- tidpunkt för besiktningen,
- vilka anmärkningar som noterats, deras allvarlighetsgrad samt en rekommendation om när

de bör åtgärdas och ett åtgärdsförslag,
- vilka anmärkningar som åtgärdas i direkt anslutning till besiktningen.

Från besiktning till åtgärd

Nedan följer ett exempel på hur det kunde gå till fram till våren 1999.
En besiktningsrapport kommer in till banförvaltaren. Den har anmärkningar som kräver åt-

gärd efter 1 - 3 månader, d.v.s. det är en månadsanmärkning. Banförvaltaren skriver en be-
ställning på arbetet som skickas till distriktskontoret på Produktion. Där ankomstregistreras,
diarieförs och arkiveras beställningen. Beställningen skickas därefter till det aktuella arbets-
området där man skriver på att den är mottagen och sedan förmedlas den till objektansvarig.

Om denna arbetsgång följdes strikt kunde det ta upp till 14 dagar från att beställningen
skickats tills objektansvarig fick den. Under våren 1999 ändrades detta förfarande. Beställ-
ningen började då skickas direkt till planeraren på arbetsområdet som skickade en kopia till
distriktskontoret för diarieföring.

Beställningar görs bara på månads- och årsanmärkningar. Akut- och veckoanmärkningar
åtgärdas av entreprenören (Banverket Produktion) utan att beställning görs.

5.7 Samverkan

De regelbundna möten som enligt intervjupersonerna på Norra banregionen och Produktion
Nord hölls inom Banverket under år 1999 redovisas här.

5.7.1 Internationellt

Kiruna banområde hade möten tre till fyra gånger per år med norska Jernbaneverket. Här ar-
betades det med att fastställa en gemensam standard gällande tekniska system för spår-, el-
och signalanläggningar.
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5.7.2 Nationellt

Träffar mellan chefer för banregionerna och chefer för banområdena skedde över hela Sveri-
ge. Inom el och trafik fanns det regelbundna nationella träffar. Inom Produktion fanns nätverk
över hela landet för personal på de olika posterna för vilka träffar anordnades några gånger
under året.

5.7.3 Regionalt

Chefen för Norra banregionen och chefen för Produktion Nord träffades månatligen. Affärs-
gruppen höll ett möte varje månad. Affärsgruppen bestod av Norra banregionens chef, chefen
för Projektenheten, banområdeschefer, arbetsområdeschefer, chefen för Kalkyl och teknik och
chefen för Banverket Produktion Nord. Cheferna för banområdena och chefen för projekten-
heten hade regelbundna möten med respektive arbetsområdeschef.

Byggmöten hölls under 1999 en gång i månaden och följande personer deltog:
Beställare: Banförvaltaren
Entreprenör: Objektansvariga för

- ban
- el
- signal

Dagordningen för mötena såg ut enligt följande:
1. Föregående möte
2. Handlingar
3. Produktion – färdiga, pågående och kommande arbeten
4. Tidplan
5. Ändrings- och tilläggsarbeten
6. Funktionsstörningar - om och i så fall varför
7. Tågstörningar – hastighetsnedsättningar, alla skador som uppstått på banan, tåg i a-

arbetstid
8. Säkerhet
9. Kvalitet – dokumentation på utförda arbeten
10. Miljö
11. Ekonomi – faktureringen ses över, avstämning av enhetschefens prognos
12. Övriga frågor

5.8 Generella synpunkter från intervjupersonerna

Intervjuerna i verksamhetsbeskrivningen gjordes på våren och sommaren 1999. Personal på
Luleå, Umeå och Kiruna banområde, distriktskontoret Produktion Nord samt Boden och Ki-
runa arbetsområde intervjuades. Intervjuerna handlade huvudsakligen om vilka sektio-
nens/enhetens uppgifter var men det framkom också vad intervjupersonerna tyckte om sin
egen roll, om andra enheter/sektioner i den egna organisationen, om Banverket centralt och
om motparten. Ibland hade också åtgärder vidtagits för att lösa det som var problematiskt.
Citat från intervjuerna finns redovisade i bilaga F. Nedan följer en sammanfattning av dem.

Det framkom vid intervjuerna att samarbetet mellan beställarens personal på banområdena
och entreprenörens personal på arbetsområdena fungerade bra. Detta berodde enligt intervju-
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personerna från arbetsområdena på att banområdenas personal hade varit ute i produktionen
innan omorganisationen.

Beställarsidan såg det som en förbättring att de efter omorganisationen kunde bortse från
krav på sysselsättning och istället arbeta med att minska tågförseningarna.

På Produktion Nords distriktskontor tyckte man att den ekonomiska uppföljningen hade
blivit bättre efter omorganisationen. Det var också positivt att man nu hade ett nätverk över
hela landet på Produktion.

Det som enligt ett av arbetsområdena hade förändrats till det bättre efter omorganisationen
var att det inte längre fanns överskott på personal och att bilparken hade minskat med 40 %
och maskinparken med 50 %.

Beställaren, banområdena, tyckte att utförarens monopol var ett problem liksom budgeten
och Banverkets interna föreskrifter. Banområdena ansåg att de själva var dåliga på att göra
strategiska underhållsplaner. De tyckte att Banverkets fördelningsmodell var orättvis som inte
tog hänsyn till enkelspår, väglöst land, hög axellast och kallt klimat. Samarbetet med di-
striktskontoret på Produktion Nord fungerade inte heller särskilt bra enligt banområdena.
Ekonomisystemet Agresso var enligt banområdena inte anpassat vare sig för beställaren eller
utföraren.

Distriktskontoret på Produktion Nord såg det som ett problem att vara fristående entrepre-
nör och myndighet på samma gång. De tyckte att de hade för låg akademisk nivå på tekniksi-
dan. Distriktskontoret ansåg vidare att Arbetsområde Boden hade blivit åderlåten på personal
vid omorganisationen och att redovisning och fakturering inte fungerade lika bra som i Ar-
betsområde Vännäs. Distriktskontoret tyckte att det var dålig samordning mellan distrikten på
Produktion. De ansåg också att beställaren inte visste vad drift och underhåll kostar och att
beställaren hade dålig framförhållning.

På arbetsområdena pekade man på att de som hade haft administrativa och ekonomiska
uppgifter försvunnit till beställarsidan efter omorganisationen. Ekonomisystemet Agresso gav
dåligt med underlag för redovisning, enligt arbetsområdena. De såg också som ett problem att
det fanns motstånd bland spårpersonalen till nya hjälpmedel. Arbetsområdena ansåg att di-
striktskontoret var en bromskloss om det blev många små beställningar. Denna typ av beställ-
ningar är inget som beställaren bör göra, enligt arbetsområdena. Funktionstänkande efterlystes
av arbetsområdena. Banverkets interna föreskrifter och kort framförhållning hos beställaren
såg intervjupersonerna från arbetsområdena också som bekymmer.
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6 Resultat från studie av funktionskrav

I detta kapitel redogörs för funktionskrav i Banverkets interna föreskrifter, Hamnbanans
funktions- och standardbeskrivning, drift och underhåll av gator, vägar och spårvägar samt
kravstruktur i Banverkets underhållsverksamhet. Figur 6.1 visar vilken del av forskningspro-
jektet som behandlas i kapitlet.

Figur 6.1: Schematisk bild av uppsatsen.

6.1 Banverkets interna föreskrifter

Här redogörs för funktionskrav i Banverkets interna föreskrifter samt Hamnbanans funktions-
och standardbeskrivning som skrivits av Västra banregionen. Hamnbanans funktions- och
standardbeskrivning tas upp för att visa ett försök att formulera nya funktionskrav för drift
och underhåll av Banverkets anläggningar.

6.1.1 Funktionskrav i Banverkets interna föreskrifter

Det finns funktionskrav i Banverkets interna föreskrifter (BVF) eftersom åtgärden som skall
vidtas för att rätta till en besiktningsanmärkning sällan beskrivs i föreskrifterna. I besiktnings-
föreskrifterna i 807-serien finns de funktioner som skall uppfyllas angivna i form av kontroll-
punkter för anläggningsdelarna. Däremot står det sällan vilken åtgärd som skall vidtas och
hänvisningar till övriga BVF saknas i de flesta fall. I övriga BVF står inte heller särskilt ofta
hur en åtgärd skall utföras. Vid genomgång av de kapitel som har med banteknik att göra i
BVF 807.30 ”Underhållsbesiktning av banöverbyggnad” framkommer att arbetsmetoden en-
dast beskrivs, i någon annan föreskrift, för sådana åtgärder som kräver riktning eller svetsning
av räl. Arbeten med riktning och svetsning är helt styrd av föreskrifter i BVF 524.2 respektive
524.25, d.v.s. det finns tekniska lösningar för dessa arbeten.

De besiktningsföreskrifter i BVF 807.30 som innehåller teknikslagen ”signal” och ”el” har
inte heller många kopplingar till andra föreskrifter. En djupare undersökning av kopplingar
mellan föreskrifter inom dessa områden bör göras vid sidan om detta forskningsarbete.
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Arbetet vid felavhjälpning, t.ex. vid rälsbrott, är däremot mer styrt och då inte enbart
svetsningsarbetet. Här finns många säkerhetsfrågor att beakta.

Hur stor andel funktionskrav finns det i BVF? Ett sätt att få reda på det är att räkna alla
funktionskrav bland de 423 olika föreskrifterna. Hur föreskrifterna kommer till och hur de är
strukturerade redovisas i bilaga G. Ett annat sätt, som bidrar med utförligare information, är
att ta reda på hur stor andel av besiktningsanmärkningarna i det tillståndsbaserade underhållet
som leder till åtgärder i form av spårriktning, växelriktning eller svetsning. Dessa åtgärder är,
som tidigare nämnts, styrda av tekniska lösningar. Då kan en uppskattning göras av hur stor
andel av åtgärderna som bygger på en teknisk lösning i BVF. För övriga åtgärder kan entre-
prenören fritt välja arbetsmetod. Om entreprenören fritt kan välja arbetsmetod för åtgärden
vidtas åtgärden för att uppfylla ett funktionskrav. Den undersökning som gjordes under detta
projekt gav dock inget tillförlitligt svar på hur stor denna andel är och det kan hända att det är
omöjligt att ta fram dessa siffror ur ekonomisystemet Agresso.

Banverket har genom klassificering av besiktningsanmärkningar i akuta, vecko-, månads-,
års- och övriga anmärkningar en akutnivå som överensstämmer med definitionen i Olsson
(1993): ”akutnivå – lägsta tillåtna funktionsnivå som när den inträffar skall åtgärdas inom en
viss, i kontraktet, angiven tid”. Enligt Olsson (1993) innebär denna definition av akutnivån att
”den absolut lägsta tillåtna nivån blir något lägre än akutnivån”. Det står förvisso om akutan-
märkningen i BVF att ”anmärkningen är av sådan art att den medför omedelbar risk för
olycka eller tågstörning” men toleranserna på järnvägen är troligen satta med en viss margi-
nal. När den akuta nivån precis uppnås innebär det antagligen inte att risken för olycka är väl-
digt överhängande. Fast ”omedelbar risk för olycka” låter mycket allvarligt. Det finns säkert
olika nivåer av akut anmärkning beroende på hur långt utanför toleranserna anläggningen
ligger. I extrema fall kan det, som det står i en parentes i akutanmärkningsbeskrivningen, bli
aktuellt med ”avstängning av spår”.

Vad som blir en A-, V-, M-, Å- eller Ö-anmärkning syns inte i besiktningsföreskrifterna
eller någon annan föreskrift. Det är oftast något som endast besiktningsmännen känner till.
Sådana frågor brukar, enligt en besiktningsman, diskuteras vid konferenser besiktningsmän
emellan.

I den nya versionen av BVF 807.30 ”Underhållsbesiktning av banöverbyggnad” som bör-
jade gälla 2001-01-29 står för anläggningen växelvärme vilken prioritet anmärkningarna på de
olika kontrollpunkterna får, se tabell 6.1.

Kontrollera Prioritet

att skyddsjordning till S-räl är intakt akut
att till- och frånkoppling från tåg-/driftcentral fungerar vecka
att ingen skada finns på beröringsskydd månad
att fundamentet är helt år

Tabell 6.1: Fyra av 53 kontrollpunkter för anläggningen växelvärme. (Källa BVF 807.30,
gilltig från 2001-01-29).

Besiktning av växelvärme skall utföras en gång per år. Två av kontrollpunkterna, de två
som rör kopplingslådan, behöver dock inte besiktas oftare än vart femte år. (BVF 807.30)

I tabell 6.1 syns fyra av de sammanlagt 53 kontrollpunkterna för anläggningen växelvärme.
I förra versionen av BVF 807.30, daterad 1998-07-15, fanns endast 13 kontrollpunkter för
växelvärme. Enligt huvudkontorets handläggare av BVF 807.30 har den nya föreskriften om
växelvärme tagits fram av eltekniker på huvudkontoret tillsammans med regionala eltekniker.
De har sett ett behov av fler kontrollpunkter på växelvärmen eftersom det har varit många
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anmärkningar på den. Att prioriteten har skrivits ut har varit uppskattat av både besiktnings-
män och beställare. Det kan enligt handläggaren bli aktuellt att skriva ut klassificeringen i
besiktningsföreskriften på fler anläggningar så småningom.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.2.1.

6.1.2 Hamnbanans funktions- och standardbeskrivning

Banverket Västra banregionen upphandlade drift och underhåll av Hamnbanan i Göteborg
som totalentreprenad med ABT 94. Följande skrev Lars Sandström, banområdeschef Göte-
borgs banområde, i ett elektroniskt brev daterat 2000-12-18:

”Banverket övertog delar av Hamnbanan 1/1 -99 från Hamnen i Göteborg. Vid den tid-
punkten hade Göteborgs Spårvägar underhållet. Vi valde då att fortsätta med dem. Vid ett
besök av generaldirektören för Banverket frågade vi om upphandling av Hamnbanan fick ske
i konkurrens. Han ville fundera lite och återkom senare med besked att fick upphandla
Hamnbanan i konkurrens men att Banverket Produktion inte fick vara med. SRS1 sköter nu
allt underhåll på bandelen, även säkerhets- och underhållsbesiktning2. Banverket Produktion
är underentreprenör vad gäller felavhjälpning under en övergångsperiod. Tidsperioden är 2
år + option på 1 år + 2 år.”

För denna totalentreprenad har Banverket Västra banregionen gett ut ”Hamnbanans funk-
tions- och standardbeskrivning (FSB) avseende drift och underhåll av järnvägsanläggning”,
daterad 2000-05-17. Har man kunnat kringgå Banverkets interna föreskrifter, BVF, vid skri-
vandet av denna FSB eller har man formulerat nya funktions- och standardbeskrivningar av
det som står i BVF? För att svara på denna fråga krävdes en närmare granskning. Jämförelser
gjordes med Banverket Norra banregionens bygghandling/förfrågningsunderlag ”Basentre-
prenad drift och underhåll”, daterad 2000-03-06 samt BVF. Det visade sig att Hamnbanans
funktions- och standardbeskrivning mest bestod av valda delar från besiktningsföreskrifterna i
BVF 807-serien. Utelämnade kontrollpunkter i BVF 807-serien gäller ändå och det står också
i Hamnbanans FSB att verifiering skall ske ”genom säkerhets- och underhållsbesiktning enligt
BVF 807-serien”. Hamnbanans FSB bidrar egentligen bara med en funktionsbeskrivning av
rälssmörjningsapparat, ett mildare krav för bangårdsbelysning och en skiss av ett rälsvand-
ringshinder.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.2.2.

6.2 Drift och underhåll av gator, vägar och spårvägar

Här presenteras kortfattat hur kravstrukturen ser ut för drift och underhåll av gator och vägar i
Sverige samt av spårvägen i Göteborg. Drift och underhåll av spårvägen i Göteborg har stude-
rats ingående eftersom spårvägen påminner mycket om Banverkets järnvägar med spår, kon-
taktledningsanläggningar och signalsystem.

                                                          
1 SRS (Swedish Railsystem) är en privat entreprenör
2 Jämför med kapitel 8.1.1
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6.2.1 Kommunernas gator och vägar

Svenska Kommunförbundet har gett ut en handledning med titeln ”Funktionella gator” (refe-
rens Svenska Kommunförbundet, 1995). Syftet med handledningen är ”att bidra till utveck-
lingen av en entreprenadform som successivt kan utgöra en alltmer renodlad funktionsentre-
prenad”. Handledningen omfattar drift och underhåll av gator med tillhörande anordningar
samt skötsel av gröna ytor i anslutning till gatu- och vägytor. Den togs fram som ett stöd för
kommuner och andra beställare vid upphandling och genomförande av entreprenader men den
skulle även vara till nytta för entreprenörer vid anbudsgivning och genomförande.

I ”Funktionella gator” föreslås att typ av defekt, storlek på defekt som kräver åtgärd och tid
för färdigställande skall ingå i ett funktionskrav för drift och underhåll, se tabell 6.2. Vilken
åtgärd som skall vidtagas behöver dock inte skrivas ut. Det behöver bara stå att defekten skall
åtgärdas. Hur defekten skall åtgärdas står aldrig. Exempelvis står ”sprickor i vägbana > XX
mm skall tätas senast (datum)” och inte ”sprickor i vägbana > XX mm skall tätas med sand
senast (datum)”. Den storlek på defekten som kräver åtgärd liksom tid för färdigställande
överlåter ”Funktionella gator” till kommunerna att bestämma.

Typ av defekt Storlek på defekt som
kräver åtgärd

Tid för färdigstäl-
lande

Exempel Spricka i vägbana > XX mm Senast (datum)

Tabell 6.2: Beståndsdelarna i ett funktionskrav i ”Funktionella gator” (Bearbetning av
Svenska Kommunförbundet, 1999)

I ”Funktionella gator” förekommer sådant som innebär ”trafikfara”, ”fara för trafiksäker-
heten” eller ” fara för trafikanten” och därmed skall åtgärdas i följande kapitel:
1.1.1 Huvudväg, asfaltytor – 2 gånger
1.1.2 Lokalvägnät, asfaltytor – 2 gånger
1.1.3 Grusvägnätet
1.1.4 Gång-, cykel- och hållplatsytor, refuger, etc med asfaltbeläggning – 2 gånger
1.1.5 Gång-, cykel- och hållplatsytor, refuger etc med grusslitlager
1.1.6 Sten- och plattytor (trafikerade ytor) inkl alla kantstöd
2.1 Snöröjning
4.5 Siktskymmande beskärning
5.5 Räcken, nätstaket m.m.
7.2 Felavhjälpning (gatubelysning)
8.4 Markburna trappor

Inga hänvisningar finns till regelverk utan det är upp till entreprenören att bedöma när tra-
fikfaran uppkommer.

När det gäller barmarksrenhållning skall utryckning enligt ”Funktionella gator” ske ”även
under icke ordinarie arbetstid för omhändertagande av skräp typ krossat glas, giftiga material,
döda djur, oljespill etc.” De kommuner och stadsdelsförvaltningar som undersöks i Persson
(2000) har för barmarksrenhållning använt sig av frekvenskrav och inte funktionskrav. Fre-
kvenskrav beskriver antalet utföranden per tidsenhet (Svenska Kommunförbundet, 1999).
Exempel på frekvenskrav vid barmarksrenhållning visas i tabell 6.3.
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Område eller typ av yta Aktivitet Frekvens
(ggr/år)

Grusvägar Tömning av papperskorgar 12
Gång- och cykelvägar Tömning av papperskorgar (april-oktober) 32
Gång- och cykelvägar Tömning av papperskorgar (november–mars) 20
Gång- och cykelvägar Maskinsopning 1
Buss och huvudgator Maskinsopning, kör- och gångbanor 2
Torgytor Städning 260
Torgytor Extrastädning på söndagar (juni-augusti) 12

Tabell 6.3: Exempel på frekvenskrav vid barmarksrenhållning. (Efter Persson, 2000)

För vinterväghållning ställs dock funktionskrav i kommuner och stadsdelsförvaltningar
efter modellen i ”Funktionella gator” (Persson, 2000), se tabell 6.4. Liksom i ”Funktionella
gator” finns inget kvantitativt mätbart startkriterium för halkbekämpning utan ”halkrisk” an-
vänds som startkriterium i kommuner och stadsdelsförvaltningar (Persson, 2000). Entreprenö-
ren får alltså göra en kvalitativ (subjektiv) bedömning om det är halkrisk eller ej.

Snöröjning Halkbekämpning
Startkriterium Färdigställt efter Startkriterium Färdigställt efter

Prioriterat vägnät X cm X tim X tim
Övrigt vägnät X cm X tim X tim
Gångbanor, GC-vägar,
torg etc.

X cm X tim X tim

Tabell 6.4: Modell för funktionskrav för vinterväghållning i ”Funktionella gator” (Källa:
Svenska Kommunförbundet, 1995)

I ”Funktionella gator” förekommer åtgärder som skall utföras ”vid behov” i följande kapi-
tel:
1.1.3 Grusvägsnätet – 2 gånger
1.1.4 Gång-, cykel- och hållplatsytor, refuger, etc. med asfaltbeläggning
1.1.5 Gång- cykel- och hållplatsytor, refuger etc. med grusslitlager - 3 gånger
1.1.6 Sten- och plattytor (trafikerade ytor) inkl alla kantstöd
2.1 Snöröjning
2.2 Halkbekämpning
4.2.3.6 Blomsterlådor
4.3.1 Träd < 10 cm
4.3.2 Gatuträd (utsatta gator) - 2 gånger
4.6 Kontakter med fastighetsägare

Det kan t.ex. stå ”Isrivning utföres vid behov” (2.1) eller ”Tryckspolning ska utföras vid
behov” (9.1). I 8.2 Stödmurar och 8.5 Bergskärningar står ”Behov av underhållsåtgärder an-
mäls till beställaren” respektive ”Behov av ytterligare underhållsåtgärder anmäls till beställa-
ren”.

I vissa fall är det enligt kravbeskrivningen entreprenörens skyldighet att påtala att reinve-
steringar bör göras och var, om denne anser att så är fallet. Så står det t.ex. i 1.2 Planerade
åtgärder: ”Erforderliga nya slitlagerbeläggningar ska initieras av entreprenören och redovisas
beställaren. Utförandet sker därefter som särskild entreprenad.”
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Snöbortforsling skall ske i samråd med beställaren. Detsamma gäller materialinköp till
gatubelysning ”för att upprätthålla anläggningens kvalité”. Även klotterborttagning på broar,
stödmurar och bergskärningar skall ske i samråd med beställaren. Här ersätts utförda åtgärder
enligt à-prislista.

Enligt à-prislista ersätts också reparation av soffor och bänkar (4.4), markering efter be-
läggning (5.1.3), förändringar av vägmärken (5.4), reparation av räcken, nätstaket och vind-
skydd (5.5), felavhjälpning av gatubelysning (7.2), nyanläggning av brunnar, trummor etc.
(9.3). En prioriteringsordning för felavhjälpningen finns där vissa fel skall åtgärdas omedel-
bart, under vardagar mellan kl. (tid – tid) och andra inom en viss tid som kommunen får be-
stämma. Omedelbart skall även förändringar av vägmärken, orsakade av beslut från myndig-
het, rapporteras till beställaren.

Trafikkontoret i Göteborgs stad har förutom när det gäller barmarksrenhållning följt upp-
lägget i Svenska Kommunförbundets handledning ”Funktionella gator” i sin funktions-, stan-
dard- och åtgärdsbeskrivning av datum 1999-06-01 (Trafikkontoret Göteborg, 1999). För
barmarksrenhållningen finns frekvenskrav liksom i de andra kommuner som undersöks i Pers-
son (2000). För beläggningar har Trafikkontoret använt formuleringarna i ”Funktionella ga-
tor” rakt av och fyllt på med det man tycker är lämpliga nivåer. Man har också lagt till egna
texter. Uttrycket ”vid behov” förekommer inte alls lika frekvent som i ”Funktionella gator”.
Uttrycken ”fara för trafikanter” och ”trafiksäkerhetsrisk” står däremot lika ofta som i ”Funk-
tionella gator”.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.2.3.

6.2.2 Spårvägen i Göteborg

Även när det gäller drift och underhåll av spårvägen i Göteborg har Trafikkontoret använt sig
av strukturen i Kommunförbundets handbok ”Funktionella gator”.

För drift och underhåll av bananläggning har Trafikkontoret Göteborg skrivit en ”Funk-
tions-, standard- och åtgärdsbeskrivning” daterad 1996-07-02. Följande tio kapitelrubriker
finns i det 33–sidiga dokumentet:
0 Allmänt
1 Spåranläggningar
2 Växelanläggningar
3 Kontaktledningsanläggningar
4 Signalsäkerhetsanläggningar och växelautomatik
5 Trafikanordningar och hållplatser
6 Vinterväghållning (bana)
7 Övrigt drift och underhåll
8 Diverse uppgifter och rutiner
9 Förrådshållning

Kravbeskrivningen för respektive verksamhetsområde inleds med att på övergripande nivå
beskriva de funktionskrav som skall gälla. Underhålls- och säkerhetsbesiktning skall ske en-
ligt banstandard 11.1. Det hänvisas ofta till Trafikkontorets banstandard, t.ex. svetsningar och
kryss skall åtgärdas i enlighet med banstandard 7.2.3.
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Om Trafikkontorets drift och underhåll av spårvägen

Mats Larsson planeringsledare på Väg- och banhållning, Trafikkontoret i Göteborgs stad, in-
tervjuades om drift och underhåll av spårvägen i Göteborg, 1999-10-13.

Trafikkontoret i Göteborg

Trafikkontoret som bildades 1990 är Trafiknämndens administrativa organisation. Trafik-
kontoret utvecklar, marknadsför och planerar kollektivtrafik, samt upphandlar trafik-, service-
och underhållstjänster. Efter konkurrensutsättningen 1989 var det till en början endast nyinve-
steringarna som upphandlades i konkurrens. Allt underhåll på spårvägsanläggningarna upp-
handlades 1997 för första gången i fri konkurrens. Fem företag tillfrågades och två lämnade in
anbud: Göteborgs Spårvägar och SRS (Swedish Railsystem) som är en privat entreprenör.
Göteborgs Spårvägar fick entreprenaden. Priset betydde mycket vid valet av entreprenör.

Göteborgs Spårvägar

Göteborgs Spårvägar är ett kommunalt bolag som utför persontransporter med spårvagn, buss
och färdtjänstfordon, företrädesvis inom Göteborg. Bolaget sköter spårvagnstrafiken, äger
spåren till vagnhallarna och sköter också underhållet av spårvägen. Spårvagnstrafiken är till
skillnad från busstrafiken och underhåll av spårvägen ej utsatt för konkurrens.

Spårvagnstrafiken startade 1879 som Gothenburg Tramway Ltd, ett brittiskt bolag, som
lade ut det första spårnätet och bedrev trafik med hästspårvagnar. År 1899 köpte kommunen
in verksamheten och bildade Spårvägsförvaltningen, och under de första åren genomfördes
elektrifieringen av spårvagnstrafiken. Busstrafik kom igång 1923. År 1989 upphörde Spårvä-
gen att vara förvaltning, och företaget ombildades till aktiebolag. Det övergripande ansvaret
för kollektivtrafiken togs därmed över av den nybildade kommunala Trafiknämnden.

Trafikföretagen i Göteborg får ersättning för sitt transportarbete (sin körsträcka) eller i vis-
sa fall efter uppdragstimmar. Trafikföretagen får inte biljettintäkterna, utan dessa tillfaller
Trafikkontoret.

Drift- och underhållsverksamhetens omfattning

Spåranläggningen indelas i ban, el, signal, stödmurar, tunnlar och spolbrunnar. Till driftåtgär-
der räknas räffelslipning, snöröjning och halkbekämpning. Det finns 61 km gatuspår varav 49
km ligger på lös lergrund. Lera ger dålig stabilitet och tjälskador. Betongplattor gjuts för att
klara av leran men de ger mer buller och vibrationer.

Risk och ansvar

Entreprenadformen är generalentreprenad med funktionsansvar på 4 plus 2 år. Förfrågnings-
underlagets AF-del bygger på AB 92.

Trafikkontoret ansvarar för bansäkerheten inför järnvägsinspektionen och för elsäkerheten
(kontaktledningarna) inför elsäkerhetsverket. Entreprenören skall upprätthålla en viss nivå på
spårvägen. Beställaren talar om när underhåll skall ske. En tvist mellan kommunala bolag kan
ej gå till domstol.
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Ersättningsform

Entreprenören får betalt varje månad, ca tre miljoner kronor. Tilläggsbitar betalas separat.
Avtalet på 4 + 2 år är bundet till konsumentprisindex. Inget incitament finns förutom eventu-
ell förlängning i två år.

Mellan 1 december och 15 mars sker inget underhåll av spår. Personalen har då komple-
digt, går utbildningar, utför röjningsarbete av växtlighet och vagnhallsjobb.

Det har varit diskussioner om växelanläggningar och växelautomatiken. Beställaren säger i
förfrågningsunderlaget att ”planerad åtgärd i form av hel eller större del ingår ej entreprena-
den”. Frågan är då vad ”större del” är ekonomiskt sett. Beställaren hävdar att renovering ingår
i entreprenaden medan entreprenören inte tycker att så är fallet.

Kvalitetskrav

Två gånger per år utför entreprenören säkerhetsbesiktning och en gång per år underhålls-
besiktning3. I beställarens krav hänvisas till Banstandard – en pärm med föreskrifter som byg-
ger på gamla servicemeddelanden. Med hjälp av en konsult lade beställaren grunden till denna
1992. Innan dess utgjordes kraven av servicemeddelanden på lösblad. Banstandarden skulle
när intervjun gjordes, i oktober 1999, inom kort delas upp i ”projektering” och ”drift och byg-
gande”.

Trafikkontoret har följande krav på besiktningsmän:
- banskolans utbildning,
- trafiksäkerhetsutbildning (TRI) som ges av Trafikkontoret,
- god kännedom av banan,
- gott omdöme.

Akut åtgärd sätts in vid trafik- eller personfara. Stopp för spårvagnstrafik räknas som tra-
fikfara. Mindre allvarliga fel kan åtgärdas inom 1 vecka eller 4 veckor. Om det uppstår något
fel på banan rapporterar oftast en spårvagnsförare detta till trafikledningscentralen som kallar
på en jourhavande banmästare med viss inställelsetid.

Besiktning skall ske efter avtalstidens slut. Entreprenören får åtgärda så att banan uppfyller
kraven eller bekosta åtgärder som näste entreprenör måste göra.

Samverkan

Byggmöten hålls en gång per månad och de tar ungefär fem timmar. På dessa möten finns
personal från ban-, el- och signalområdet med.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.2.4.

6.2.3 Vägverkets funktions- och standardbeskrivning

Vägverket är indelat i sju regioner i landet och har som en av sina uppgifter att utveckla och
förvalta det statliga vägnätet i rollen som beställare. Vägverket har en funktions- och stan-

                                                          
3 Jämför kapitel 8.1.1
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dardbeskrivning (FSB) för drift och underhåll av vägnätet. Det finns en ”Sverigemall” som
kan anpassas och omarbetas regionalt.

I bilaga H finns ”Belagd väg” och i bilaga I ”Vinterväghållning” ur FSB 1999-01-15 (Väg-
verket Region Norr, 1999). Den löpande texten i FSB finns tabellerad i dessa bilagor. Kraven
gäller driftområdena Arvidsjaur, Bjurholm, Gällivare, Kalix, Luleå och Umeå. ”Belagd väg”
har beskrivningar för olika problem som kan förekomma medan ”Vinterväghållning” är inde-
lad i olika åtgärder.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.2.5.

6.3 Kravstruktur i Banverkets underhållsverksamhet

Här redogörs för vilken struktur som finns för krav i Banverkets underhållsverksamhet.

BVF kan sägas vara redigerad efter den så kallade pyramidregeln. Denna pyramidregel an-
vänds i AMA, (Allmän material- och arbetsbeskrivning) och presenteras i kapitel 3.3. Pyra-
midregeln förekommer även i kommunernas arbetsbeskrivningar för underhåll av gator och
vägar, i funktions-, standard- och åtgärdsbeskrivning för spårvägen i Göteborg samt i Vägver-
kets funktions- och standardbeskrivning. I BVF finns ibland endast rubriker utan kravtext
under men så är även fallet i AMA.

I besiktningsföreskrifterna i BVF 807-serien som avser det tillståndsbaserade underhållet,
följs Banverkets anläggningsstruktur i BVF 811. Växeldriv av modell JEA 73 illustrerar detta
i tabell 6.5.

BVF 811 Banverkets anläggnings-
struktur (Giltig från 2001-01-01)

BVF 807 Säkerhets- och underhållsbesiktning av fasta
anläggningar (Giltig från 2001-01-29)

Nivå 1 Banöverbyggnad .30 Underhållsbesiktning av banöverbyggnad
Nivå 2 Spårväxel 3 Spårväxel
  Modell EVR-UIC60-2500-1:26,5
Nivå 3 Omläggningsanordning 3.13 Omläggningsanordning
  Modell
Nivå 4 Växeldriv 3.13.1 Växeldriv (generellt)
  Modell JEA 73 3.13.1.1 Växeldriv typ JEA 50 och 704

Tabell 6.5: Jämförelse mellan BVF 811 och BVF 807 för växeldriv av modell JEA 73.

När exemplet med växeldriv JEA 73 läggs in ECE:s nivåsystem, se kapitel 3.3, ser det ut
som i tabell 6.6. Inga övergripande krav finns för banöverbyggnad, spårväxel och omlägg-
ningsanordning.

                                                          
4 Innefattar JEA 73



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Resultat från studie av funktionskrav

71

A
Byggnaden som en helhet

(i)
Alla
bygg-
nader

(ii)
Särskild
bygg-
nadstyp

(iii)
Individuell
byggnad

B
Byggnads-

komponenter

C
Byggnads-

material

Banöver-
byggnad

Spårväxel Omläggnings-
anordning

1a  Övergripan-
de krav

1b  Indelning
av princi-
perna i
funktions-
områden

1c  Preciserade
krav

Växeldriv
(generellt)

Växeldriv typ
JEA 50 och 70

2  Verifikations-
metoder

Växeldriv typ
JEA 50 och 70

3  Exempel på
tekniska lös-
ningar

Tabell 6.6: ECE:s nivåsystem med krav för växeldriv JEA 73 inlagd.

Tabell 6.6 kan tolkas på två sätt:

Alternativ 1:
Preciserade krav ställs på växeldriv (generellt) och växeldriv typ JEA 50 och 70. Endast en

verifikationsmetod finns angiven för växeldriv typ JEA 50 och 70 - ”om kontroll indikeras för
mer än 3 mm kan BVF 523.61 (Redskap för kontroll av tungors och stödrälers slitage) använ-
das för att bestämma hur akut felet är…”.

Alternativ 2:
Besiktningsföreskrifterna för växeldriv består av kontrollpunkter som skall uppfyllas och

dessa kontrollpunkter kan sägas utgöra verifikationsmetoder för växeldriven. Verifikations-
metoderna är därmed bindande krav för växeldriven. För växeldriv typ JEA 50 och 70 finns
dock en verifikationsmetod som inte är bindande - ”om kontroll indikeras för mer än 3 mm
kan BVF 523.61 (Redskap för kontroll av tungors och stödrälers slitage) användas för att be-
stämma hur akut felet är…”.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.2.6.
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7 Resultat från studie av partneringförsök

I detta kapitel beskrivs hur partneringförsöket i Luleå banområde tog form och genomfördes.
En sammanfattning görs av det som diskuterades och beslutades på de arbetsmöten som hölls
under partneringförsöket. Resultat från forskarens enkätundersökningar redovisas också.
Figur 7.1 visar vilken del av forskningsprojektet som behandlas i kapitlet.

Figur 7.1: Schematisk bild av uppsatsen.

7.1 Observationer

Här redovisas resultat från observationer av partneriggruppens möten, prioriteringar och upp-
följningar. Analys och diskussion finns i kapitel 8.3.1.

7.1.1 Möten

Vid ett möte den 3 februari 2000 där chefen för Arbetsområde Boden, chefen för Luleå ban-
område, diskussionsledaren och observatören (forskaren) deltog beslutades att partneringför-
söket skulle ske på hela Luleå banområde. Dessförinnan hade ett föreslag funnits om att en-
dast bandel 119, 120 och 122, d.v.s. sträckan Boden – Luleå, Bodens bangård och Luleå ban-
gård skulle ingå i försöket. Efter att diskussionsledaren sagt att försöket i så fall sannolikt
måste göras om över hela banområdet senare enades samtliga mötesdeltagare om att hela Lu-
leå banområde skulle ingå. Chefen för Arbetsområde Boden och chefen för Luleå banområde
sade också att de hade ett slags partnering redan nu inofficiellt.

Vid mötet den 3 februari 2000 sades att partnering skulle få följande uppgifter:
- prioritering av arbeten,
- samordning – vad går att göra samtidigt?
- fånga upp hinder, t.ex. föreskrifter,
- tekniska frågor, t.ex.

- uppfrysningar,
- spårväxlar,
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- snöröjning.

Möten skulle ske minst en gång per månad.
Följande utgångspunkter för partnering lades fram vid partneringseminariet på Norra ban-

regionen den 10 februari 2000:
- samverkan enligt partneringmodellen,
- dagens krav på järnvägen,
- affärsmässiga former,
- partnering får inte bli en ursäkt för att gå tillbaks till det gamla systemet med ett enda

Banverk,
- partnering skall ske inom basentreprenadavtalet för drift- och underhållsverksamhet inom

Luleå banområde,
- gemensamt måldokument tas fram av partneringgruppen,
- start för avtalet blir 2 maj 2000 och det gäller ett år framåt,
- AB 92 gäller enligt centralt beslut, vilket betyder att Produktion har ett renodlat utföraran-

svar och inget funktionsansvar.

Deltagarna i partneringgruppen skulle vara genomförandegruppen plus de tre banförvaltar-
na från beställaren och tre enhetschefer från entreprenören.

Diskussionsledaren gav vid det första arbetsmötet med partneringgruppen, den 28 februari
2000, förslag på hur Banverket kan gå från nuläge till bör-läge med hjälp av partnering:
- en särskild partneringgrupp bildas,
- gemensamma delmål tas fram,
- öppenhet,
- konfliktlösningsmetod utformas,
- tillägg till avtalet,
- ”no blame culture” - sök ej syndabock utan lösning.

Partneringgruppen begav sig till Umeå den 23 mars 2000. Där berättade Peter Rehnman
(Vägverket Region Mitt) och Franz Birkl (NCC Anläggning) om Vägverkets försök med mål-
entreprenad, se vidare bilaga J. Under kvällen framkom att en del av entreprenörens repre-
sentanter blivit betydligt mer positivt inställda till partnering efter informationen. Tidigare
hade de sagt att de borde få tid att lära sig sin roll som entreprenör innan partnering var aktu-
ellt att försöka sig på. Dagen därpå, den 24 mars 2000, hölls arbetsmöte 2 i Umeå. Där beslu-
tades att veckomöten skulle hållas lokalt mellan objektansvariga och banförvaltare varje
vecka. Det som kommer fram i veckomötena presenteras på partneringgruppens arbetsmöten,
som hålls en gång per månad. Om partneringgruppen ej lyckas lösa en konflikt kontaktas che-
fen för Norra banregionen och chefen för Produktion Nord. Huvudkontoret kontaktas om kon-
flikten rör BVF. Under övriga frågor beslutades att Maskinpoolen, Tågtrafikledningen och
Bandriftledningen skulle medverka på nästa möte.

Inga representanter från Maskinpoolen, Bandriftledningen eller Tågtrafikledningen fanns
med på arbetsmöte 3, den 17 april 2000, trots att de inbjudits enligt beslut vid föregående
möte. Det skulle dröja till arbetsmöte 6, den 24 augusti 2000, innan Maskinpoolen och Ban-
driftledningen medverkade och till arbetsmöte 7, den 28 september 2000, innan Tågtrafikled-
ningen fanns representerad på ett partneringmöte. Jan-Erik Ivarsson från J&W Projektstyrning
informerade vid arbetsmöte 3, den 17 april 2000, om två projekt som han medverkade i där
partnering tillämpas: Södertörns högskola och Centralsjukhuset i Karlstad.

Arbetsmöte 4, den 15 maj 2000, som var det första som ägde rum efter att avtalsperioden
startat 2 maj 2000, ägnades främst till prioriteringar av mål, se kapitel 7.1.2. Det beslutades att
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partneringmötena i fortsättningen skulle hållas samma dag och på samma plats som byggmö-
tena för att spara tid.

Efter arbetsmöte 5, den 6 juni 2000, skickades en åtgärdslista ut med e-post till mötesdel-
tagarna från beställaren och entreprenören där de fick prioritera vilka åtgärder som var vikti-
gast och vem som var bäst lämpad att arbeta med åtgärderna, se kapitel 7.1.2. Resultatet av
åtgärdsprioriteringen redovisades på arbetsmöte 6, den 24 augusti 2000.

Vid arbetsmöte 7, den 28 september 2000, fick mötesdeltagarna svar på sina frågor om
Tågtrafikledningens verksamhet av Tågtrafikledningen som hade en representant med på detta
möte.

Förslag på vinterarbeten från beställaren och entreprenören diskuterades under arbetsmöte
8, den 26 oktober. Under veckomötena mellan banförvaltare och objektsansvariga togs nya
vinterarbeten fram kontinuerligt. Snön dröjde så entreprenören hade mycket tid till andra ar-
beten.

Under arbetsmöte 9, den 23 november, annonserade beställaren att denne hade beställt fel-
analys av entreprenören, Banverket Produktion och konsulten Banverket Projektering.

Arbetsmöte 10 hölls först den 25 januari 2001, sedan det planerade decembermötet hastigt
ställts in. Entreprenören Banverket Produktion omorganiserades vid årsskiftet och flera av
entreprenörens deltagare i partneringgruppen byttes ut. Det planerade februarimötet ställdes in
när både diskussionsledaren och projektledaren hade fått förhinder.

Två möten till hölls under partneringförsöket innan det avslutades 1 maj 2001. På det näst
sista mötet, den 22 mars 2001, presenterade felanalysgruppen sina första resultat och på det
sista mötet, den 26 april 2001, visades det ekonomiska utfallet för partneringen och partne-
ringförsöket sammanfattades.

Utförligare noteringar från mötena finns i bilaga K.

7.1.2 Prioriteringar

Prioritering av mål

Partneringgruppen valde ut vilka mål och delmål som skulle gälla för entreprenaden och gjor-
de därefter en prioritering bland dessa. Prioriteringarna gjordes genom omröstningar där varje
representant från beställaren och entreprenören hade en röst. Beskrivningar av hur partnering-
gruppens prioritering av de gemensamma målen för projektet gick till finns i bilaga L och M.
Delmålen partneringgruppen till sist kom fram till finns i tabell 7.1.

I tabell 7.1 står också vilken av följande typer de olika delmålen är av:
Typ 1 Hårda delmål som kan följas upp med siffervärden.
Typ 2 En kombination av mjuka och hårda faktorer där uppgiften är att inventera ett visst

förhållande och/eller bygga upp en åtgärdsbank.
Typ 3 Renodlat mjuka delmål t.ex. att klargöra parternas roller.
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Delmål för entreprenaden Typ
A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken. 1
A3 Möjligheten till förebyggande felavhjälpning för viktiga typer av fel inventeras. 2
B1 Underskrida riktkostnaden. 1
B2 Bygga upp en åtgärdsbank med vinterarbeten. Åtgärderna ges prioriteringsordning. 2
B3 Mer tid för arbete i spår. 1
B4 Minska ryckigheten i produktionen. 2+3
C1 Klargöra roller och befogenheter. 3
C2 Förbättra kvalitetsdokumentationen. 2
D1 Gemensam tolkning av kravspecifikationer- åtagandet enligt förfrågningsunderla-

get. Specificera förväntningarna på produktionsresultatet.
2

D2 Ökad öppenhet i umgänget mellan parterna. 3
E1 Identifiera hinder för att uppnå mål A. 2
E2 Identifiera hinder för att uppnå mål B. 2

Tabell 7.1: Partneringgruppens prioritering av de gemensamma målen.

Prioritering av åtgärder

Åtgärdsplanen

Till arbetsmöte 6, 2000-08-24, hade en prioritering gjorts i åtgärdsplanen, se bilaga M och N.
Diskussionsledaren visade följande som resultat av prioriteringen vid arbetsmöte 6:

Prioritet
A1.3 Följ upp tågstörningar. 1.3
A1.4 Inventera och analysera möjligheten att genom förebyggande underhåll

ytterligare minska risken för tågstörningar. 1.6
B3 Samråd med Tågtrafikledning och Bandriftledning. 1.5
B4.2 Samråd med projektenheten. 1.9
C2.2 Utforma minimikrav. 1.6
C2.3 Informera berörda. 1.8
D1 Specificera förväntningarna på produktionsresultatet. 1.3

Prioritet 1 - 3, där 1 = högsta prioritet.

Åtgärd A1.1 ”Inventera och sammanställ vanligen förekommande fel inom Luleå banom-
råde” arbetade Bandriftledningen med sedan tidigare.

Diskussionsledaren nämnde inte B2.1 ”Kontinuerlig/veckovis inventering av åtgärder som
möjligen kan utföras under vinterperioden” fast den åtgärden fick ganska hög prioritet. Det
berodde på att partneringgruppen redan arbetade med det.

Åtgärd B4.2 ”Samråd med projektenheten” ansåg diskussionsledaren vara så viktig att den
trots att den blev ganska lågt prioriterad nämndes av diskussionsledaren.
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Vinterarbeten

Nästa prioritering handlade om vinterarbeten. Vilka förslag till vinterarbeten var viktigast och
hade störst möjlighet att kunna genomföras?

På första plats både hos beställaren och entreprenören kom:
• Bygga växlar i revisionshallen till kommande säsong samt eventuell spannbyggnad. Detta

arbete fordrar en beställning av typen projekt. Det är också behovsstyrt.

På delad första plats hos beställaren kom dessutom:
• Kontroll av ritningars överensstämmelse med verkligheten. Detta arbete går bra att göra

idag enligt beställaren.
• Dika och dränera, renovera trummor, märka upp trummor (tidiga vinterarbeten). Det är

dock relativt dyrt.

På andra plats hos entreprenören kom:
• Stängselreparation/-rivning (t.ex. åtgärdande av renstängsel, stängselreparation mot gång-

bana, rivning av gammalt kostängsel). Beställaren sade att detta var ett personalintensivt
arbete (vilket borde betyda att det är ett bra arbete om man vill skapa sysselsättning).

På andra plats hos beställaren och tredje hos entreprenören kom:
• Riva vissa spår och växlar som ej används. Rivningsbeslut fordras dock.

7.1.3 Partneringgruppens uppföljning av delmålen

Ackumulerade tal för tågstörningstimmar beroende på infrastrukturen, antal inrapporterade
fel, antal akut- och veckoanmärkningar samt spårläget under partneringförsöket 2 maj 2000 –
1 maj 2001 jämfördes med motsvarande ackumulerade tal under föregående avtalsperiod 2
maj 1999 – 1 maj 2000.

Resultat för de hårda delmålen, eller mätbara mål för partnering som de också kallats av
partneringgruppen, var när partneringförsöket var slut 1 maj 2001 jämfört med föregående
avtalsperiod:
• tågstörningar beroende på infrastrukturfel: 19 % mindre,
• antal inrapporterade fel: 14 % mindre,
• akut- och veckoanmärkningar: 11 % färre,
• spårläge: bättre.

Ekonomin mättes genom att jämföra slutlig kostnad med riktkostnaden för basentreprenad-
avtalet:
• ekonomi: den slutliga kostnaden för partneringförsöket blev 13 % lägre än riktkostnaden.

Kombinationer av mjuka och hårda faktorer och renodlat mjuka delmål mättes ej av part-
neringgruppen under försöket. Efter att försöket var avslutat träffades dock genomförande-
gruppen för partneringprojektet, den 22 maj 2001, för att sammanfatta de erfarenheter som
gjorts. Projektledaren för partneringförsöket lät chefen för beställaren och chefen för entre-
prenören gemensamt fylla i en lista med vad som hade varit positivt och negativt med partne-
ringförsöket. Nedan redovisas denna lista.
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Positivt

• Veckomöten infördes. Eftersom det löpande arbetet diskuteras på veckomötena, så behöv-
de dessa frågor inte tas upp på byggmötena, varför tiden för byggmötena kortades. Vinter-
arbeten togs fram på veckomötena vilket medförde att fler M-, Å- och Ö-anmärkningar
kunde åtgärdas och mer förebyggande underhåll kunde utföras vilket sin tur gav färre A-
och V-anmärkningar och färre antal fel.

• Ökad förståelse för motpartens problem. Båda parter tvingades se problem ur motpartens
synvinkel och fick därmed större förståelse för de problem som motparten brottades med.
Partnerna lärde känna varandra bättre och fick en rakare och ledigare dialog. I ett sådant
klimat kan även negativ kritik tas upp och vändas till positiv verkan.

• Beställare och entreprenör fick gemensamma mål. Ett vinna-vinna-förhållande skapades.
De pengar som entreprenören sparade åt beställaren genom ett effektivare resursutnyttjan-
de gick tillbaka till entreprenören i form av fler tilläggsbeställningar.

• Hinder för att uppnå mål kartlades. Problem med Maskinpoolen, Tågtrafikledningen och
Bandriftledningen fångades upp och diskuterades med dessa parter. Problem med före-
skrifter fångades också upp och försök att förändra dessa gjordes.

• Ökad erfarenhetsåterföring. När mätvärden för hur verksamheten fortskred började redo-
visas på partnerigmötena och det arbete som lagts ned där visade på positiva förbättringar
så ökade också tron på att förändringar var möjliga att genomföra.

• Ökad återrapportering av åtgärdade fel. Vite för Produktion vid utebliven återrapporte-
ring från felavhjälpningen resulterade i en ökning från nästan 0 % till 100 % återrapporte-
ring.

Negativt

• Mer möten. Större tidsåtgång.
• Oklara incitament. På vilket sätt den ekonomiska uppföljningen skulle ske var ej fullt ge-

nomtänkt. Det fanns ingen förberedelse för att få fram jämförbara uppgifter med Kiruna
och Umeå banområde.

• Ettårsavtal för entreprenören. Märkbar negativ påverkan.
• Beställaren får ej behålla insparade pengar till nästa år. Negativ påverkan. Typiskt syn-

drom för anslagsverk.
• Otydliga definitioner. Det finns olika definitioner i de olika banområdena, vilket gör det

svårt att jämföra utvecklingen i Luleå banområde med angränsade banområden.

Analys och diskussion finns i kapitel 8.3.1.

7.2 Enkätundersökningar

Här redovisas resultatet av de två enkätundersökning som gjorts vid forskarens utvärdering av
partneringförsöket. Enkät 1 om drift och underhåll av järnvägar i Norra banregionen och en-
kät 2 om förändringar i Luleå banområde. Frågorna i enkät 1 finns i bilaga O och frågorna till
enkät 2 finns i bilaga P. Analys och diskussion av resultaten från enkäterna finns i kapitel
8.3.2.
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7.2.1 Enkät 1 - drift och underhåll av järnvägar i Norra banregionen

För att mäta utvecklingen av de mål som partneringgruppen formulerade för partneringen och
jämföra med de två andra banområdena i Norra banregionen, där partnering inte användes för
drift och underhåll, konstruerade forskaren en enkät med frågor baserade på partneringgrup-
pens målformuleringar. Enkäten bestod av elva frågor som var och en hade fyra svarsalterna-
tiv, från ”Nej, inte alls” till ”Ja, definitivt”. Svarsalternativet ”Nej, inte alls” gav 1 poäng och
”Ja, definitivt” gav 4 poäng. Alla enkätfrågor formulerades så att ”Ja, definitivt” var det mest
positiva svaret för drift- och underhållsverksamheten. Enkäten skickades ut i två omgångar, i
juni och i december år 2000. En version av enkäten skickades till beställaren i Luleå banom-
råde (BO LE), Kiruna banområde (BO KRA) och Umeå banområde (BO UÅ). En annan ver-
sion med motsvarande elva frågor skickades till entreprenören Banverket Produktion i Ar-
betsområde Boden (PO BDN) med verksamhet mestadels i Luleå banområde, Arbetsområde
Kiruna (PO KRA) med verksamhet i Kiruna banområde och Arbetsområde Vännäs (PO VNS)
med verksamhet i Umeå banområde. Enkätfrågorna finns i bilaga O.

Syftet med enkäten var att utröna skillnaden i hur beställare och entreprenör uppfattade
drift- och underhållsverksamheten, skillnader mellan de olika banområdena och skillnader
mellan juni- och december-enkäten. Därmed skulle också kunna ges svar på om partneringen i
Luleå banområde hade påverkat utvecklingen av drift- och underhållsverksamheten. Svarsper-
sonerna kunde i dessa enkäter vara anonyma. Forskaren vet bara från vilka banområden re-
spektive arbetsområden svaren kommer.

Fråga 10 i enkäten till beställaren ”Är det svårt att få ut mer drift och underhåll per år med
nuvarande resurser?” kunde uppfattas på olika sätt. Denna fråga ströks därför vid samman-
ställningen liksom motsvarande fråga 10 i enkäten till entreprenören ”Är det svårt att få ut
mer drift och underhåll per år med de resurser ni har?”. Hade frågan till beställaren formule-
rats ”Är det svårt för Produktion att få ut mer drift och underhåll per år med de resurser som
de har?” skulle den bättre speglat forskarens frågeställning om hur pass effektivt parterna an-
såg att drift- och underhållsverksamheten sköttes. Forskarens tanke var att svaret ”Ja, defini-
tivt” innebar att Produktion skötte drift- och underhåll på ett effektivt sätt. Fråga 10 kan dess-
utom sägas vara överflödig eftersom fråga 9 ”Är kostandsnivån för drift och underhåll god-
tagbar?” också handlar om effektivitet i drift- och underhållsverksamheten.

Resultat enkät 1

Juni-enkäten sändes ut med brev till 44 personer, 24 på beställarsidan och 20 på entreprenör-
sidan. 40 svar inkom, vilket betyder en svarsfrekvens på 91 %.

December-enkäten skickades med brev till 43 personer, 24 på beställarsidan och 19 på ent-
reprenörsidan. I Umeå banområde hade två personer slutat och ersatts av två nya, i Arbetsom-
råde Vännäs hade en person slutat och ersatts av en ny och i Arbetsområde Kiruna hade en
person slutat utan att någon ersättare hade satts in. Annars var det samma personer som svara-
de på enkätutskicket i december som i juni. 37 svar inkom och svarsfrekvensen för december-
enkäten blev därmed 86 %.

I tabell 7.2 visas en sammanställning av medelpoängen från svaren i vart och ett av de tre
banområdena och de tre arbetsområdena i juni och december.
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Beställare EntreprenörEnkät
BO LE BO KRA BO UÅ PO BDN PO KRA PO VNS

juni 2000 2,60 2,64 2,29 2,71 2,45 2,54
december 2000 2,76 2,81 2,43 2,81 2,78 2,55
Förändring + 0,16 + 0,17 + 0,14 + 0,10 + 0,33 + 0,01

Tabell 7.2: Resultat av enkäten ”Frågor om drift och underhåll av järnvägar”.

En måttlig ökning av medelpoängen kan ses överlag, utom i Arbetsområde Kiruna (PO
KRA) där den är markant och i Arbetsområde Vännäs (PO VNS) där poängen är i stort sett
lika i juni och december. I tabell 7.3 visas medelvärdet av poäng i enkätsvar från beställare
och entreprenör i respektive banområde.

Enkät Luleå banområde
Medelvärde av poäng i
BO LE och PO BDN

Kiruna banområde
Medelvärde av poäng i
BO KRA och PO KRA

Umeå banområde
Medelvärde av poäng i
BO UÅ och PO VNS

juni 2000 2,66 2,55 2,42
december 2000 2,79 2,80 2,49
Förändring + 0,13 + 0,25 + 0,07

Tabell 7.3: Medelvärde av poäng i enkätsvar från beställare och entreprenör i de olika
banområdena.

Medelvärdet av poängen ökade mest i Kiruna banområde så att den var ungefär lika som
medelvärdet av poängen i Luleå banområde i december-enkäten. I Umeå banområde var me-
delvärdet av poängen lägst i juni, ökningen var minst och därmed blev medelvärdet lägst även
i december. I tabell 7.4 presenteras de frågor som ökat sin poäng mest i enkätundersökningen
i december jämfört med den i juni.

Frågor vars poäng ökat mest hos beställare
BO LE BO KRA BO UÅ

Fråga 1 3 9 1 3 4 1 5 9
juni -00 2,38 2,63 1,63 2,57 2,36 2,50 2,63 2,38 1,38
december -00 2,64 3,00 2,00 3,13 2,81 3,00 2,88 2,88 1,75
Förändring + 0,26 + 0,37 + 0,37 + 0,56 + 0,45 + 0,50 + 0,25 + 0,50 + 0,37

Frågor vars poäng ökat mest hos entreprenör
PO BDN PO KRA PO VNS

Fråga 1 9 11 7 8 9 3 9 11
juni -00 3,00 2,33 2,86 1,83 1,83 1,50 2,60 2,00 2,80
december -00 3,17 2,75 3,17 2,25 2,75 2,50 2,75 2,50 3,25
Förändring + 0,17 + 0,42 + 0,31 + 0,42 + 0,92 + 1,00 + 0,15 + 0,50 + 0,45

Tabell 7.4: Enkätfrågor vars poäng ökat mest hos beställare respektive entreprenör.

Fråga 9 ”Är kostnadsnivån för drift och underhåll godtagbar?” finns bland de tre frågor
som ökat sin poäng mest överallt utom hos beställaren i Kiruna banområde.

Fråga 1 ”Finns öppenhet i redovisning av uppgifter hos Produktion mot er på banområ-
det?” finns hos alla beställarna bland de tre frågor som ökat sin poäng mest. Dess motsvarig-
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het i enkäten till entreprenören ”Finns öppenhet i redovisning av uppgifter hos banområdets
personal mot er på Produktion?” återfinns bland de tre frågor som ökat poängen mest i Ar-
betsområde Boden (PO BDN).

De frågor som minskat sin poäng på ett markant sätt från enkäten i juni till den i december
är fråga 3 ”Förstår banområdet sin roll som beställare?” i Arbetsområde Kiruna (2,75 poäng i
juni och 2,38 poäng i december) och fråga 7 ”Finns det tillräckligt med tid för arbete i spår?” i
Arbetsområde Vännäs (2,20 poäng i juni och 1,75 poäng i december).

I bilaga O redovisas frågorna från den högsta till den lägsta poängen i enkätundersökning-
en i juni och december.

7.2.2 Enkät 2 - förändringar i Luleå banområde

Den första enkätundersökningen bedömdes inte ge tillräckligt med uppgifter om hur partne-
ringförsöket hade upplevts av beställaren och entreprenören i Luleå banområde. Därför skick-
ades ytterligare en enkät i februari 2001 med e-post men den här gången bara till beställaren
och entreprenören i partneringgruppen. Den byggde delvis på frågor om de mjuka delmålen
för partnering och utformades ungefär som den i programmet för partnering (Olsson, opubli-
cerat material, 2000) föreslagna utvärderingsmetoden. Denna byggde i sin tur på en modell av
Stephenson (1996) med en skala från 1 till 5. Där 1 står för den sämsta möjliga utvecklingen
och 5 för den bästa möjliga utvecklingen. Någon sådan utvärdering hade inte gjorts av partne-
ringgruppen själv, som det var tänkt i programmet, så den gjordes som en del i forskarens
utvärdering av partneringförsöket.

I enkät 2 fick svarspersonerna svara på om och i så fall hur tolv faktorer (öppenhet, samar-
bete, roller och befogenheter, tidseffektivitet i möten, samarbetet med Tågtrafikledningen,
tiden för arbete spår, ryckigheten i produktionen, kostnadsnivån, kvalitetsdokumentationen,
skillnader i tolkningar av förfrågningsunderlag mellan beställare och entreprenör, administra-
tionens omfattning och antalet tilläggsbeställningar) hade förändrats jämfört med den föregå-
ende avtalsperioden, d.v.s. jämfört med tiden före partneringförsöket. Frågan ”Vad beror det
på?” lades till efter varje fråga med svarsalternativ för att få svarspersonernas syn på vad en
förändring berodde på eller om ingenting förändrats vad orsaken till det kunde vara. De mest
utförliga svaren kom från beställaren, se bilaga P. Som avslutning fick svarspersonerna frågan
om något annat förändrats i Luleå banområde sedan förra avtalsperioden (än de tolv i enkäten
nämnda faktorerna). Endast en person svarade något mer än ”vet inte” på denna fråga.

Svarsfrekvensen blev inte lika hög i denna enkät som i enkät 1. Enkäten skickades till de
sex personer från beställarsidan och de åtta personer från entreprenören som hade varit med i
partneringgruppen under minst ett halvår. Fyra svar kom från banområdet och fyra svar från
Produktion. Den låga svarsfrekvensen kan delvis förklaras med att fem av personerna i under-
sökningsgruppen (två från beställaren och tre från entreprenören) endast hade deltagit på nå-
got enstaka möte eller inte alls, då de bara kallades till partneringmötena när partneringgrup-
pens ordinarie medlemmar ansåg att det behövdes. Dessutom hade tre av entreprenörens ordi-
narie medlemmar i partneringgruppen försvunnit från densamma efter entreprenörens omor-
ganisation, årsskiftet 2000/2001. Eftersom enkät 2 tog mer tid i anspråk av svarspersonerna att
besvara än enkät 1 nöjde sig forskaren med de fyra svar som inkom från vardera part.

Beställarens medelpoäng blev 3,69 och entreprenörens 3,83 på en skala 1 till 5, där 1 står
för mycket sämre och 5 för mycket bättre. Poängen 3 står för ”varken bättre eller sämre”. Det
enda som hamnar under poängen 3,0 hos beställaren är ”Roller och befogenheter” (2,75). Här
är det, enligt de kommentarer som lämnats av beställaren, entreprenörens omorganisation vid
årsskiftet 2000/2001 som ställer till bekymmer. Det enda som entreprenören ger en lägre po-
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äng än 3 är ”Tiden för arbete i spår” (2,33). Detta beror enligt entreprenören på den ökade
trafiken.

Två frågor fick högre poäng än 4,0 av beställarens svarspersoner:
- ”Tidseffektiviteten i mötena mellan banområdet och Produktion” fick poängen 4,25. Or-

saker till detta var enligt beställaren att den nya organisationen har funnits i tre år och
därmed blivit inarbetad. Veckomöten med entreprenören har också ökat tidseffektiviteten,
enligt beställaren.

- ”Skillnaden mellan banområdets och Produktions tolkning av texterna i förfrågningsun-
derlaget” fick poängen 4,5. Orsaker till detta var enligt beställaren att man försöker hitta
lösningar som båda vinner på och att det inte är lika prestigefullt att få kritik med den ar-
betsform som man har nu.

Fem frågor fick högre poäng än 4,0 av entreprenörens svarspersoner:
- ”Roller och befogenheter” fick poängen 4,25. Inga kommentarer från entreprenören.
- ”Tidseffektiviteten mellan banområdet och Produktion” fick poängen 4,75. Orsaker till

detta var enligt entreprenören (Produktion) att arbetsformen är mer inarbetad, att möten
rensats från detaljfrågor och att man har veckomöten.

- ”Ryckigheten i produktionen” fick poängen 4,25. Orsaker till detta var enligt entreprenö-
ren förbättrad planering och att man kan nyttja personalen mer när det inte snöar.

- ”Kostnadsnivån för drift och underhåll” fick poängen 4,25. Orsaker till det detta var enligt
entreprenören tydligare roller, att beställaren insett att entreprenören får tjäna pengar och
att det är jämnare personalbeläggning nu.

- ”Skillnaden mellan banområdets och Produktions tolkning av texterna i förfrågningsun-
derlaget” fick poängen 4,5. Orsak till detta var enligt entreprenören att båda parter har
mognat.
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8 Analys och diskussion

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten av verksamhetsbeskrivningen, studien av
funktionskrav och studien av partneringförsök. Kapitlet avslutas med en allmän diskussion om
drift och underhåll av järnvägar. Figur 8.1 visar vilken del av forskningsprojektet som be-
handlas i kapitlet.

Figur 8.1: Schematisk bild av uppsatsen.

8.1 Verksamhetsbeskrivning

8.1.1 Drift- och underhållsverksamhetens omfattning

Här analyseras och diskuteras kapitel 5.2 ”Drift- och underhållsverksamhetens omfattning”

Vid tillståndsbaserat underhåll preciserar beställaren den önskade funktionen genom att
skriva en besiktningsföreskrift. Entreprenören gör vid besiktningen en kvantitativ eller kvali-
tativ mätning av funktionen. (Exempel på kvantitativ mätning – spårviddsmätning. Exempel
på kvalitativ mätning – okulärbesiktning av räl.) Om entreprenörens besiktningsman konstate-
rar att funktionen inte stämmer överens med beställarens krav gör denne en bedömning av hur
snart åtgärden skall sättas in. Om det krävs en akut åtgärd eller åtgärd inom två veckor utför
entreprenören åtgärden utan att invänta klartecken från beställaren. Om åtgärden är av den typ
som inte behöver åtgärdas förrän om en månad eller mer skall entreprenören vänta på en be-
ställning från beställaren. Arbetsmetoden för åtgärden är i vissa fall bestämd av beställarens
föreskrivna tekniska lösning och i andra fall får beställaren välja en egen metod för åtgärden,
se bild i figur 8.2. Om entreprenören själv bedömer om åtgärd behöver vidtas och fritt väljer
arbetsmetod för åtgärden har beställaren ställt ett funktionskrav, se kapitel 6.1.1.
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Figur 8.2: Nuvarande arbetsmodell vid tillståndsbaserat underhåll i Banverket (år 2001).
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Banverket planerar att på försök flytta över besiktningsverksamheten till beställarorganisa-
tionen. En risk som finns med att ha besiktningsverksamheten (tillståndsbedömningen) på
beställarsidan eller hos en av beställaren anlitad konsult är att administrationen ökar om alla
åtgärder efter besiktningsanmärkningar skall beställas. Ett problem blir också de åtgärder som
besiktningsmännen på teknikslagen el och signal själva utför direkt vid besiktningen. Skall de
fortsätta med det måste beställaren eller konsulten antingen äga vissa verktyg och reservdelar
eller ”låna” dem av underhållsentreprenören. Alternativet är att de inte åtgärdar något fel med
ökade kostnader som följd när entreprenörens personal skall ta sig till platsen och leta rätt på
det som skall åtgärdas. Det blir ett steg bort från funktionstänkandet och en fragmentisering
av underhållet, för tillståndsbedömningen skall ses som en del av underhållet. Fragmentise-
ring eller ”stafettloppstänkande” är ett problem i byggindustrin (Andersson & Borgbrant,
1998b; Olsson, opublicerat material, 2000) som man försöker lösa, t.ex. genom samverkans-
formen partnering. Kanske är det ändå ett pris Banverket är villigt att betala för att ha större
kontroll över besiktningen. Vägverket har dock frångått egna kontrollanter eftersom Vägver-
ket har som mål att arbeta enbart med funktionskrav och funktionsansvar, se kapitel 3.1. En
bild av hur underhållet kan komma att se ut om beställaren sköter besiktningen finns i figur
8.3.

Figur 8.3: Tillståndsbaserat underhåll där beställaren sköter besiktningen.
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Alternativet att beställaren låter entreprenören sköta underhållsbesiktningen men att be-
ställaren själv utför säkerhetsbesiktningen eller låter en konsult utföra den skapar också pro-
blem för entreprenören. Underhållsbesiktning är mer omfattande men görs inte lika ofta som
säkerhetsbesiktning för de flesta anläggningstyper. Vintertid utförs t.ex. säkerhetsbesiktning
av spår medan den mer omfattande underhållsbesiktningen av spår kräver barmark och därför
utförs på sommaren. Detta innebär att entreprenörens banbesiktningsmän inte får särskilt
många arbetsuppgifter vintertid om de inte får utföra säkerhetsbesiktning. Problemet med
ökad administration kvarstår också när åtgärder efter alla anmärkningar från säkerhetsbesikt-
ningen skall beställas liksom problemet med verktyg och reservdelar för sådant som besikt-
ningsmannen själv kan åtgärda. Fragmentiseringen av underhållet blir dessutom ännu större.
Konsulter kan dock komma ifråga även om entreprenören ansvarar för all tillståndsbedömning
om entreprenören anser det mer ekonomiskt att köpa tillståndsbedömningen från en konsult
än att den egna personalen utför den.

Vid förutbestämt underhåll gör beställaren en bedömning av hur ofta åtgärden skall utfö-
ras för att önskad funktion skall upprätthållas. Ingen besiktning sker utan entreprenören utför
åtgärden med den frekvens som beställaren har angett, t.ex. att lampor skall bytas vartannat
år. Entreprenören får i vissa fall utföra åtgärden med valfri arbetsmetod och i andra fall efter
den tekniska lösning som beställaren bestämt i en föreskrift, se bild i figur 8.4.

Figur 8.4: Nuvarande arbetsmodell vid förutbestämt underhåll i Banverket (år 2001).
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Förutbestämt underhåll består av frekvenskrav och ett frekvenskrav är enligt Svenska
Kommunförbundet (1999) ”ett utförandekrav där antalet utföranden per tidsenhet anges”. Om
det är beställaren som bestämmer när åtgärden skall vidtas blir det ett utförandekrav och inget
funktionskrav. Förutbestämt underhåll används där det inte finns någon metod att bestämma
om och när underhåll behöver utföras på en anläggning. Det går t.ex. inte att mäta hur nära en
signallampa är att sluta fungera. Förutbestämt underhåll kan också tillämpas där det teoretiskt
skulle kunna gå att bedöma tillståndet men där det är praktiskt eller ekonomiskt omöjligt. Det
är t.ex. en oekonomisk lösning att åka långa sträckor för att kontrollera om det är dags att
klippa gräset.

Förutbestämt underhåll bygger oftast på tidigare erfarenheter. Om en beställare anser att
entreprenörens val av metod och att lokala eller väderbetingade variationer under inga om-
ständigheter kan påverka den nödvändiga frekvensen för insatserna formulerar beställaren
ofta ett frekvenskrav av typen ”gräset skall klippas en gång i veckan”.

I BVF 817 ”Förutbestämt underhåll” finns text som istället borde stå i besiktningsföre-
skrifterna eftersom det snarare rör sig om kontrollåtgärder än ingrepp. T.ex. borde texten
”Tillse att skarvöppningen är ren från järnspån” om rengöring av isolerskarvar istället kunna
stå i BVF 807.30 ”Underhållsbesiktning av banöverbyggnad”. Dessutom står i BVF 807.30
för isolerskarvar i spår: ”kontrollera att rälsskruvar och muttrar inte saknas samt är åtdragna
med föreskrivet åtdragningsmoment”. I BVF 817 finns en tabell över vad föreskrivet åtdrag-
ningsmoment är för olika isolerskarvar och om denna tabell fanns i BVF 807.30 skulle det
inte behöva stå något om justering av isolerskarvar i BVF 817.

Signallampor byts ut innan de slocknar och i BVF 817 finns bytesintervall för signallam-
por angivet. Dessa bytesintervall har fått kritik från beställaren Luleå banområde. Enligt BVF
817 skall en röd huvudljussignal bytas en gång per år medan en huvudljussignal med övriga
sken skall bytas vart annat år. Detta för att huvudljussignalen med rött sken i allmänhet lyser
mer än övriga sken. Men det finns ställen där övriga sken lyser mer än rött och på dessa borde
bytesintervallen vara annorlunda. I Luleå banområde anser man därför att man borde få be-
stämma alla bytesintervaller lokalt vilket också var fallet innan BVF 817 gavs ut 2001-01-01.

En väg att lösa dessa problem är att entreprenören skulle kunna få beräkna ungefärlig
brinntid på alla signallampor i banområdet. Med hjälp av lamptillverkarens uppgifter (med
viss säkerhetsmarginal) samt med hänsyn till transportkostnader och övriga arbeten i området
skulle entreprenören kunna ta fram ett optimalt bytesintervall för den aktuella signallampan.
Detta skulle också bli en form av förutbestämt underhåll men i detta fall är det entreprenören
och inte beställaren som bestämmer frekvensen för åtgärderna.

Det finns alltså alternativ till dagens förutbestämda underhåll. Beställaren kan låta entre-
prenören räkna på hur ofta vissa åtgärder behöver utföras. Optimering av funktionssäkerhet
och ekonomi kan i många fall överlåtas på en entreprenör lika väl som att beställaren gör det
själv. Fördelen med att lägga så mycket detaljarbete på entreprenören som möjligt är att be-
ställaren får mer tid till planering, samordningsfrågor, kundkontakter och utvärdering av ent-
reprenörens arbete. Entreprenören sporras till att tänka själv och till att finna nya lösningar för
underhållsarbetet. Det skall vara tillåtet för entreprenören att tjäna pengar på ett effektivt un-
derhåll. Beställaren kan formulera ett funktionskrav som entreprenören skall uppfylla genom
att utföra åtgärder med det intervall denne bedömer vara lämpligt. En bild av hur detta skulle
se ut finns i figur 8.5.



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Analys och diskussion

87

Figur 8.5: Förutbestämt underhåll där entreprenören bedömer nödvändig frekvens för åt-
gärd.
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8.1.2 Risk och ansvar

Här analyseras och diskuteras kapitel 5.3 ”Risk och ansvar”.

Det kan inte rekommenderas att använda AB 92 där Banverkets interna föreskrifter (BVF)
gäller eftersom det finns funktionskrav i BVF, d.v.s. arbetsmetoden för åtgärdande av besikt-
ningsanmärkningar styrs inte alltid av föreskrifterna, se kapitel 6.1.1. Funktionskrav går inte
ihop med AB 92 som är avsedd för utförandeentreprenad, se Svenska Kommunförbundet
(1999). Det enda entreprenören är ansvarig för är att besiktningen utförs enligt föreskrifterna
och att besiktningsanmärkningar av angelägenhetsgrad akut och vecka åtgärdas på något sätt.

”Utförandeansvaret innefattar endast ansvar för att arbeten utförs enligt av beställaren
tillhandahållna ritningar, beskrivningar och andra handlingar. Frågan om åsyftad funktion
uppnåtts ligger i så fall utanför entreprenörens ansvar.” (ABT 94)

Det står ingenting om funktion i AB 92 och det finns en risk för att entreprenören tar ut alla
arbeten som varit beskrivna i funktionstermer som tilläggsbeställningar om funktionskrav
kombineras med AB 92. Används däremot ABT 94 undviks den risken. ABT 94 är utformad
så att funktionskrav skall kunna ställas.

Ordet funktionskrav används i ABT 94 (se ABT 94 § 3), dock utan att det definieras i be-
greppsbestämningarna. Däremot står att funktion betyder ”sådan användbarhet eller sådan för
användbarhet nödvändig egenskap som normalt konstateras genom mätning, provning eller
nyttjande”. Detta är också den betydelse TNC 95 lägger i ordet.

Det bör nämnas att AB 92 är olämplig att använda vid drift- och underhållsentreprenader
även om de upphandlas som utförandeentreprenad med endast tekniska lösningar eftersom
AB 92 främst är framtagen för nybyggnadsentreprenader (Svenska Kommunförbundet, 1995).

8.2 Funktionskrav

8.2.1 Funktionskrav i Banverkets interna föreskrifter

Här analyseras och diskuteras kapitel 6.1.1 ”Funktionskrav i Banverkets interna föreskrifter”.

De tekniska lösningar som finns i BVF för svetsning, spårriktning och felavhjälpning kan
vara på sin plats av säkerhetsskäl. Det är dock viktigt att kontinuerligt se över dessa före-
skrifter så att de tekniska lösningarna inte blir föråldrade.

Om prioriteten angavs i besiktningsföreskrifterna för andra anläggningar på liknande sätt
som för växelvärmen i den nya BVF 807.30 (giltig från 2001-01-29) skulle kanske beställa-
rens tilltro till entreprenörens besiktningsmän öka. Besiktningsmännen skulle i så fall ”lägga
alla korten på bordet” och visa hur de gör bedömningarna. Det skulle troligtvis också vara
lättare för beställaren att med stickprov kontrollera att besiktningen utförs enligt föreskriften.
Klassificeringen av prioriteterna anger även inom vilken tid besiktningsanmärkningen, d.v.s.
defekten i anläggningen, skall åtgärdas och har därför sin givna plats i ett funktionskrav.

Svenska Kommunförbundet (1995) föreslår att typ av defekt, storlek på defekt som kräver
åtgärd och tid för färdigställande skall ingå i ett funktionskrav för drift och underhåll. Vilken
åtgärd som skall vidtagas behöver dock inte skrivas ut. Det behöver bara stå att defekten skall
åtgärdas. I Banverkets besiktningsföreskrifter står oftast ”kontrollera att” följt av kontroll-
punkter som skall uppfyllas. Sedan står i beskrivningen av prioriteterna inom vilken tid an-
märkningen skall åtgärdas. Om den aktuella prioriteten för åtgärden skrivs ut i besiktningsfö-
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reskrifterna kommer dessa att följa den struktur som föreslås i Svenska Kommunförbundet
(1995).

Det är svårt att hitta någon målnivå enligt definitionen som Olsson (1993) har: ”Målnivån
är den funktionsnivå som skall innehållas i medeltal under funktionsgarantiperioden och vid
dess slut.” Möjligen kan man vid mätning av spårvidden se området mellan maximal och mi-
nimal spårvidd som en målnivå entreprenören har att hålla sig inom, för tåget spårar inte ur
om spårvidden är en millimeter utanför toleranserna. Men det stämmer inte riktigt med defi-
nitionen av målnivå i Olsson (1993). När Banverket talar om målnivåer rör det sig snarare om
tågförseningar beroende på fel i infrastrukturen, antalet besiktningsanmärkningar, spårläge
och liknande. Detta finns det statistik över och utvecklingen kan följas dag för dag om så öns-
kas.

De enskilda kontrollpunkterna i exemplet växelvärme är av typen fungerar/fungerar ej. Om
vissa kontrollpunkter inte uppfylls resulterar det i en akut åtgärd, andra som inte uppfylls re-
sulterar i en veckoanmärkning o.s.v. Ser man till växelvärmeanläggningen i stort så ger alla
anmärkningarna tillsammans en totalbild av anläggningens status och hur snart åtgärder behö-
ver sättas in på den aktuella anläggningen. Förhoppningsvis bestämmer den allvarligaste an-
märkningen när alla de andra anmärkningarna skall åtgärdas. Genom att månads-, och årsan-
märkningarna skall åtgärdas först efter beställning finns det risk för att de inte åtgärdas samti-
digt som akut- eller veckoanmärkningen. Detta ger i så fall en resa extra för entreprenörens
reparatörer.

Beställaren vet inte om pengarna kommer att räcka till för att åtgärda månads- och årsan-
märkningarna och vill därför beställa åtgärderna när det är klart att det ryms inom budgeten.
Vissa anmärkningar kan åtgärdas endast under barmarksperioden men eftersom det är en tid
med många projekt och semestrar har entreprenören ibland inte personal tillgängliga när be-
ställningen kommer. Enligt uppgift från beställaren hinner besiktningsanmärkningar av den
orsaken ibland inte bli åtgärdade inom den av besiktningsmannen bestämda tiden och ett brott
mot föreskriften blir följden. En lista på vilka månads-, års- och övriga anmärkningar som
entreprenören skulle kunna få göra utan att invänta beställning har tagits fram på Luleå ban-
område. Den bygger på en idé som förverkligats i Östra banregionen. Under våren 2001 bör-
jade Luleå banområde använda denna lista men inte de övriga banområdena i Norra banregio-
nen. Budgeten i Kiruna och Umeå banområde räcker nämligen inte för att åtgärda mer än en
bråkdel av anmärkningarna av typen månad, år och övrigt. På detta sätt uppstår en nedåtgåen-
de spiral. De mindre allvarliga besiktningsanmärkningarna kan med tiden förvandlas till akuta
anmärkningar som kostar mer att åtgärda och ännu mindre pengar blir kvar till att åtgärda
mindre allvarliga anmärkningar o.s.v. För att ändra på detta måste antagligen Banverket sänka
standarden på anläggningarna, d.v.s. ha lägre krav i föreskrifterna, och/eller ge mer pengar till
underhållet. Medel kanske måste tas från de nyinvesteringar som inte sänker underhållskost-
naderna. Enbart effektivisering av verksamheten kommer knappast att räcka.

Under år 1999 gällde i hela Norra banregionen (Kiruna, Luleå och Umeå banområde) rikt-
kostnad med incitament för åtgärdandet av alla besiktningsanmärkningar. Under år 2000 gäll-
de i Kiruna och Umeå banområde fast pris på akut- och veckoanmärkningar och löpande räk-
ning för månads-, års- och övriga anmärkningar. I Luleå banområde gällde riktkostnad med
incitament för akut- och veckoanmärkningarna och löpande räkning för månads-, års- och
övriga anmärkningar.

Akut- och veckoanmärkningarna minskade i hela Norra banregionen år 2000 jämfört med
år 1999. Beror detta på att entreprenörens besiktningsmän påverkas av det fasta priset i sina
bedömningar så att det blir färre akut- och veckoanmärkningar eftersom entreprenören redan
har fått betalt för att åtgärda dem och fler månads-, års- och övriga anmärkningar som är på
löpande räkning? Mycket av minskningen kan dock förklaras av ändrade besiktningsföre-
skrifter. Det är inte heller troligt att entreprenörens besiktningsmän överväger de ekonomiska
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fördelarna när de utför besiktningen. Så slipade entreprenörer är de ännu inte men blotta
misstanken ger i alla fall ytterligare en anledning till att skriva ut prioriteterna på besiktnings-
anmärkningarna i föreskrifterna.

8.2.2 Hamnbanans funktions- och standardbeskrivning

Här analyseras och diskuteras kapitel 6.1.2 ”Hamnbanans funktions- och standardbeskriv-
ning”.

Forskarens granskning av Hamnbanans funktions- och standardbeskrivning (FSB) visade
att Västra banregionen varken hade kringgått BVF eller formulerat någon ny funktions- och
standardbeskrivning. Det enda som tillförts var egentligen en funktionsbeskrivning på räls-
smörjningsapparat, ett mildare krav på bangårdsbelysning och en skiss av ett rälsvandrings-
hinder. Det är oklart om de hade fått dispens för det mildare kravet för bangårdsbelysningen.
Resten bestod av axplock ur Banverkets besiktningsföreskrifter i BVF 807-serien som kunde
vara vilseledande för entreprenören. Att en funktionsbeskrivning hade gjorts för rälssmörj-
ningsapparat kan bero på att det är lättare att beskriva funktionen på denna anläggningsdel än
funktionen för t.ex. en kontaktledningsstolpe.

Eftersom det finns många funktionskrav i Banverkets besiktningsföreskrifter (se kapitel
6.1.1) och att kravtexter från denna kopierats in i Hamnbanans FSB finns det också funk-
tionskrav i Hamnbanans FSB.

Ett problem kan vara att BVF 807.30 ändrades 2001-01-29 och att kopierade texter från
den tidigare versionen därmed kan ha blivit inaktuella under entreprenaden. Förfrågningsun-
derlaget gäller rättsligt sett före föreskrifterna, vilket betyder att de formuleringar som finns i
FSB och som bifogades i förfrågningsunderlaget gäller framför den nya versionen av BVF
807.30. BVF revideras kontinuerligt vilket medför att texter som tas in i förfrågningsunderla-
get från BVF lätt kan bli föråldrade. Banverket brukar i förfrågningsunderlaget skriva
”aktuella BVF gäller” för att gardera sig mot förändringar i BVF men om texter från en ut-
gången version av BVF finns med i förfrågningsunderlaget hjälper inte sådana skrivningar.

Värt att notera är däremot kapitel 13 ”Åtgärdsinventering” i Hamnbanans FSB där entre-
prenören skall inventera behov av underhåll och föreslå prioriteringar. Här tar beställaren vara
på de möjligheter som totalentreprenaden ger. Att ABT 94 och inte AB 92 används är också
positivt. Intressant är även att den privata entreprenören, SRS, sköter säkerhets- och under-
hållsbesiktning. Besiktningen utförs av personal som genomgått Banverkets utbildning för
besiktningsmän.

8.2.3 Kommunernas gator och vägar

Här analyseras och diskuteras kapitel 6.2.1 ”Kommunernas gator och vägar”.

Strukturen för funktions- och utförandekrav i ”Funktionella gator” (Svenska Kommunför-
bundet, 1995) är en ram av övergripande krav som omger mer specificerade krav. Nivåerna på
dessa krav överlåts till kommunerna. I kravbeskrivningen står XX mm, XX dagar o.s.v. Krav-
beskrivningen ryms på 14 A4 sidor och det hänvisas sällan till bilagor eller handböcker utan
det mesta som rör drift och underhåll av kommunens gator och vägar med tillhörande anlägg-
ningar står att finna här.

Strukturen för varje enskilt funktionskrav är typ av defekt, storlek på defekt som kräver åt-
gärd och tid för färdigställande. Mer än så behöver inte ingå i ett funktionskrav. Det sägs vad
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som skall göras och inte hur det skall göras. Ibland finns inget mått angivet, inget XX mm, för
när åtgärden skall sättas in. Det är t.ex. upp till entreprenören att bedöma när ett potthål eller
en underminering utgör fara för trafiksäkerheten. Entreprenören får alltså göra en kvalitativ
(subjektiv) bedömning av vilken storlek på defekten som kräver åtgärd. Det är helt i sin ord-
ning så länge det inte blir otydligt för entreprenören vad beställarens önskemål är enligt PSC
(2001).

Vad ”trafikfara” betyder kan säkert i vissa fall förklaras litet utförligare. Det går t.ex. när
det gäller punkten ”siktskymmande beskärning”, som bl.a. handlar om träd och buskar som
skymmer trafiksignaler och vägmärken, att beskriva på hur långt avstånd trafiksignaler och
vägmärken skall kunna ses.

Där ordet ”behov” nämns i ”Funktionella gator” står inget preciserat när ett behov upp-
kommer, t.ex. hur isigt det skall vara för att isrivning skall utföras. Sådana formuleringar bör
undvikas eftersom de är otydliga enligt OFPP (1998).

När det gäller barmarksrenhållning skall utryckning ske ”även under icke ordinarie arbets-
tid för omhändertagande av skräp typ krossat glas, giftiga material, döda djur, oljespill etc.”. I
vilka mängder dessa ”skräp” skall förekomma för att orsaka en utryckning står det ingenting
om. Det verkar vara ett hårt krav att begära att entreprenören skall rycka ut om en glasflaska
krossas en lördagsnatt. Skall dessutom entreprenören få reda på att glasflaskan har krossats får
denne ständigt ha en patrull i området och det är i så fall inte fråga om uttryckning. Antagli-
gen menas att entreprenören skall kunna rycka ut om beställaren kontaktar entreprenören även
under icke-ordinarie arbetstid vid större förekomster av skräp eller om skräpet är hälsovådligt.
Det bör i så fall förklaras. Annars kan extrastädning, exempelvis på söndagar under juni till
augusti, beställas om beställaren av erfarenhet vet att stor nedskräpning förekommer under
denna tid. Detta gjorde t.ex. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i sitt förfrågningsunderlag för
barmarksrenhållning och parkskötsel, 1998 (Persson, 2000).

Vid barmarksrenhållning har beställaren i allmänhet en erfarenhetsbaserad uppfattning om
hur ofta en åtgärd behöver vidtas på ett visst område under en viss tid av året. Det är svårt för
en ny entreprenör att skaffa sig denna erfarenhet på kort tid och det är dessutom oekonomiskt
att mäta när det t.ex. är dags att tömma en papperskorg. Om entreprenörens åtagande är kort-
varigt, ett till två år, är det därför lämpligare att ställa frekvenskrav än funktionskrav.

Om entreprenörens åtagande vid barmarksrenhållning är längre än två år kan däremot
funktionskrav vara lämpligare att ställa. Detta eftersom entreprenören då hinner skaffa sig
egna erfarenheter av hur ofta det är nödvändigt att tömma papperskorgar och städa gator. Be-
ställaren kan då formulerar funktionskrav t.ex. om att papperskorgar skall tömmas innan de
blir fulla och att gator skall vara fria från skräp och samtidigt ge förslag på hur ofta pappers-
korgarna skall tömmas och gator städas. En ny entreprenör kan då utan större problem lämna
ett pris för åtagandet samtidigt som denne är fri att tömma papperskorgar och städa mindre
ofta än vad beställaren bedömer vara nödvändigt om det visar sig förenligt med funktionskra-
vet.

Det är naturligt att det är de lokala stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad som ansva-
rar för barmarksrenhållning och vinterväghållning medan Stockholms gatu- och fastighets-
kontor ansvarar för gatornas beläggningsunderhåll. För effektiv barmarksrenhållning och
vinterväghållning är det nämligen viktigt att ha stor erfarenhet av de lokala förhållandena.
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8.2.4 Spårvägen i Göteborg

Här analyseras och diskuteras kapitel 6.2.2 ”Spårvägen i Göteborg”.

Drift och underhåll av spårvägen i Göteborg upphandlas som generalentreprenad med
funktionsansvar och med AB 92 som grund. I AB 92 står inget om funktion så risken är att
entreprenören kan hävda och få rätt i att alla åtgärder som uttryckligen inte står skrivna kom-
mer att räknas som tilläggsarbeten. AB 92 lämpar sig inte heller för drift och underhåll.

Trafikkontorets funktions-, standard- och åtgärdsbeskrivning har anläggningsdelarna som
skelett och fyller på med de aktiviteter som skall ske i dessa. Ibland upprepas därför texter
t.ex. den om rälslipning, ”All synlig och/eller hörbar räffelbildning skall åtgärdas inom 4
veckor. Vid känsliga platser t.ex. sjukhus, hotell etc. skall åtgärd ske inom 1 vecka.” Denna
text förekommer i kapitlet 1.1 ”Gatuspår”, 1.2 ”Spår med enbart rälgående fordon”, 2.1
”Gatuväxel” samt 2.2 ”Vignolväxel”.

Entreprenören som sköter underhållet sköter också besiktningsverksamheten liksom på
Banverket. Termerna säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning som finns på Banverket
används också av Trafikkontoret. Däremot används inte Banverkets interna föreskrifter vid
besiktning, utan Trafikkontorets banstandard.

Ofta finns en åtgärdstid med för aktiviteterna liksom i exemplet rälslipning. Vanligtvis står
också att åtgärden skall utföras enligt ett kapitel i banstandarden. Denna banstandard har ej
studerats av forskaren och kan därför inte kommenteras. Om det i banstandarden finns före-
skrifter om hur ett arbete skall utföras är det en teknisk lösning. Står i banstandarden bara vad
som skall göras är det ett funktionskrav.

Många likheter med järnväg finns. Banverket och Trafikkontoret kan därför komma att ha
samma entreprenörer i framtiden. Stora skillnader finns dock i fråga om hastigheter, belast-
ningar på spåren, avstånd och dylikt. Det finns också speciella problem med spårvägen efter-
som den ofta skall trafikeras tillsammans med övriga trafikanter. På vissa sträckor kan spår-
vägen liknas vid en enda stor obevakad plankorsning. De som sköter drift och underhåll måste
därför ta hänsyn till gatutrafikanterna.

Intressant är också att Göteborgs Spårvägar sköter både trafik och underhåll. Där bara en
trafikoperatör ryms, som på spårvägar, finns det fördelar med att denne också sköter under-
hållet. Liksom vid PPP-projekt, se kapitel 3.2.3, blir det då naturligt att uppfylla slutkundens
önskemål. Men Göteborgs Spårvägar får inte biljettintäkterna utan de tar Trafikkontoret hand
om. Det ligger därmed främst i Trafikkontorets intresse att fylla spårvagnarna med resande.
Trafikkontoret kan därmed få agera pådrivare i såväl trafik- och underhållsverksamhet fast
båda verksamheterna sköts av ett och samma bolag. En risk med detta förfaringssätt är att
administrationen blir onödigt stor och dyr. Det borde vara enklare för Trafikkontoret att upp-
handla ett paket innehållade verksamheterna trafik och underhåll av en entreprenör som fick
biljettintäkterna. Trafikkontoret skulle då bara behöva göra stickprovskontroller av att miljö-
och säkerhetsregler följdes.

8.2.5 Vägverkets funktions- och standardbeskrivning

Här analyseras och diskuteras kapitel 6.2.3 ”Vägverkets funktions- och standardbeskrivning”.

Många av kraven kan inte kontrolleras med någon kvantitativ mätmetod, t.ex. kravet angå-
ende lösa stenar och block i slänt, se bilaga H. Entreprenören får göra en egen bedömning av
när det är dags att sätta in en åtgärd, det vill säga när stenen eller blocket sitter löst. I exemplet
med lösa stenar och block i slänt står inte vad entreprenören skall vidta för åtgärd när sådana
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förekommer. Det kan tyckas vara självklart men entreprenören skulle kunna ringa till beställa-
ren och meddela att det finns lösa stenar i slänten och anse att det var åtgärden. Skall entre-
prenören avlägsna stenarna blir det ett tilläggsarbete som denne skall ha extra betalt för. Om
förfrågningsunderlaget baserats på AB 92 hade entreprenören haft rätt till det. Nu används
ABT 94, som innehåller begreppet funktion, och enligt den blir innebörden av att lösa stenar i
slänt inte får förekomma att entreprenören skall ta bort lösa stenar från slänten så fort de upp-
täcks.

När det gäller sprickor i vägbana står att dessa skall förseglas med grus eller sand. Det står
alltså hur defekten skall åtgärdas och det är därmed inget funktionskrav utan en teknisk lös-
ning. Frågan är om beställaren vågar låta entreprenören själv välja vilket material som skall
användas eller om trafiksäkerheten kommer före entreprenörens frihet. I ”Funktionella gator”
(Svenska Kommunförbundet, 1995) står för motsvarande defekt ”sprickan skall tätas”. Väg-
verkets funktions- och standardbeskrivning skulle nog för övrigt bli tydligare om den tabelle-
rades och inte skrevs i löpande text.

8.2.6 Kravstruktur i Banverkets underhållsverksamhet

Här analyseras och diskuteras kapitel 6.3 ”Kravstruktur i Banverkets underhållsverksamhet”.

Banverkets interna föreskrifter i stort är vildvuxna och skulle behöva ”gallras” något. Det
finns föreskrifter som motsäger varandra och i handböcker står det ibland ”skall” fast en han-
bok inte kan vara styrande. Många åsikter finns inom Banverket om toleranserna som anges i
föreskrifterna. Det framkommer vid intervjuer med anställda på beställarsidan såväl som hos
entreprenören att föreskrifterna inte alltid följs för att det skulle bli för dyrt. Detta är ett all-
varligt problem som bör utredas.

Banverkets besiktningsföreskrifter följer anläggningsstrukturen (i BVF 811) och är lättläst.
Om prioriteterna för åtgärdandet av anmärkningarna (tid för färdigställande) skrivs ut följer
Banverkets besiktningsföreskrifter den struktur för funktionskrav som föreslås i handledning-
en ”Funktionella gator” (Svenska Kommunförbundet, 1995), se tabell 8.1. Detta är en bra
struktur för enskilda funktionskrav vid tillståndsbaserat underhåll.

Typ av defekt Storlek på defekt som
kräver åtgärd

Tid för färdigställande

Exempel väg Spricka i vägbana > XX mm Senast (datum)
Exempel järnväg Trasigt kabelskydd Trasigt Inom 1 - 3 månader

Tabell 8.1: En bra struktur för enskilda funktionskrav vid tillståndsbaserat underhåll. (Bear-
betning av Svenska Kommunförbundet, 1999)

Till denna struktur skulle beställaren, om denne så önskar, kunna lägga mätmetod eller ve-
rifikationsmetod som det heter i NKB (1978). Verifikationsmetoder bör kunna ingå i de preci-
serade och juridiskt bindande funktionskraven till skillnad mot vad som gäller för ECE:s nivå-
system (NKB, 1978). Beställaren skall t.ex. kunna bestämma vilka punkter hos en växeldriv
som skall kontrolleras eller vilket sorts instrument spårvidden skall mätas med. Den nivåin-
delning som finns i ECE:s nivåsystem (NKB, 1978), se kapitel 3.3, gäller för myndighetsbe-
stämmelser avseende byggnader. Tanken med ECE:s nivåsystem var att beställare av husbyg-
gen (byggherrar) skulle kunna ha egna krav utöver de krav som myndigheten ställde. Banver-
ket är visserligen en myndighet men även beställare av järnvägsanläggningar och bör därför
kunna vara mer detaljerad i sina funktionskrav.
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Om entreprenören själv tillåts bestämma frekvenser för åtgärder i det förutbestämda un-
derhållet för att uppfylla funktionskrav, enligt förslagen i kapitel 8.1.1 och 8.2.3, kan en
lämplig struktur för beställarens funktionskrav likna den i tabell 8.2. Vid förutbestämt under-
håll åtgärdas anläggningen innan den avviker från den önskade funktionen, d.v.s. innan en
defekt uppstår. Åtgärdstiden är därmed förutbestämd och tilltagen så att den önskade funktio-
nen alltid upprätthålls.

Anläggningsdel Krav
Exempel park Gräs Längd 3 – 6 cm
Exempel järnväg Signallampa Skall alltid fungera

Tabell 8.2: En bra struktur för enskilda funktionskrav vid förutbestämt underhåll.

Varken i BVF eller AMA finns särskilt många allmänna krav på övergripande nivå som
kan verifieras. Det blir ofta rubriker utan någon text under. Frågan är vad nyttan är med att
beskriva den önskade funktionen på anläggningen på en övergripande nivå om preciserade
krav kommer under det. Tillämpningen av de preciserade kraven fordrar vanligtvis inte kän-
nedom om krav på högre nivå (NKB, 1978), se kapitel 3.3. En fördel med övergripande krav
skulle vara att beställaren förklarar tanken bakom de preciserade kraven både för sig själv och
för entreprenören.

Övergripande funktionskrav för Banverkets anläggningsdelar bör dokumenteras och en
lämplig placering av sådana dokument är BVF 811 ”Banverkets anläggningsstruktur”. De
övergripande funktionskraven bör vara gemensamma för hela Banverket och hör därför hem-
ma i en föreskrift och inte i förfrågningsunderlagen. För kontaktledning, t.ex., skulle Banver-
ket kunna skriva som Trafikkontoret i Göteborg – ”Kontaktledningsanläggningen skall skötas
på ett sådant sätt att avsedd funktion upprätthålls på ett för spårtrafiken, passagerare och övri-
ga trafikanter säkert sätt” (Trafikkontoret Göteborg, 1996). Sedan kan man i löpande text pre-
cisera vad avsedd funktion är (det har man inte gjort på Trafikkontoret i Göteborg). Hänvis-
ningar till besiktningsföreskrifter eller andra föreskrifter kan följa efter det övergripande kra-
vet. Banverkets anläggningsstruktur (BVF 811) skulle kunna bli ett register över alla före-
skrifter som gäller för en viss anläggningsdel. Det skulle bli lättare för entreprenören, särskilt
för en ny entreprenör på marknaden, att räkna på arbetet om hänvisningar till föreskrifter eller
handböcker fanns med i BVF 811.

Skulle beställaren kunna utesluta de detaljerade kraven och se på järnvägens funktion i
stort och därmed släppa entreprenören helt fri när det gäller upprätthållandet av funktionen?
Detta skulle sannolikt ur säkerhetssynpunkt betraktas som för djärvt av Banverket. Möjligen
skulle vissa detaljerade funktionskrav i besiktningsföreskrifterna kunna utelämnas. Besikt-
ningsföreskrifter revideras ofta på konferenser där besiktningsmän deltar. Eftersom besikt-
ningspersonalen finns i entreprenörens organisation är entreprenören med och utformar
checklistorna som besiktningsföreskrifterna är uppbyggda av redan idag år 2001. Den funk-
tion beställaren önskar på järnvägen är svår att härleda ända till skruvar och muttrar i anlägg-
ningarna om inte funktionen för de enskilda anläggningsdelarna beskrivs.

Om entreprenören direkt får intäkter från facilitetens kunder och om kunderna har möjlig-
het att avstå från att använda faciliteten ser entreprenören till att ta reda på och uppfylla kun-
dernas önskemål. Så sker vid PPP-projekt, se kapitel 3.2.3. Detaljerade funktionskrav blir där-
för ofta överflödiga vid PPP-projekt om inte entreprenören anlitar underentreprenörer och
behöver beskriva den önskade funktionen på faciliteten för dessa.

Där PPP av olika skäl inte används finns inte heller samma sporre för entreprenören. Där-
med inte sagt att entreprenören inte kan uppmuntras till effektiviseringar. Ställs funktionskrav
till fast pris eller med incitament där beställare och entreprenör delar på besparingar, ges ock-
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så entreprenören anledning att effektivisera arbetet. Att göra beställaren nöjd för att få nya
uppdrag är även det en anledning för entreprenören att anstränga sig om konkurrens finns. En
extra uppmuntran till effektivisering kan dock incitament kopplade till övergripande funk-
tionskrav vara.

Enligt Lagerqvist (1996) är det positivt om funktionskrav ställs på så hög nivå i hierarkin
som möjligt för då minimeras informationsinnehållet, se kapitel 3.3. Den högsta nivån i hie-
rarkin för Banverkets anläggningar är kanske visionen för järnvägssektorn. ”Järnvägssektorn
ska – i samverkan med andra transportslag – erbjuda resenärer och godstransportkunder de
mest prisvärda, pålitliga och miljöanpassade transporterna.” Detta är Banverkets förslag till
lydelse för järnvägssektorns vision (se vidare ”Öppet spår - ett förslag till strategi för konkur-
renskraftiga järnvägstransporter”). ”Pålitlighet” kan sägas vara en blandning av faktorerna
”säkerhet” och ”punktlighet”. För att en transport skall vara prisvärd krävs troligen förutom
att den är säker och punktlig även att den har hög komfort och tillgänglighet samt att den kan
ske till ett överkomligt pris. Den allt mer miljömedvetna människan kan också väga in miljö-
aspekter i valet av transportslag. Detta val kan också ske indirekt genom valurnan och politis-
ka beslut.

Skall järnvägssektorn dessutom vara mest prisvärd i förhållande till de andra transportsla-
gen, som den skall samverka med, blir det förstås en utmaning att hitta det optimum av alla
faktorer som vinner över alternativen. Om det går att få fram detta optimum har antagligen
siffror på faktorer som pris, säkerhet, punktlighet, komfort, tillgänglighet och miljöanpassning
fallit ut.

Priset på transporten bestäms huvudsakligen vid upphandling av trafikoperatörer för tågtra-
fiken och entreprenörer för skötseln av anläggningarna. Här underlättar det om det finns kon-
kurrens bland operatörer och entreprenörer. När väl upphandlingen är avklarad bör beställaren
mäta att den som fått uppdraget håller sig till det som utlovades vid anbudsinlämnandet.

Tillgängligheten bestäms av tågtäthet, var tågen stannar, hur tågens vagnar är konstruerade
och hur infrastrukturen underlättar eller försvårar nyttjandet av järnvägen. Tillgängligheten i
denna mening bestäms i ett tidigt skede vid trafikupphandling eller byggnation av järnvägen.

Banverket, beställaren, har utförlig statistik från verksamheten på spåren och kan därmed
kontinuerligt mäta hur nära visionen är att gå i uppfyllelse. Beställarens vision kan tydliggöras
för entreprenören som sköter drift och underhåll av anläggningarna då beställaren ger entre-
prenören bonus om entreprenörens agerande får till effekt att visionen närmar sig ett förverk-
ligande respektive böter om agerandet gör att beställaren avlägsnar sig från visionen. Entre-
prenören kommer på detta sätt att känna sig motiverad att arbeta med kontinuerliga åtgärder
för att förbättra säkerhet, komfort, punktlighet och miljöanpassning. Faktorn ”pris” är till
största delen bestämd vid upphandlingen och faktorn ”tillgänglighet” vid nyinvesteringsske-
det.

En risk finns att det blir en onödigt hög kvalitet på anläggningarna som beställaren inte har
råd att premiera entreprenören för utan att höja banavgifter och på så sätt fördyra transporter-
na. Det är därför viktigt hur bonussystemet ser ut. Ett tak för bonusen bör finnas så att entre-
prenören inte gör stora vinster på överkvalitet.

Exempel på mätbara faktorer vid drift och underhåll av järnvägar:
• Säkerhet. Beställaren av drift och underhåll, banområdet, bötfäller entreprenören om fel

på infrastrukturen har medfört att människor kommit till skada eller om operatören drab-
bats av skador på rullande material. Om felen beror på extremt väder, operatören eller
annan part kan undantag göras. Ingen bonus utdelas.

• Komfort. Om spårläget, K-talet, är över en viss förutbestämd nivå på en bandel, utdelas
bonus till entreprenören och om den är under en viss förutbestämd nivå bötfälls entrepre-
nören.



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Analys och diskussion

96

• Punktlighet. Beställaren ger bonus åt entreprenören om tågstörningarna beroende på inf-
rastrukturen i minuter räknat är under en viss förutbestämd nivå och böter om de är över
en viss förutbestämd nivå. Om fel på infrastrukturen beror på extremt väder, operatören
eller annan part kan undantag göras.

• Miljöanpassning. Om miljökraven inte uppfylls vid beställarens inspektioner bötfälls
entreprenören. Om antalet viltpåkörningar överskrider en viss förutbestämd nivå bötfälls
entreprenören oavsett om det beror på fel på infrastrukturen, exempelvis hål i viltstängsel,
eller ej. Ingen bonus utdelas.

Brittiska Railtrack använder incitament i underhållskontraktet när det gäller punktlighet
(tågförseningsminuter) (Hynynen, 1998), se kapitel 3.2.4. Punktligheten är en av de priorite-
rade uppgifterna i Banverkets verksamhet (Banverket, 2001b), vilket Banverket bl.a. ger ut-
tryck för i det s.k. PULS-arbetet. PULS betyder ”punktlighet genom samverkan” och är ett
”rättidighetsprojekt” som Banverket startade 1998 tillsammans med SJ (Banverket, 2001b).
Därför kan det vara riktigt att först pröva incitament för punktligheten.

Railtrack får också bonus av trafikoperatören om tågförseningarna minskar och betalar
böter till trafikoperatören om tågförseningarna ökar. I Sverige skulle trafikoperatörerna kunna
ha en rörlig del i banavgiften som beror av de tågstörningar Banverkets infrastruktur orsakar.
Ju mer tågförseningsminuter beroende på infrastrukturen desto lägre banavgift och ju mindre
tågförseningsminuter beroende på infrastrukturen desto högre banavgift. Den rörliga delen av
banavgiften skulle påverka anslaget till förvaltaren i det aktuella banområdet som i sin tur ger
bonus eller böter åt entreprenören. På detta sätt uppstår även ett incitament för beställaren av
drift och underhåll att arbeta för minskade tågförseningar. Trafikoperatörernas roll som Ban-
verkets kunder tydliggörs dessutom.

Om inte den lokala förvaltaren (beställaren) i banområdet får mer pengar för minskade tåg-
förseningar skulle denne troligtvis inte ha råd att betala bonus till entreprenören. Om entre-
prenören dessutom, som nu år 2001, skickar intjänade pengar direkt till sitt huvudkontor
skulle incitamentet kopplade till punktlighet eller andra faktorer bara betyda att pengar för-
svinner från banområdet om tågförseningarna minskar. Incitament på övergripande funktioner
fungerar därmed inte i dagens situation.

8.3 Partnering

I detta kapitel analyseras och diskuteras mötesobservationer och enkätundersökningar. Jämfö-
relser med Kiruna och Umeå banområde görs.

8.3.1 Mötesobservationer

Vad har partnering bidragit med?

Partneringprojektet har bidragit till att annat än enhetspriser diskuterats av beställare och ent-
reprenör. Vad arbeten egentligen kostade diskuterades i stort sett aldrig under partneringmö-
tena. Det hade under året innan däremot varit ett vanligt diskussionsämne mellan beställare
och entreprenör. Någon enstaka gång väckte en representant från beställarsidan frågan om
entreprenören skötte arbetet så effektivt som möjligt men av detta följde ingen längre debatt.

Partneringprojektet har medfört att parterna kommit fram till en gemensam prioritering av
mål för projektet och åtgärder för att nå dessa mål. Ett av målen blev att ta fram förslag på
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arbeten som kan utföras vintertid. Vinterarbeten har tagits fram och även utförts när vintern
efter den ovanligt långa hösten till slut kom. Att hitta arbeten som entreprenörens personal
kan utföra vintertid när de inte är upptagna med snöröjning är en process som påbörjades re-
dan efter Banverkets uppdelning i beställare och utförare, årsskiftet 97/98, men har intensifie-
rats allt eftersom.

Varken beställare eller entreprenör verkade tidigare ha haft någon dialog med Tågtrafik-
ledningen liknande den som uppstod på arbetsmöte 7, den 28 september 2000. Maskinpoolen
fick också komma till tals på partneringmötena och de har därför blivit ett nytt forum även för
Maskinpoolen.

Partnering är också en hjälp för beställaren Luleå banområde och entreprenören Banverket
Produktion att utveckla sina roller inför den stundande konkurrensutsättningen. Detta sker i
och med att man arbetar med att bygga upp respekt och förtroende för varandras roller, vilket
är en del av partneringprocessen, enligt Barlow m.fl. (1997).

Resultat för de hårda målen efter partneringförsökets slut togs fram genom att ackumulera-
de tal för partneringförsöket 2 maj 2000 – 1 maj 2001 jämförs med ackumulerade tal från fö-
regående avtalsperiod 2 maj 1999 – 1 maj 2000 (basentreprenad 1999). Resultaten och bi-
dragande faktorer till dem följer nedan.
- Tågstörningar beroende på infrastrukturfel. Vid partneringförsökets slut var tågförse-

ningarna 19 % lägre mot föregående avtalsperiod. En bidragande faktor till det positiva
resultatet var det gynnsamma vädret. Åskovädren under sommaren 2000 inträffade dess-
utom samtidigt som de kraftiga regnen i Västerbotten vilka medförde att banan fick stäng-
as av. Eftersom det inte räknas som tågförsening om trafiken är inställd p.g.a. avstängd
bana fick inte heller åskan så stor tågstörande effekt. Under samma avtalsperiod minskade
tågförseningarna beroende på infrastrukturfel med 29 % i Kiruna banområde medan de
var oförändrade i Umeå banområde, se bilaga Q.

- Antal inrapporterade fel. Vid partneringförsökets slut var de 14 % färre jämfört med före-
gående avtalsperiod. De gynnsamma vädret bidrog till förbättringen. M-, Å- och Ö-
anmärkningar har enligt parterna kunnat åtgärdas i högre grad än tidigare vilket minskar
risken för fel. Andelen åtgärdade M-, Å- och Ö-anmärkningar var år 2000 större än i Ki-
runa och Umeå banområde. Men andelen åtgärdade M-, Å- och Ö-anmärkningar beror
också på hur stor budget respektive banområde har i förhållande till anläggningsmassan
och trafikbelastningen. Det är därför svårt att göra jämförelser mellan banområdena.

- Akut- och veckoanmärkningar. Vid partneringförsökets slut var de 11 % färre jämfört med
föregående avtalsperiod. Även till detta bidrog enligt parterna att fler M-, Å- och Ö-
anmärkningar kunde åtgärdas. Bland orsakerna fanns också ändrade besiktningsföreskrif-
ter. Besiktningsklasserna ändrades 2000-01-01. Akutanmärkningarna i Kiruna banområde
minskade t.ex. med 17 % under samma period men där har också standarden på anlägg-
ningarna förbättrats p.g.a. reinvesteringar.

- Spårläge. K-talets utveckling var positiv (spårläget blev bättre), speciellt på Haparanda-
banan. Ändå kom klagomål från Järnvägsinspektionen avseende Haparandabanan. Det
började med att lokförarna vände sig till Järnvägsinspektionen för att de tyckte att spårlä-
get kändes dåligt. Enligt banförvaltare och objektansvariga berodde obehaget i förarhytten
på att loken (T44) har dåliga gångegenskaper. Dåliga gångegenskaper på lok medför i sin
tur att spårläget försämras.

Ekonomin mättes genom att jämföra slutlig kostnad med riktkostnaden för basentreprenad-
avtalet:
- Ekonomi. Den slutliga kostnaden för partneringförsöket blev 13 % lägre än riktkostnaden.

Till detta bidrar gynnsamt väder och ändrade besiktningsföreskrifter.
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Det går att beskriva hur de av partneringgruppen framtagna vinterarbetena har påverkat de
hårda målen för partnering. Vinterarbeten som kunde utföras i väntan på snöfall medförde att
fler M-, Å- och Ö-anmärkningar kunde åtgärdas och mer förebyggande underhåll kunde utfö-
ras vilket sin tur gav färre akut- och veckoanmärkningar samt färre antal fel.

I övrigt är det svårare att visa hur partneringgruppens arbete har påverkat de hårda målen.
Att man inte har diskuterat enhetspriser mellan parterna på samma sätt som tidigare år kan ha
frigjort tid och energi till övrigt arbete och detta kan ha bidragit till ett effektivare arbete på
spåren så att underhållet inte blir lika dyrt och kvaliteten på anläggningarna höjs. De mätbara
målen för tågstörningar, pengar, antal inrapporterade fel, spårläge och akut- och veckoan-
märkningar kan därmed ha påverkats positivt även om det inte går att visa exakt hur detta har
gått till. På samma sätt kan de hårda målen för partneringförsöket ha påverkats positivt av
större ömsesidig förståelse för roller, utökad erfarenhetsåterföring, gemensamma mål för ent-
reprenaden, kortare byggmöten samt kartläggningen av hinder för måluppfyllelse. De uppräk-
nade faktorernas positiva eller negativa effekter skulle ha kunnat fångas upp med frågefor-
mulär eller intervjuer. En sådan undersökning skulle enligt partneringprogrammet (Olsson,
opublicerat material, 2000) ha gjorts av partneringgruppen i början av projektet och sedan
med vissa i förväg fastställda intervall. Denna utvärdering gjordes inte av partneringgruppen.
Detta har förklarats med att partneringgruppen inte såg det som angeläget och att man nöjt sig
med den utvärdering som forskaren skulle göra. Forskaren ansåg dock inte att den första en-
kätstudien (enkät 1) var tillräcklig och gjorde därför en till enkät, se bilaga P, liknande det
frågeformulär som föreslagits i programmet. Forskarens utvärdering av de mjuka delmålen
gjordes dock sent eftersom han avvaktade partneringgruppens egna utvärdering. Enkäten kun-
de därför bara skickas ut en gång innan försöksperioden var slut. En del av partneringgrup-
pens medlemmar hade dessutom bytts ut i samband med entreprenörens omorganisation vid
årsskiftet 2000/2001.

Mycket av det arbete partneringgruppen har utfört är bara påbörjat. Så är det t.ex. när det
gäller minskning av feltyper som kan störa tågtrafiken, arbetet för mer tid i spår och arbetet
med att minska ryckigheten i produktionen. Det kan ta flera år innan det resulterar fullt ut i
objektivt mätbara förbättringar. Partneringgruppen blev dock ett forum där det gick att ta upp
problem som annars skulle bli ”hängande” mellan parterna och definitivt bli olösta.

Följande händelse delgavs forskaren i ett brev som ett delsvar på frågan om samarbete med
Tågtrafikledningen i enkät 2:

”Fredag 23/2 kl.10 00 (år 2001, forskarens anmärkning) fick Produktion reda på att det
var beläggning på spårledningen mellan stationerna X och Y. Signalpersonal var på plats i Y
kl. 10.45 för att inspektera linjen men man fick så vackert vänta tills fem tåg passerat.

Kl. 12.45 fick man åka ut på en tid som beviljades till kl. 13.40. Ett rälsbrott konstaterades
vid km 1064 med en öppning på 30 mm. Temperaturen var visserligen stigande från att ha
varit -37 grader på morgonen men den blev inte högre än -27 ungefär. Under tiden hade per-
sonalen på Produktion i Z förberett sig på att det kunde vara ett rälsbrott varför man åkte
iväg kl. 13.35 från Z och var framme kl. 13.55.

Man erhöll endast 15 minuter för att inspektera brottet innan man åter måste släppa tåg
förbi platsen varför man åkte in till station och väntade i 50 minuter på första tåget och där-
efter ytterligare ett tåg. Kl. 15.50 hade tågen passerat och felavhjälpningen som bestod i att
borra in skarvjärn och koppla förbikopplingslina var klart på 40 minuter. Felavhjälparna var
åter i Z efter kl. 18.00.

För mig är det mycket förvånansvärt att man med hänsyn till bl.a. rådande temperaturer
och med vetskap om att tågtrafiken ställts in vid låg temperatur på vissa banor p.g.a. säker-
hetsrisker, samtidigt inte låter personal utföra felavhjälpningen eller konstatera vad som är
fel. Denna gång gick det trots allt bra. Banverkets kostnader blev bara 3-4 ggr högre än i
normalfallet och tågen blev ytterligare försenade för att man fick köra sakta. Enligt min upp-
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fattning så är handhavandet av ett fel enligt ovan mycket allvarligt och ansvarslöst om det är
så att de som varit inblandade förstår riskerna med vad som kan ske. Det gynnar inte tågtra-
fiken heller om man nu trodde det...”

Den i brevet beskrivna händelsen visar att partneringgruppens arbete för mer tid i spår vid
denna tidpunkt inte hade fått full effekt på verksamheten. Brevet belyser också vikten av att
identifiera och dokumentera hinder för måluppfyllelse, vilket var ett av målen för partnering-
försöket.

Vad är skillnaden mellan partneringmöten och byggmöten?

Innan partneringförsöket startade hölls månatliga byggmöten i Luleå banområde inom basent-
reprenaden med två grupper. Den ena gruppen träffades i Boden och den andra i Älvsbyn.
Byggmötet i Boden behandlade bandelarna 119, 120, 122, 132, 136 och 137 medan byggmö-
tet i Älvsbyn handlade om bandelarna 124, 141 och 143. Dessa byggmöten hade representan-
ter från teknikgrenarna ban, el och signal hos beställaren och entreprenören. En banförvaltare
från beställarsidan och två enhetschefer från entreprenören deltog i båda mötena.

När partneringförsöket startade kom förutom partneringmöten även veckomöten att hållas.
Tre parallella veckomöten hölls med en banförvaltare från beställaren och en enhetschef från
entreprenören i varje möte. Dessa veckomöten övertog punkterna ”Produktion” och ”Funk-
tionsstörningar” från byggmötena, se tabell 8.3. Partneringmötena lades efter bansidans bygg-
möte på samma plats som byggmötet men hade till skillnad från byggmötena ingen fast dag-
ordning. Bygg- och partneringmöten hölls i Boden, oftast i arbetsområdets möteslokal men
även hos Tågtrafikledningen.

Många detaljfrågor klarades av mellan banförvaltare och enhetschef på veckomötena och
detta gjorde att byggmötena som fortfarande hölls en gång i månaden gick snabbare. Det blev
också färre deltagare på byggmötena eftersom el och signal höll egna byggmöten. El- och
signalbyggmötena följde den gamla byggmötesdagordningen men liksom bansidans vecko-
möten hade de endast en representant från beställaren och en från entreprenören.

Dagordning
gamla byggmöten

Dagordning
nya byggmöten

Dagordning
veckomöten

Föregående möte Föregående möte Föregående möte
Handlingar Handlingar Produktion
Produktion Partneringmål Funktionsstörningar
Tidplan Veckomöten Besiktning
Ändrings- och tilläggsarbeten Kvalitet Avvikelser säkerhet/miljö
Funktionsstörningar Säkerhet Basentreprenaden
Tågstörningar Miljö Partneringmål
Kvalitet Ekonomi Entreprenörens förslag
Säkerhet Övriga frågor Vinterarbete
Miljö Övriga frågor
Ekonomi
Övriga frågor

Tabell 8.3: Dagordning för gamla byggmöten, nya byggmöten och veckomöten i Luleå ban-
område.
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Den gamla byggmötesdagordningen användes även i Kiruna och Umeå banområde och där
fortsatte man att följa den. Byggmötena i Kiruna och Umeå banområde hade färre deltagare
än byggmötena i Luleå banområde. De bestod ofta av en banförvaltare och en till tre repre-
sentanter från entreprenören. Ban-, el- och signalfrågor för de aktuella bandelarna avklarades
och var det något som man inte klarade upp kontaktades någon per telefon eller kallades till
nästa möte. (I Kiruna banområde hette det för övrigt inte byggmöten utan uppföljnings-/ av-
stämningsmöten och det kan vara ett bättre namn på möten när det gäller drift och underhåll.)

Partneringmötena i Luleå banområde hade en problemlösande karaktär som de gamla
byggmötena och mötena mellan banförvaltare och entreprenör i Kiruna och Umeå banområde
saknade. I de nya byggmötena på bansidan i Luleå banområde togs problem upp som fram-
kommit under veckomötena och ibland sades ”detta bör tas upp på partneringmötet”. Partne-
ringmötet blev alltså ett forum där problem som inte kunde lösas i vecko- eller byggmöten
togs upp till diskussion.

Entreprenören i Kiruna banområde tyckte att de hade ett slags partnering där också. De
hade daglig kontakt med beställaren och resonerade sig fram till lösningar med denne. Det
verkade finnas en öppen dialog mellan parterna. Vid observation av ett uppföljnings-/avstäm-
ningsmöte i Kiruna banområde noterades att när banförvaltaren fick höra att entreprenören
klagade på Tågtrafikledningen och Bandriftledningen så manade han bara entreprenörens re-
presentanter att stå på sig. Banförvaltaren sade inte något om att han skulle försöka lösa pro-
blemet genom att t.ex. kontakta Tågtrafikledningen eller Bandriftledningen. Ingenting av ent-
reprenörens kritik syntes heller i mötesprotokollet. I Luleå banområde kallades både Tågtra-
fikledningen och Bandriftledningen till partneringmötena och alla kunde ge sin syn på pro-
blemen. Detta är ett tydligt exempel på hur partnering skiljer sig mot de traditionella kontak-
terna mellan beställare och entreprenör. Partneringförsöket största bidrag i Luleå banområde
var inte att förbättra dialogen mellan beställare och entreprenör, för den var redan bra. Det
största bidraget var de strategier för problemlösning som utarbetades av partneringgruppen
och den förbättrade, eller snarare upprättade, dialogen med Bandriftledningen, Tågtrafikled-
ningen och Maskinpoolen.

På byggmöten tas heller inte ett gemensamt måldokument fram, ingen särskild samver-
kansgrupp bestående av parternas nyckelpersoner arbetar för måluppfyllelse och inget med-
vetet uppbyggande av respekt och förtroende sker för parternas respektive roller. Dessa hand-
lingar vidtogs dock av partneringgruppen i Luleå banområde och därmed var det också en
partneringprocess enligt definitionen i Barlow m.fl. (1997), se kapitel 4.1.

Hur agerade diskussionsledaren?

Diskussionsledaren var beläst i ämnet partnering och informerade i ett inledande seminarium
deltagare från Luleå banområde och Banverket Produktion vad partnering gick ut på.

Diskussionsledaren fick under de första mötena anstränga sig för att få mötesdeltagarna
engagerade. Under våren oroade sig entreprenören för att affärsmässigheten skulle bli lidande
och att personalen på spåren skulle uppfatta partneringen som en återgång till den organisa-
tion som fanns före 1998 i Banverket. Engagemanget hos deltagarna ökade dock snabbt och
efter sommaren märktes inget tvivel bland entreprenörens representanter till partneringkon-
ceptet som sådant.

Diskussionsledaren aktiverade deltagarna genom att låta dem göra prioriteringar bland de
övergripande målen, delmålen och åtgärderna för att uppnå målen. Information om partnering
gavs vid ett flertal tillfällen. Förutom att anordna partneringseminariet tog diskussionsledaren
initiativ till en information om Vägverkets målentreprenadförsök, se bilaga J. Diskussionsle-
daren var med på alla partneringmöten och bröt diskussionerna om de blev för långa eller av-
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vek från ämnet allt för mycket och gav ibland sin syn i vissa frågor när mötesdeltagarna sagt
sitt.

Det är svårt att med bestämdhet säga hur partneringförsöket skulle ha förlöpt utan en neu-
tral diskussionsledare med kunskap om verksamheten, samverkansformen och parternas pro-
blem. Om diskussionsledaren endast hade varit med i de första mötena för att sedan låta par-
terna klara sig själva är det dock troligt att partneringmötena inte hade kommit att skilja sig
nämnvärt mot ordinarie byggmöten. Det är svårt att föreställa sig en mötesordförande från
beställarsidan i den medlande rollen som en neutral diskussionsledare kan ha. Det finns också
stöd i litteraturen för att en neutral diskussionsledare kan tillföra mycket t.ex. i Peña-Mora &
Harpoth (2001), Andersson & Borgbrant (1998b) och Baden Hellard (1995). En neutral dis-
kussionsledare kan alltså vara värd den merkostnad som uppstår när han eller hon anlitas i en
kostsam verksamhet som drift och underhåll av järnvägar.

Vilka frågor diskuterades?

I början handlade diskussionerna till stor del om affärsmässighet och oklarheter i förfråg-
ningsunderlaget. Ofta kom man in på de svårigheter banupplåtelseplanen (BUP) förde med sig
och entreprenörens problem med att få tider på spåret av Tågtrafikledningen. Diskussionsle-
daren styrde tidigt in diskussionerna till att handla om vilka mål man skulle ha för partnering-
en och sedan om vilken prioritet målen skulle ha. Därefter tog diskussionsledaren tillsammans
med partneringgruppen fram förslag på åtgärder. Åtgärderna prioriterades också gemensamt.

Vilka personer hade ordet mest och minst på mötena?

Enligt observatörens minnesanteckningar var diskussionsledaren den som hade ordet mest och
cheferna på båda sidor kom därefter. Diskussionsledarens korta frågor till mötesdeltagarna av
typen ”Vad kan vi göra åt det här?” och ”Vad tror ni om det här?” för att föra diskussionen
framåt räknas till ”att ha ordet”. Observatören (forskaren) hade ordet oftare än de som uttalade
sig minst. Detta på grund av att punkten ”Rapport från veckomöten”, som kom med på dag-
ordningen från och med arbetsmöte 5, skulle hållas av observatören som sammanställde min-
nesanteckningarna från veckomötena. Punkten ”Lägesrapport doktoranden” fanns på dagord-
ningen från och med arbetsmöte 7. Under denna punkt gick observatören igenom studien om
funktionskrav.

I bilaga R visas hur många gånger var och en av mötesdeltagarna hade ordet i arbetsmöte 4
till 9 enligt observatörens anteckningar. Observatören antecknade under denna tid i stort sett
allt som sades under mötena. Även om det bygger på vad observatören fått med i sina anteck-
ningar och det inte syns hur länge mötesdeltagarna talade så ger det en någorlunda bra bild av
vilka som talade mest och minst på mötena.

Mötena behöver inte vara bortkastad tid för de som väljer att inte säga sin mening. De
lyssnar på vad som sägs och tar kanske med sig det i sitt dagliga arbete. Om alla deltagare
valde den linjen skulle det däremot inte vara någon större mening med mötena.

Att det vid varje möte fanns en observatör som antecknade vad som sades kan ha haft en
hämmande effekt på villigheten att ta till orda och därmed också på arbetet med att uppfylla
målen. Å andra sidan kan uppmärksamheten som partneringförsöket fick ha bidragit till sam-
förstånd och partneringanda, s.k. Hawthorne-effekt (Ronco & Ronco, 1996).
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Vems åsikter och idéer fick gehör?

Diskussionsledarens idéer om arbetssätt väckte inga protester och inte heller det sätt priorite-
ringar av mål och åtgärder utfördes på. Resultatet av prioriteringarna bestreds inte heller av
partneringgruppen.

Tågtrafikledningens representant tycktes få förståelse från de övriga mötesdeltagarna för
den situation Tågtrafikledningens personal befann sig i. De problem som entreprenören hade
med att få tillstånd att ta sig ut på spåret för att avhjälpa fel berodde enligt Tågtrafikledning-
ens representant på att Tågtrafikledningen följde föreskrifterna.

Beställarens idé om att införa böter för varje åtgärdat fel som inte rapporterats av entrepre-
nören väckte inga protester, så detta genomfördes också med lyckat resultat.

Vad bidrog veckomötena med?

Minnesanteckningarna från veckomötena mellan banförvaltare och objektansvariga samman-
ställdes av observatören och presenterades under den stående punkten ”Rapport från vecko-
möten” på partneringmötena. Ett antal förslag till vinterarbeten och förbättringar kom fram på
veckomötena. Mot slutet av året när det blivit för kallt att arbeta med spåren beställde också
banförvaltaren arbeten som kunde utföras trots kylan när entreprenörens personal inte var
upptagen med snöröjning. En kontinuerlig dialog fördes för att hålla entreprenörens personal i
arbete.

I övrigt berörde veckomötena mest det som hände ute på spåren. Det kunde handla om vil-
ka arbeten som var avslutade, pågående och planerade, funktionsstörningar, avvikelser och
besiktningar. Veckomötena lades ofta tillsammans med besök ute i anläggningarna. Beställare
och entreprenör såg gemensamt på anläggningarna och diskuterade åtgärder. Detta hade skett
även innan partneringförsöket men nu var det i mer organiserad och regelbunden form och
minnesanteckningarna skrevs.

Veckomöten skedde endast på bansidan. El och signal hade egna byggmöten en gång i må-
naden.

Uppstod konflikter och löstes de i så fall?

Inga konflikter uppstod. Den konfliktlösande delen av partnering har därför inte satts på prov.
En bidragande orsak till uteblivna konflikter kan vara att de flesta av beställarens represen-
tanter från Luleå banområde arbetade i produktionen innan uppdelningen i beställare och utfö-
rare 1 januari 1998. De känner därför flertalet av entreprenörens representanter i Arbetsområ-
de Boden sedan många år.

Vilka beslut fattades?

På partneringmötena fattades beslut om prioriteringar och vem som skulle göra vad till nästa
möte.



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Analys och diskussion

103

Hur efterlevdes besluten?

En del beslut följdes inte upp och förseningar uppstod. Ibland försvann frågor från dagord-
ningen. Mycket av detta kan sannolikt förklaras av tidsbrist hos alla parter och att uppgifter
utdelade på partneringmöten hade lägre prioritet än det dagliga arbetet. Det faktum att arbets-
formen var ny hade sannolikt inverkan på detta. Vissa frågor löstes kanske utan att det nämn-
des på mötena.

Bandriftledningen och Tågtrafikledningen kom med på arbetsmötena betydligt senare än
vad som var tänkt. Enligt de som fick i uppdrag att få Tågtrafikledningen till partneringmöte-
na berodde det på att Tågtrafikledningen till en början inte visade något intresse av att deltaga.
Tågtrafikledningens medverkan försvårades också under hösten av att deras representant tog
ledigt och att ingen reserv sattes in. Tågtrafikledningens representant fick därefter inte reda på
att mötena i december och februari skulle ställas in och att mötet i mars bytte lokal. Detta blev
ett irritationsmoment för Tågtrafikledningens representant men det ledde inte till någon kon-
flikt. Han uteblev däremot från mötet i april. Mycket av detta beror på missar i kommunika-
tionen som delvis kan förklaras med att det rörde sig om ett pilotprojekt med nya, ovana och
ibland oklara roller. En uppgift för partnering är att förbättra kommunikationen, enligt Ronco
& Ronco (1996), och detta bör gälla även kommunicerandet av tid och plats för möten med
inbjudna parter.

Inbjudna parter i partneringförsöket, t.ex. Tågtrafikledningen och Bandriftledningen, som
inte var berörda av så många punkter på dagordningen borde ha haft sina punkter först på
dagordningen för att därefter kunna avvika från mötet om de så önskade. På detta sätt be-
handlades Maskinpoolen och samma respekt borde ha visats övriga speciellt inbjudna deltaga-
re. Externa parter bör inte kallas om det inte finns någon punkt på dagordningen som berör
dem. Det bör också i ett tidigt skede klaras ut i vilken utsträckning de inbjudna förväntas delta
annars kan onödiga irritationsmoment uppstå.

Beslut fattades vid arbetsmöte 5 om att banförvaltare (från beställaren) och objektansvariga
(från entreprenören) skulle analysera och beskriva i vilken mån olika feltyper kan störa tågfö-
ringen. Detta skulle sedan sammanställs av observatören. Inga analyser hade presenterats vid
det nionde arbetsmötet men då meddelade beställaren att tjänsten felanalys skulle köpas av
entreprenören Banverket Produktion och konsulten Banverket Projektering. Banområdet hade
inte tillräckligt med tid och resurser för att hinna med arbetet med felanalys och kunde inte
heller få tillräcklig hjälp med detta i de egna leden på Bandriftledningen och på Norra banre-
gionen.

Fanns vändpunkter?

Efter Vägverkets information om sitt målentreprenadförsök, den 23 mars 2000, var de som
tidigare varit tveksamma till partnering övertygade om att det var något man skulle försöka
sig på.

Dialogen som uppstod på arbetsmöte 7, den 28 september 2000, mellan beställaren och
entreprenören å ena sidan och Tågtrafikledningen å den andra var något som inte verkade ha
funnits tidigare. Detta kan sägas vara ett resultat av partnering.

Vid arbetsmöte 9, den 23 november 2000, aviserade beställaren att tjänsten felanalys skulle
köpas av konsulten Banverket Projektering och entreprenören Banverket Produktion.
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Hur utvärderade partneringgruppen sitt arbete?

Utvecklingen av de hårda målen följdes noga och blev en fast punkt på dagordningen för
partneringmötena. De positiva resultaten för de hårda delmålen kan, oavsett om de berodde på
partneringförsöket eller inte, ha fått deltagarna att känna att de hade lyckats i sitt arbete för det
var ändå ”deras spår” som visade detta positiva resultat. Arbetet i partneringgruppen kan där-
för också ha känts roligare för mötesdeltagarna.

Den i programmet planerade utvärderingen av de mjuka parametrarna, se bilaga M,
genomföres aldrig av partneringgruppen. Orsak till detta kan vara att partneringruppen inte
tyckte att det kändes nödvändigt eftersom de tyckte att arbetet flöt på bra, att de hårda delmå-
len visade positiv utveckling och att de nöjde sig med observatörens utvärdering. Tidsbrist
hos så väl partneringgruppens medlemmar och diskussionsledaren kan också vara en förklar-
ing. Någon form av utvärdering borde partneringgruppens ha gjort av de mjuka delmålen. På
det avslutande mötet med genomförandegruppen för partneringprojektet, den 22 maj 2001,
togs dock en lista fram på vad som hade varit positivt och negativt under partneringförsöket,
se kapitel 7.1.3. Detta skedde genom en diskussion mellan beställarens och entreprenörens
representant.

En del av det partneringgruppen hade haft som mål att förbättra nämnde genomförande-
gruppen på den positiva sidan. En åtgärdsbank med vinterarbeten hade tagits fram på vecko-
mötena och hinder för att uppnå mål hade kartlagts. Att överhuvudtaget komma fram till ge-
mensamma mål ansåg genomförandegruppen som något positivt. Förståelse för motpartens
problem, erfarenhetsåterföring och återrapportering av åtgärdade fel var sådant som inte hade
funnits med i måldokumentet men som enligt genomförandegruppen ändå hade utvecklats
positivt under partneringprojektet.

Det negativa bestod mest av förhållanden som inte partneringgruppen kunde påverka under
partneringförsöket - ettårsavtalet med entreprenören, att beställaren inte får behålla insparade
medel till nästa år, att definitioner skiljer sig mellan de olika banområdena i Norra banregio-
nen och oklara incitament. Definitioner och incitamentet skulle dock kunna ha påverkats un-
der försöksförberedelserna. Det enda negativa med partnering som sådant, var enligt genom-
förandegruppen, det ökade antalet möten. Detta uppvägdes dock, enligt genomförandegrup-
pen, av att parterna lärde känna varandra bättre samt fick en rakare och ledigare dialog.

Denna uppräkning av positivt och negativt med partnering är ett bra och enkelt sätt att ut-
värdera ett projekt på. Om denna utvärdering hade skett med hela partneringgruppen vid det
sista arbetsmötet hade det varit ännu bättre. Samtliga medlemmar hade då t.ex. kunnat skriva
ned vad som hade varit bra och dåligt under avtalsperioden på en papperslapp och lämna den
anonymt till diskussionsledaren.

8.3.2 Enkätundersökningar

Enkät 1

Denna enkätundersökning visade inte att partneringförsöket i Luleå banområde hade haft nå-
gon större inverkan på svaren på enkätfrågorna i jämförelse med de angränsande banområde-
na Kiruna och Umeå. Poängen var dock högre både hos beställaren och entreprenören i Luleå
banområde än i de övriga banområdena i juni-enkäten, då partneringförsöket just hade tagit
sin början. Detta bättre utgångsläge kan ha gjort det svårare att åstadkomma en förbättring i
Luleå banområde.
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Anmärkningsvärt är att fråga 1 till beställaren ”Finns öppenhet i redovisning av uppgifter
hos Produktion mot er på banområdet” fick lägst poäng (sämst resultat bland banområdena i
Norra banregionen) i Luleå banområde både i juni- och december-enkäten. En liten poängök-
ning (från 2,38 i juni till 2,64 i december) skedde dock. Motsvarande fråga till entreprenören i
Luleå banområde – Arbetsområde Boden ”Finns öppenhet i redovisning av uppgifter hos ban-
områdets personal mot er på Produktion?” fick däremot högsta poängen både i juni- och de-
cember-enkäten, se bilaga O.

Lägst poäng överlag fick frågorna 7, 8 och 9. Fråga 9 ”Är kostnadsnivån för drift och un-
derhåll godtagbar?” ökade dock sin poäng överallt i december-enkäten jämfört med juni-enkä-
ten.

Ett osäkerhetsmoment är att en del svarspersoner efterlyste ett mittenalternativ, d.v.s. ”vet
ej” på skalan. Forskarens försök att tvinga svarspersonerna att ta ställning genom att välja ett
alternativ av 1 till 4 lyckades inte i alla lägen. En del kryssade mellan rutorna 2 och 3 eller
satte ett kryss i ruta 2 och ett i ruta 3. Forskaren gav dessa svar poängen 2,5. Ett mer rättvist
alternativ hade kanske varit att ogiltigförklara sådana kryss. En del av de som ändå tog ställ-
ning eller inte satte något kryss alls hade kanske hellre satt sitt kryss i mitten om det alternati-
vet hade funnits.

Enkät 2

En bidragande orsak till att svaren blev så få i enkätundersökningen i februari 2001 (8 av 14
svarade) kan ha varit att deltagarna var trötta på att fylla i enkäter. Detta var det tredje enkät-
utskicket (enkät 1 skickades ut i två omgångar) från forskaren till dem på åtta månaders tid för
merparten av svarspersonerna. Denna var dessutom krångligare att fylla i än de övriga efter-
som det fanns möjlighet att svara med egna ord och en del av dem som inte hann eller orkade
göra detta kanske helt undvek att svara på enkäten. Det faktum att svarspersonerna fick enkä-
ten med e-post och därmed var tvungen att röja sin identitet för att svara på ett snabbt sätt
(genom att returnera e-brevet med ifylld enkät) kan också ha bidragit till den låga svarsfre-
kvensen. En ytterligare komplikation var att entreprenören, Banverket Produktion, hade om-
organiserat sig vid årsskiftet 2000/2001 så att personer hade bytt arbetsuppgifter och inte
längre var med i partneringgruppen i Luleå banområde. Det faktum att det inte var partne-
ringgruppen själv utan forskaren som skickade ut enkäten var kanske ändå det största skälet
till den låga svarsfrekvensen. Om partneringgruppen hade gjort den utvärdering som föreslogs
i partneringprogrammet (Olsson, opublicerat material, 2000) hade därmed ett säkrare resultat
kunnat erhållas.

Enkäten visade att både beställare och entreprenör tycker att det har blivit bättre i Luleå
banområde under avtalsperioden som startade 2 maj 2000 jämfört med den föregående avtals-
perioden, se bilaga P.

Det enda fråga som fick mindre än 3 poäng av beställaren är den om ”Roller och befogen-
heter” som får poängen 2,75. Detta beror på Produktions omorganisation vid årsskiftet
2000/2001, enligt de kommentarer som lämnades av beställaren. Detta resultat kan därmed
inte partneringförsöket lastas för.

Den enda fråga som får mindre än 3 poäng av entreprenören är den om ”Tiden för arbete i
spår” som får 2,33. Detta beror på den ökade tågtrafiken, enligt entreprenörens kommentarer,
och detta kan inte heller sägas bero på partneringförsöket.

Svarsfrekvensen i enkäten var låg men de frågor som fick högre medelpoängen än 4,0 av
båda parter kan sägas ha förbättrats, i partneringdeltagarnas tycke, under avtalsperioden 2000-
05-02 – 2001-05-01.
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De representanter från beställaren (banområdet) och entreprenören (Produktion) som in-
gick i partneringgruppen var överens om att följande förändringar till det bättre skedde under
avtalsperioden 2000-05-02 – 2001-05-01 då partneringförsöket ägde rum i Luleå banområde:
- tidseffektiviteten i mötena mellan banområdet och Produktion blev bättre,
- skillnaden mellan banområdets och Produktions tolkning av texterna i förfrågningsunder-

laget blev mindre.

Denna enkät pekar alltså på att förbättringar har skett under den tid partneringförsöket på-
gått i Luleå banområde. Av kommentarerna i enkäten framkommer att samverkansformen
partnering har bidragit till förbättringarna.

Tidseffektiviteten i möten är något som partnering bidragit till att förbättra genom införan-
det av veckomöten enligt svarspersonerna.

Skillnaden mellan beställarens och entreprenörens tolkning av förfrågningsunderlaget blev
mindre genom att det p.g.a. partneringen inte längre sågs som någon prestigeförlust att få kri-
tik av motparten, enligt beställaren. Beställaren skriver också att man nu försöker hitta lös-
ningar som båda parter vinner på. Det står inget i enkätsvaret om det beror på partnering men
vinna-vinna-förhållanden är en av tankarna med partnering (Lazar, 2000; Bresnen & Mars-
hall, 2000).

Inte heller enkät 2 speglar riktigt den positiva respons som partneringförsöket fick av både
beställare och entreprenör efter sommaren 2000. De positiva ordalag om försöket observatö-
ren fick höra på partneringmöten, byggmöten och fikaraster kan nog inte förmedlas genom en
enkät, som trots inslag av öppna frågor, ändå kan anses vara styrd. Det är denna ”part-
neringanda”, som en enkät inte kan göra rättvisa åt och som överhuvudtaget är svår att mäta,
som är det viktigaste argumentet för att partnering är något att fortsätta med.

8.3.3 Partnerings lämplighet för drift och underhåll av järnvägar

Enligt Jackson & Barlow (1998) är partnering mest effektivt när beställaren är starkt beroende
av ett fåtal specialiserade leverantörer eller när det handlar om komplicerade byggprojekt.
Drift och underhåll av järnvägar är inget byggprojekt men det är en komplicerad process där
Banverkets beställare är starkt beroende av ett fåtal specialiserade leverantörer. För drift och
underhåll finns bara en entreprenör (leverantör), Banverket Produktion, innan konkurrensut-
sättningen av drift och avhjälpande underhåll påbörjas den 1 juli 2002.

Det går bra att använda projektpartnering på drift och underhåll fast det mer liknar en kon-
tinuerlig process än ett projekt. De gemensamma målformuleringarna blir annorlunda jämfört
med ett byggprojekt men vid både drift och underhåll och nybyggnadsprojekt handlar det om
att effektivisera verksamheten. Vid drift och underhåll finns ofta mer statistik att tillgå än vid
byggprojekt. Denna statistik kan användas för att mäta hur nära målen man befinner sig och
detta gjordes under partneringförsöket i Luleå banområde. Det finns dock många faktorer som
kan påverka statistiken bl.a. det faktum att drift och underhåll av järnvägar är ett väderbero-
ende arbete och att föreskrifter ändras. Under längre perioder än ett år, som försöket varade,
ger denna statistik mer.

Ett bekymmer för Banverket är att beställaren, banområdet, inte får behålla pengar som
sparats eller inte hunnit förbrukas under året utan skickar tillbaka det som blir över till huvud-
kontoret. Om banområdet får minskade medel under det kommande året för att det har visat
att det klarar sig med mindre betyder det också att entreprenören får mindre arbete att utföra
om den är effektiv. Även Banverket Produktion skickar överskottet till sitt huvudkontor. Det
finns därmed inte mycket till incitament för varken beställare eller entreprenör. När entrepre-
nören dessutom har monopol på drift och underhåll är det en svår situation att genomföra ef-
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fektiviseringar i. Att partnering, trots dessa förhållanden, har lyckats få parterna att arbeta
med effektiviseringar visar både styrkan med denna samverkansform och att den är lämplig
att använda vid drift och underhåll av järnvägar.

En invändning mot partnering (från personer utanför partneringförsöket) är att denna sam-
verkansform är personberoende. Visst är det så eftersom partnering handlar om människor
och relationer (Lazar, 2000). Resultatet hade kunnat bli annorlunda i ett annat banområde.
Partnering är ett arbetssätt och ingen trollformel men även utan partnering är arbetet med drift
och underhåll personberoende.

Om partneringförsöket i Luleå banområde har också sagts (från personer utanför partne-
ringförsöket) att det är ett steg tillbaka mot den gamla organisationen med ett enda Banverk.
Bara parterna inte blir för familjära behöver inte affärsmässigheten riskeras. När partnering
används i en konkurrenssituation krävs dock en stor attitydförändring efter upphandlingsske-
det liksom inför nästa upphandling (Hynynen, 1998).

8.4 Drift och underhåll av järnvägar

Mycket kan göras för att effektivisera drift och underhåll men denna verksamhet behöver pri-
oriteras högre än idag för att besparingar skall kunna göras. Mer resurser behövs till under-
hållsplanering, felanalys och översyn av hela processen för att komma åt ”flaskhalsarna”. På
beställarsidan kan drift och underhåll inte bara vara en fråga för banområdet. Bansystem bor-
de t.ex. ägna sig mer åt drift och underhåll än vad som sker idag.

En hel del idéer kan lånas från tillverkningsindustrin när det gäller drift och underhåll. Att
hålla produktionsutrustningen i trim (i Banverkets fall järnvägsanläggningarna) utan att störa
produktionen (i Banverkets fall tågen) är något man arbetat länge med i tillverkningsindustrin.
Liksom i tillverkningsindustrin finns mycket statistik på verksamheten som man kan dra slut-
satser av om man gör en analys. RCM (Reliability Centered Maintenance) är ett exempel på
en form av analys som görs i tillverkningsindustrin. Hur denna skulle kunna tillämpas i Ban-
verket behöver utredas.

Om drift och underhåll av järnväg jämförs med tillverkningsindustrin uppstår också fråge-
ställningen om vem som skall göra analyser – beställaren eller entreprenören? I tillverk-
ningsindustrin görs analyserna så nära produktionen som möjligt och då vanligtvis av produ-
centen. Beställaren har i de flesta fall, år 2001, inte heller kontrollanter på plats hos produ-
centen. Om producenten är en underleverantör eller tillverkar dyra produkter har denne istället
ett kvalitetssystem att visa upp för beställaren. Oftast beskriver kvalitetssystemet producen-
tens rutiner och egna kontroll av produktionen. Beställaren försäkrar sig om att produkten
håller den önskade kvaliteten genom att själv granska kvalitetssystemet eller genom att låta ett
certifieringsföretag granska det. På detta sätt kan beställaren ägna mer tid åt andra uppgifter
som ofta också är de huvudsakliga uppgifterna. Om en jämförelse med privatpersoner görs så
är de flesta av oss konsumenter (en sorts beställare) men alla ser inte som sin främsta uppgift
att vara konsument. Många av oss måste dessutom ägna sig åt annan verksamhet för att kunna
konsumera.

Om detta överförs till Banverkets drift- och underhållsverksamhet skulle det betyda att ent-
reprenören förutom att sköta drift och underhåll också skall göra analyser och kontroller. Idag,
år 2001, låter Banverkets beställarsida entreprenören utföra kontrollen (besiktningarna) och i
partneringförsöket i Luleå banområde beställdes felanalys av entreprenören. Banverket är
kanske på rätt spår. Detta antyds också av att Amerikanska Rymdflygstyrelsen, NASA, låter
entreprenören svara för Reliability Centered Maintenance (RCM), Life-Cycle Asset Manage-
ment (LCAM) och Integrated Logistics Support (ILS) vid drift och underhåll av Kennedy
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Space Centers infrastruktur (NASA, 2001). NASA är och har varit världsledande när det gäll-
er teknik och kanske också är det när det gäller drift och underhåll av infrastruktur.

För att göra ordentliga felanalyser bör kostnader kunna härledas till enskilda komponenter.
Ekonomisystemet, Agresso, som användes under partneringförsöket tillät inte detta. Kostna-
derna klumpas antingen ihop för mycket eller delas upp på för många anläggningsdelar bero-
ende på teknikslag. Detta problem förvärrades 1 januari 2001 då nya arbetsordernummer in-
fördes. Ekonomisystemet är enhetligt för hela Banverket och en förändring måste därmed
föregås av beslut på huvudkontoret.
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9 Slutsatser

Figur 9.1 visar vilken del av forskningsprojektet som behandlas i kapitlet.

Figur 9.1: Schematisk bild av uppsatsen.

En del av de åtgärder som behöver göras enligt partneringgruppen har inte banområdet haft
tid att arbeta med, t.ex. felanalys. Banområdet har fått beställa dessa tjänster från Banverket
Projektering och Banverket Produktion. På Produktion fanns resurser för detta under vintern i
form av besiktningsmän som p.g.a. snön och kylan inte kan utföra så många besiktningar då.
Även banpersonal på signalsidan har använts till felanalys. Det kan tänkas att också spårsvet-
sare hos Produktion kan bidra till felanalyserna under vintern de dagar då de inte har fullt upp
med snöröjning. I entreprenörens uppdrag skulle kunna ingå att sköta felanalys och inventera
behovet av investeringar. Dock måste ekonomisystemet Agresso ses över för att det skall gå
att följa upp vilka fel som kostar mest, se kapitel 8.4.

Till banområdets uppgifter hör att göra underhållsplaner, upprätthålla el- och trafiksäker-
het, kontrollera miljö och arbetsmiljö, ha kontakter med trafikutövare, d.v.s. med kunder, och
externa parter som kommun, företag, skoterföreningar och renägare. Vid konkurrensutsättning
av drift och underhåll kommer banområdet också att behöva välja bland anbud. Om inte en-
dast priset skall avgöra vilken entreprenör som får uppdraget måste andra faktorer bedömas.
Eftersom det troligtvis kommer att röra sig om fleråriga kontrakt kan det bli aktuellt att göra
analyser för att jämföra anbuden. Förfrågningsunderlagen kommer också att behöva innehålla
mer utförliga uppgifter om anläggningarna så att nya entreprenörer skall ha chans att räkna på
arbetena. Detta kommer att ta tid och resurser av banområdets personal.

Mycket tid skulle dock kunna frigöras hos beställaren om denne kunde överlåta mer på ent-
reprenören av det dagliga arbetet på spåret. Att beställa ett fungerande vägskydd istället för en
ny ringklocka till vägskyddet är ett exempel på vad beställaren menar med att upphandla en
funktion. I Banverkets interna föreskrifter finns visserligen tekniska lösningar, särskilt för
svetsning, spår- och växelriktning, men mycket kan göras för att komma närmare funktions-
entreprenaden utan ändringar i föreskrifterna. En förutsättning är däremot att totalentreprenad-
formen med ABT används. Utförandeentreprenader (generalentreprenad och delad entrepre-
nad) bygger på teknisk lösning och ställs funktionskrav i dessa riskerar beställaren att få be-
tala mycket i tilläggsarbeten. AB 92 bör inte används vid drift och underhåll av Banverkets
anläggningar. Det finns funktionskrav i Banverkets interna föreskrifter och i AB 92 används
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inte begreppet funktion. Överhuvudtaget är inte AB 92 lämpad för drift och underhåll utan är
främst avsedd att användas vid nybyggnad, se kapitel 8.1.2.

Helst säger sig beställaren vilja köpa funktionen på en hel bandel. Ändå verkar beställaren
gå emot detta genom att inte låta entreprenören utföra besiktningsanmärkningar av typen må-
nad, år och övrigt utan beställning. I Luleå banområde har entreprenören under våren 2001
fått åtgärda vissa av dessa besiktningsanmärkningar utan beställning. Detta kan spara tid och
minska administrationen. Entreprenören kan dessutom få lättare att planera in arbetena. De
två övriga banområden i Norra banregionen, Kiruna och Umeå banområde, har dock inte hit-
tills (hösten 2001) vågat sig på detta. De har nämligen inte råd att åtgärda mer än en bråkdel
av anmärkningarna av typen månad, år och övrigt. Detta visar på den svåra situation som be-
ställaren av järnvägsunderhåll befinner sig i, se kapitel 8.2.1.

Funktionskrav kan ses som en tolkning av slutkundens önskemål. När det gäller järnvägar
kan punktlighet vara ett exempel på ett övergripande funktionskrav som kan avgöra storleken
på entreprenörens ersättning. Entreprenören skulle kunna få bonus om antalet tågstörningar
beroende på infrastrukturfel sjunker och betala vite om de stiger. Detta kräver ett flerårigt
avtal för att utjämna effekter av besvärligt väder. Undantag från vite bör ändå göras vid ex-
tremt väder, t.ex. onormalt hård kyla eller riklig nederbörd. Det krävs troligtvis också att Ban-
verkets beställare i banområdena premieras av trafikoperatörerna för minskade infrastruktur-
beroende tågförseningar respektive bötfälls för ökade infrastrukturberoende tågförseningar.
För att det skall fungera bör entreprenören få behålla pengarna lokalt och inte behöva skicka
dem direkt till sitt huvudkontor. Annars betyder det bara att pengar försvinner från banområ-
det om tågen håller tidtabellerna, se kapitel 8.2.6.

Förutbestämt underhåll med frekvenskrav kan vara bra för underhållsarbeten där beställa-
ren av erfarenhet vet hur ofta en insats skall göras för att upprätthålla funktionen. Detta under
förutsättning att entreprenadtiden är kort, ett till två år. Vid längre avtalsperioder bör funk-
tionskrav formuleras av beställaren, eventuellt tillsammans med förslag på frekvenser för in-
satserna. Beställarens förslag på frekvenser hjälper entreprenören att räkna ut ett pris vid an-
budsinlämnandet samtidigt som entreprenören får möjlighet att lösa uppdraget med färre in-
satser än de föreslagna så länge funktionskraven uppfylls, se kapitel 8.2.3.

Enligt Olsson (1997b) ges entreprenören de största valmöjligheterna om funktionskrav an-
vänds i ett partneringprojekt. I Australien har partnering kombinerats med funktionskrav vid
underhåll av vägar (Frost & Lithgow, 1996). Enligt Frost & Lithgow (1998) är dessutom part-
nering viktigt för framgång i alla underhållskontrakt. Den brittiska järnvägsförvaltaren Rail-
track använder partnering vid kontakterna med underhållsentreprenören (Jackson & Barlow,
1998; Hynynen, 1998). Railtrack har dessutom övergripande funktionskrav när det gäller
punktlighet vars grad av uppfyllande bestämmer storleken på entreprenörens ersättning (Hy-
nynen, 1998).

I Banverkets fall ställs redan funktionskrav på underhållet, enligt kapitel 6.1.1, dock med
den för funktionskrav totalt olämpliga AB 92. Därmed har också funktionskrav tillämpats vid
partneringförsöket i Luleå banområde.

Det talades innan partneringförsöket startade om att testa funktionskrav i praktiken samti-
digt med partnering i hela Luleå banområde men genomförandegruppen för partneringpro-
jektet kom fram till att detta borde undvikas. En risk förelåg att det då inte skulle gå att säga
om resultaten berodde på partnering eller de nya funktionskraven. Det ovan nämnda använ-
dandet av funktionskrav pågick innan partneringförsöket och fortsatte i oförändrad omfattning
under partneringförsöket. De resultat som framkommit under partneringförsöket kan därmed
inte sägas bero på förändringar i antalet funktionskrav.

Beställarens personal har varit ute i produktionen innan uppdelningen i beställare och ent-
reprenör. Entreprenören fick lämna över en hel del kompetens till beställaren och hade svårt
att klara sig utan den. Detta, samt att personerna i fråga känt varandra sedan länge, ledde till
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att ett nära samarbete byggdes upp mellan beställare och entreprenör efter uppdelningen. ”Vi
hade ett slags partnering förut också”, kunde man höra i Luleå banområde. I Kiruna och Umeå
banområde sades också att de hade ett slags partnering. Denna s.k. partnering bestod av en
daglig dialog mellan beställaren och entreprenören rörande detaljfrågor vid drift och underhåll
och hade inte den problemlösande karaktären i större skala som partneringförsöket i Luleå
banområde, se kapitel 8.3.1.

Situationen med bara en tillåten entreprenör på marknaden bidrar till att beställaren gärna
vill engagera sig i hur entreprenören utför arbetena, särskilt när det gäller kostnadseffektivitet.
Här fyllde partneringmöten och veckomöten en uppgift. Samma problem kan det bli om långa
kontrakt skrivs för underhållet eftersom entreprenören då får ett slags monopol på de bandelar
denne skall sköta. Långa kontraktstider är samtidigt nödvändigt om entreprenören skall kunna
utveckla verksamheten. I detta läge kan partnering och incitament användas för att få entre-
prenören att öka effektiviteten (Hynynen, 1998).

Under partneringförsöket i Luleå banområde användes riktkostnad med incitamentet 70/30.
Det innebar att beställaren stod för 70 % av eventuell merkostnad och att entreprenören fick
30 % av eventuell besparing. Detta var en större ”morot” för entreprenören än incitamentet
90/10 som gällde för basentreprenaden i Norra banregionen 1999. Incitamentet 90/10 påmin-
ner starkt om ersättningsformen löpande räkning med tak som inte är en favorit hos beställa-
ren. Incitamentets förändring jämfört med föregående avtalsperiod kan också ha påverkat re-
sultaten av de mätbara målen för partnering.

Beställaren bör även i fortsättningen låta entreprenören sköta besiktningen, så väl under-
hålls- som säkerhetsbesiktning. Det som Banverket kallar besiktning i det tillståndsbaserade
underhållet är egentligen tillståndsbedömning. Att gå ifrån detta leder också bort ifrån funk-
tionsentreprenad. Resultatet kan bli att allt arbete med åtgärdande av besiktningsanmärkningar
måste beställas, inte bara månads-, års- och övriga anmärkningar. Detta kommer att skapa mer
administration och planeringsproblem för entreprenören. De åtgärder som nu utförs direkt vid
besiktningen av besiktningsmannen kommer kanske också att behöva beställas. Skall besikt-
ningsmannen utföra dessa åtgärder behövs verktyg och reservdelar. Kostnader för verktyg och
reservdelar kan då bli större om entreprenören inte går med på att fritt tillhandahålla dessa för
besiktningsorganisationen. Det finns med andra ord en risk för fragmentisering eller
”stafettloppstänkande”, något som bl.a. Andersson & Borgbrant (1998b) och Olsson (opubli-
cerat material, 2000) ser som ett problem i byggindustrin. För att undvika fragmentisering bör
underhållet inte delas upp i flera led och tillståndsbedömningen skall ses som en del av under-
hållet, se kapitel 8.1.1.

Besiktningsföreskrifterna följer Banverkets anläggningsstruktur och är lättläst men i övrigt
är Banverkets interna föreskrifter, BVF, svår att överblicka. Det framkommer i intervjuer att
föreskrifter inte alltid följs eftersom det skulle bli för dyrt, se kapitel 8.2.6. Detta är ett allvar-
ligt problem som behöver utredas.

I BVF 811 finns Banverkets anläggningsstruktur och där skulle texter som beskriver den
övergripande funktionen på anläggningsdelarna kunna skrivas in. Denna övergripande funk-
tionsbeskrivning bör vara gemensam för hela Banverket och hör alltså hemma i en föreskrift.
Övergripande funktionskrav visar beställarens tanke bakom de detaljerade kraven. Om hän-
visningar till alla gällande föreskrifter för anläggningsdelarna dessutom fanns i BVF 811
skulle det kunna bli det register som BVF så väl behöver, se kapitel 8.2.6.

Om kontrollpunkterna i besiktningsföreskriften skulle ersättas med ett övergripande funk-
tionskrav skulle besiktningsmannen behöva göra egna checklistor för besiktningen. Eftersom
det rör sig om trafiksäkerhetsfrågor skulle beställaren troligtvis behöva godkänna dessa
checklistor med mycket extra arbete som följd. Det är därför bra att beställaren tillhandahåller
färdiga checklistor. I besiktningsföreskrifterna borde det däremot finnas en klassificering av
vilken typ av anmärkning det är om kontrollpunkten inte uppfylls (A-, V-, M-, Å- eller Ö-



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Slutsatser

112

anmärkning). Detta har införts för anläggningen växelvärme i BVF 807.30. På detta sätt blir
det tydligare för beställaren vilka bedömningar entreprenörens besiktningsmän gör. Denna
klassificering anger också inom vilken tid besiktningsanmärkningen, d.v.s. defekten i anlägg-
ningen, skall åtgärdas, se kapitel 8.2.1.

Det är svårt för entreprenören att lämna pris på åtgärdande av besiktningsanmärkningar,
felavhjälpning och snötjänster. Även om statistik finns från tidigare år kan vädrets makter
bjuda på överraskningar. Både löpande räkning och fast pris medför problem i dessa aktivite-
ter. Löpande räkning ger ingen ”morot” för entreprenören att förbättra sin verksamhet och
beställaren kan få misstankar om att entreprenören gör för omfattande åtgärder. Med fast pris
riskerar entreprenören att göra stora förluster om något oförutsett inträffar, alternativt garderar
sig entreprenören och priset blir onödigt högt. Riktkostnad med incitament kan här vara en bra
kompromiss. Denna ersättningsform användes också i Luleå banområde under partneringför-
söket. Det krävs dock mycket arbete att följa upp kostnaderna och det bör utredas hur incita-
ment med riktkostnad kan användas vid konkurrensutsättning.

Om pengar som sparas genom ökad effektivitet försvinner från banområdet när de inte för-
brukas under året och om banområdet får mindre pengar nästa år för att de bevisat att de kla-
rar sig med mindre kommer också entreprenörens intresse för att effektivisera verksamheten
att försvinna. En effektiv entreprenör får på detta sätt mindre arbete. En förändring av detta
måste till för att partnering skall kunna fungera i längden och för att drift och underhåll skall
kunna utvecklas. Det gynnar också effektiviteten om entreprenören får behålla vinster som
görs i sitt distrikt och inte behöver skicka pengarna direkt till sitt huvudkontor, se kapitel
8.3.3.

Många problem som lyfts upp på bordet vid partneringmötena kan inte lösas enbart parter-
na emellan. Det är inte bra för arbetet om många frågor lämnas av detta skäl och det är därför
viktigt att partneringgruppen har en metod för att gå vidare med olösta problem. Problemen
kan behöva beskrivas, förklaras och exemplifieras för den instans som har möjlighet och be-
fogenhet att göra något åt saken. Mycket arbete kan behöva läggas på att argumentera och
söka stöd i eller utanför organisationen för att få till en förändring.

För att partnering skall lyckas måste det finnas tid till denna process, det vill säga tid till att
arbeta med utveckling av verksamheten. Även om beställaren kan beställa utvecklingsarbetet
av konsulter eller entreprenören i fråga så faller en del av arbetet på beställaren. Ett sätt för
beställaren att skaffa sig tid är att göra så få detaljbeställningar som möjligt och låta entrepre-
nören göra mer på egen hand. Mer funktionstänkande alltså, se kapitel 8.2.1. Det förutsätter
dock att totalentreprenad eller funktionsentreprenad används, se kapitel 8.1.2.

Mötesdeltagarna och även de som inte är närvarande men som fått uppgifter får inte vara
rädda för att säga till om de upptäcker att de inte kommer att klara av att utföra det mötet be-
slutat om. Man skall inte behöva vänta till nästa möte för att skjuta till resurser, göra omprio-
riteringar etc. om det skulle visa sig nödvändigt, se kapitel 8.3.1.

Tredje part, som Tågtrafikledning och Bandriftledning i partneringförsökets fall, bör endast
kallas till möten om det finns någon punkt på dagordningen som berör dessa organisationer.
Deras punkter bör i så fall tas i början av mötet så att de kan lämna mötet när deras frågor är
avklarade och inte behöva lyssna på för dem ovidkommande diskussioner. På detta sätt gjorde
man när Maskinpoolen medverkade och samma respekt bör visas övriga parter som endast är
berörda av vissa frågor på agendan för att samarbetet med dem skall fungera på bästa sätt, se
kapitel 8.3.1.

En uppföljning av de mjuka målen för partnering bör göras av partneringgruppen. Det
räcker inte med statistik på tågförseningar, spårläge, antal fel och antal besiktningsanmärk-
ningar. Dels kan denna statistik bero av många andra faktorer än det som partneringprocessen
kan påverka, dels är det svårt att härleda vilka mjuka frågor som haft effekt på de hårda del-
målen, se kapitel 8.3.1.



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Slutsatser

113

Enkät 2, se bilaga P och kapitel 8.3.2, visar att beställare och entreprenör är ense om att
tidseffektiviteten i mötena blev bättre och skillnaden i parternas tolkningar av texterna i för-
frågningsunderlaget mindre. Av svarspersonernas kommentarer till enkätfrågorna framgår att
partnering bidrog till dessa förbättringar.

Enligt genomförandegruppens utvärdering var positiva resultat av partneringförsöket: ge-
mensamma mål för entreprenaden, färre diskussioner om enhetspriser, större ömsesidig för-
ståelse för roller, utökad erfarenhetsåterföring, kartläggning av hinder för måluppfyllelse,
ökad återrapportering av åtgärdade fel samt att mer vinterarbeten utförs vilket i förlängningen
ger färre besiktningsanmärkningar. Det enda negativa med partnering som arbetsform är en-
ligt genomförandegruppens utvärdering att den totala mötestiden ökar. Detta uppvägs dock av
att parterna lärde känna varandra bättre och att en rakare och ledigare dialog kunde föras, se
kapitel 7.1.3.

En neutral diskussionsledare bör medverka i partneringmötena. Detta ger en merkostnad
men det kan vara en bra investering i en så pass kostsam verksamhet som drift och underhåll
av järnvägar, se kapitel 8.3.1.

Att partneringförsöket fick en lyckad utgång trots entreprenörens monopol och situationen
med pengar som ej får behållas efter årsskiftet, visar på styrkan med denna samverkansform
och dess lämplighet för drift och underhåll av järnvägar, se kapitel 8.3.3. Mot bakgrund av
detta kan partnering sägas vara något att fortsätta med när det gäller drift och underhåll i Lu-
leå banområde och något att pröva för fler av Banverkets banområden. Partnering kan också
bidra positivt när det gäller att utveckla rollerna som beställare och entreprenör inför konkur-
rensutsättningen av drift och underhåll, se kapitel 8.3.1.

Partnering kan även vara något för ny- och ombyggnation av järnväg, vilken redan under
samma tid som partneringförsöket prövades vid utbyggnaden av Vassijaure bangård. Det kan
också finnas behov av ökad dialog mellan olika sektioner och enheter hos förvaltaren eller
mellan förvaltaren, entreprenör och materialtillverkare. Vissa idéer från partnering kan säkert
användas på många håll där problem med kommunikation eller problem överhuvudtaget upp-
står. Liksom i tillverkningsindustrin kan partnering också användas för att utveckla produkten
- i Banverkets fall järnvägen. Kanske kan någon form av partnering användas mellan Banver-
ket och trafikoperatörerna i detta produktutvecklande syfte. Det finns många tillämpningsom-
råden. Partnering är knappast svaret på allt men öppen dialog, förtroendebyggande och ge-
mensamma mål kan bidra till både utveckling och effektivisering.
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Verksamhetsbeskrivning
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Kenneth Vågbrink, banförvaltare, Luleå banområde
Kent Antonsson, chef Umeå banområde
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Gunbritt Öberg, controller Ekonomi och planering
Anders Edin, chef Kalkyl och teknik
Björn Hedström, signalingenjör, Kalkyl och teknik
Stig Skarin, chef Säkerhet och kvalitet
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Per-Ove Lind, enhetschef Gällivare, Arbetsområde Kiruna
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B Banverkets organisation

Styrelse

Generaldirektör

Internrevision

Huvudkontor

Tågtrafikledningen

Järnvägsinspektionen

Banverket Produktion

Industridivisionen

Banverket Projektering

Banverket Telenät

Banverket Data

Banskolan

Fem banregioner:

Norra

Mellersta

Västra

Östra

Södra

Materialservice
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C Övriga sektioner och enheter i Norra banregionen

De sektioner och enheter i Norra banregionen som inte beskrevs i kapitel 5.1.2 presenteras
närmare i denna bilaga (med Banverkets förkortning inom parentes).

Trafik (BRNT)

Trafiksektionens uppgifter är

Samhällsplanering
- stomnätsplanering
- regional transportplan
- översikts-/detaljplanering
- miljö-/miljöledningssystem
- idé-/förstudier
- EU- och Barentsfrågor

Trafik och marknad
- trafikerings- och banupplåtelseavtal
- marknadsanalyser/prognoser
- stråk- och kapacitetsanalyser
- gångtidsberäkningar
- gångtidssimuleringar
- samhällsekonomiska analyser

Stomnätsplaneringen är långsiktig medan trafikeringsavtal och banupplåtelseavtal, BUA,
är mera kortsiktigt. Tågtrafikledningen i Borlänge är den myndighet som fastställer tidtabellen
utifrån önskemål från trafikutövare, banförvaltare samt reinvesteringar och nyinvesteringar.

Banarbetsplanerna, BAP, bygger på vilka arbeten som är aktuella och förhandlingar med
trafikbolag och tågtrafikledningen. Varje moment i arbetet måste planeras noggrant, särskilt
vid enkelspår där tågtrafiken ej kan ledas om. Kontakter med kunder och kundernas kunder
tas när det gäller godstransporter.

Verksamhetsplanering (BRNE)

Sektionen Verksamhetsplanerings uppgifter är

Verksamhetsplanering
- samordning/prioritering mellan banområden.
- underhålls- och investeringsplaner på 3-4 års sikt
- uppföljning/kontroll av givna kvalitets- och produktionsmål
- dispositionsplaner för strategisk material
- materialprognoser
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Budgetarbete
- drift och underhåll
- investeringar
- ekonomiska analyser och prognoser
- systemförvaltning av budget- och analyssystem
- ajourhållning av styrmodell för underhållsverksamheten

Sektionen Verksamhetsplanering samordnar de budgetförslag banområdena har tagit fram
och samråder med banområdena och Bansystem om vad som är viktigast att satsa på. De vet
preliminärt hur mycket pengar de får till nästa år och de samlar på sig argument från de olika
sektionerna och banområdena för att få ihop ett budgetförslag som de kan lämna till huvud-
kontoret.

Projektenheten (BRNP)

Projektenheten ansvarar för merparten av järnvägsinvesteringarna. Genomförandeprocessen
har följande gång: utredning, kravspecifikation, projektering, byggprocess, överlämnande.
När ett projekt blir aktuellt för genomförande uppdateras systemkraven om så erfordras och
fastställs sedan av regionchefen. Projektenheten har processansvaret fr.o.m. detta skede t.o.m.
färdigställd anläggning då Bansystem tar över anläggningen för att sedan lämna den till ban-
området.

Bandriftledning (BRNL)

Förvaltaren är ansvarig för att Banverket lever upp till åtaganden enligt banupplåtelseavtalen.
Operativt kontrolleras och leds detta av Bandriftledningen som även har systemansvar för
manöversystemen i trafikledningscentralen, TLC.

Bandriftledningens uppgifter avseende
• Driftkvalitet. Bandriftledningen upprättar felstatistik, gör felanalyser, ser på kvalitets-

bristkostnader, följer upp utfall på banupplåtelseavtalet, BUA, samt förebyggande och
korrigerande åtgärder.

• Felavhjälpning. Bandriftledningen styr akut felavhjälpning. Bandriftledningen har som
Banregionens yttersta utpost en kontrolluppgift av om aktuell felavhjälparpersonal finns
förtecknade såsom godkänd personal.

• Avvikelsehantering. Bandriftledningen samlar uppgifter om planerade aktiviteter och de
kostnader som är aktuella för att ge möjligheter att fatta rätt åtgärdsbeslut ur ett totaleko-
nomiskt perspektiv. I denna roll arbetar bandriftledningen med en direkt delegering från
chefen för Banregionen.

• Olyckshantering. Bandriftledningen sköter informationssamordning och utkallelse av
resurser för avhjälpning (personal, bärgningsberedskap, m.m.) vid olyckor.
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Bansystem (BRNB)

Bansystem är stödfunktion till hela organisationen och har följande uppgifter;

i investeringsprocessen:
- järnvägsplaner och utredningar,
- miljö och gestaltning,
- anläggningsutformning inom teknikområden,
- specifikation av tekniska järnvägssystem,
- projekteringssamordning,
- besiktningar,
- tekniska – ekonomiska analyser.

i driftskede:
- tillståndsbedömningar,
- underhållsstrategier,
- forskning och utveckling,
- tekniska utredningar,
- anläggningstillsyn,
- certifiering,
- analys av driftsäkerhet,
- underhållsplanering,
- tekniska – ekonomiska analyser.

Ytterligare verksamheter:
- elsäkerhet,
- trafiksäkerhet, korsning väg/järnväg,
- markärenden,
- fastighetsbildning.
- mätningar – digitalt arkiv, anläggningsregister
- miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- kalkylverksamhet byggs upp för kostnadsberäkning av projekt. En prisbank har tagits

fram med enhetspriser för förstudier och järnvägsutredning men även för granskning av
den tekniska delen.

- samordningsansvar för baninformationssystem, BIS, men ej ansvar för inmatning. Banom-
rådet ansvarar för datakvaliteten och för att inmatning sker.
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D Banverkets drift- och underhållsverksamhet

Drift
- snöröjning
- halkbekämpning
- isrivning

Underhåll
- besiktning
- åtgärd efter besiktningsanmärkning
- felavhjälpning
- lagerhantering
- vegetationsröjning
- reparation av renstängsel
- löpande banunderhåll

snöskydd i växlar
snöblåsanläggningar
isolerskarvar
övriga skarvar
smörjapparater
växelrevision
växelriktning
spårriktning
växelbyte
slipersbyte
slipning

- löpande elunderhåll
elanläggningar
kraftförsörjningsanläggningar
matarledningar
kontaktledningar
hjälpkraftledningar

- löpande signalunderhåll
smörjning av växelkomponenter
smörjning av bomdrivar
lampbyte
batteriunderhåll
reläprovning
kontroll av ställverk
skredvarningsanläggning

- löpande teleunderhåll
detektorer
signaltelefoner
radiosystem
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E Informationssystem i Banverket

BAP

BAP, banarbetsplan, är ett system som skall stödja arbetet med BUA-processen. Systemet
skall ge en likformighet i upplägg och beskrivning av arbeten som skall ingå i Banupplåtelse-
avtalen. Dessutom skall systemet ge möjlighet att få en snabb och effektiv tillgång till infor-
mation om avtalade banarbetstider. Banarbetsplaner skapas i systemet av ansvarig BUA-
handläggare per förvaltningsregion. I varje plan definieras geografisk omfattning i form av
ingående BUA-avsnitt. Dessutom definieras vilken tid planen avser.

I varje plan registreras önskade banarbetstider. BUA-ansvarig samordnar dessa gentemot
trafikutövare och banförvaltning. När en plan avtalats fryses denna. Under en planperiod
(vanligen ett år) kan flera delavtal skrivas. Dessa motsvaras då av flera versioner av planen.
Planer kan visas grafiskt dels mot kartbild med interaktiv sökmöjlighet, dels schematiskt där
man direkt från en grafisk bild kan gå in och registrera uppgifter om ett arbete.

BIS-koppling finns genom att förändringar av järnvägsnätet i BAP uppdateras med jämna
mellanrum. PAS-koppling är planerad, avseende registrering av banarbetstidsbehov och vis-
ning av fastställda banarbetsplaner. Koppling till tågplaneringssystem är planerad (Banverkets
intranet, 2001-03-12).

Bessy

Bessy är ett system för säkerhets- och underhållsbesiktning av Banverkets fasta anläggningar i
enlighet med föreskrifterna i BVF 807-serien. Systemet består av en PC-del och en handda-
tordel. Besiktningsplan är ett PC-system för planering (d.v.s. uppbyggnad av) och uppföljning
av besiktningar som utförs med hjälp av Bessy.

För att kunna utföra besiktning med hjälp av Bessy skall varje anläggningsindivid, varje
del av Banverkets anläggningar, specificeras i Bessy ur besiktningshänseende. I Bessy finns
fördefinierade mallar så att specificeringen skall kunna göras på ett enkelt och korrekt sätt. En
korrekt specificering krävs för att besiktningsformulären som används vid besiktningen skall
få ett riktigt utseende. En inventering av anläggningsindividerna kan därför bli aktuell och för
detta ändamål finns inventeringsblanketter framtagna, gemensamma med BIS (Hanbok Bes-
sy).

BIS

BIS är ett system för banrelaterad information. Varje del ges ett läge efter banan. BIS inne-
håller information om banan med sliper, räler och kurvor m.m. anläggningar, såsom signaler,
broar och tunnlar samt händelser, såsom olyckor och fel.

Grunden i BIS är ett referenssystem med vars hjälp man kan ange varje anläggnings exakta
geografiska läge. Detta sker stegvis genom angivande av bandel, s.k. noder (oftast spårväxlar-
nas matematiska korsningspunkter), som betecknar början och slutet på en länk samt ytterliga-
re nedbrytning i kortare sträckor med hjälp av angivelser om antal meter från noderna för start
och slutpunkt.
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Ett problem i BIS är att hålla informationen aktuell. Varje åtgärd och händelse som utförts
respektive inträffat på banan måste dokumenteras för att systemet skall fungera (Konieczny &
Weiner, 1995).

Behovet av ett komplett aktuellt register över samtliga anläggningar har funnits länge. På
SJ-tiden fanns en del register men mycket saknades också. Befintliga register var en diversifi-
erad samling ( databaserade – manuella, lokala, centrala) av mycket blandad kvalitet. Mycket
viktig information var överhuvudtaget inte systematiserad utan fanns ”i huvudet” på de gamla
trotjänarna. Vid uppdelningen av SJ i trafikoperatören SJ och banförvaltaren Banverket för-
svann en hel del kunskap genom att personal flyttade till andra områden eller fick andra be-
fattningar. Ansvaret med att uppdatera de befintliga registren föll ofta ”mellan stolarna” och
data föråldrades eller försvann. (Riksrevisionsverket, 1993)

MAS

I MAS skall alla kalkylprissatta, d.v.s. större, maskiner läggas in. För varje maskin skall fin-
nas uppgifter om banlittera (d.v.s. beteckning, nummer etc.), prestanda, gränsvärden för vad
maskinen klarar av, antal fel under en period m.m. Syftet med MAS är dels att tjäna som för-
medlingsforum över regionen men även resten av landet, dels att göra möjliggöra uppfölj-
ningar av olika maskiners utnyttjandegrad, felstatistik etc. (Riksrevisionsverket, 1993)

PAS

PAS är avsett att tjäna som ett stöd för såväl planering, styrning som uppföljning av produk-
tionen. Det skall skapa ordning och reda och ge underlag för prioritering och beslut angående
tider, resurser och samordning mellan olika arbeten. (Riksrevisionsverket, 1993)

Ofelia

Ofelia är ett felhanteringssystem som Bandriftledningen använder för att registrera uppkomna
fel i Banverkets infrastrukturanläggningar. Ofelia betyder 0 fel i anläggningar. I Ofelia finns
en funktion där det finns möjlighet att ta fram statistik på inmatade felrapporter. En grund-
läggande princip i Ofelia är att alla kan se allt men det är bara Bandriftledningen som har be-
hörighet att ändra i felrapporter.

Anmälan
Alla fel som uppkommer på Banverkets anläggningar skall anmälas till Bandriftledningen
som skall registrera felet i Ofelia. En felrapport består av två delar, symptom och ett verkligt
fel. Dessa ligger på samma formulär under flikar. Symptomet, det som felanmäls, är ibland
inte samma anläggning som det verkliga felet finns på. Det verkliga felet, är den anläggning
på vilken felavhjälparen har gjort en felavhjälpning.

Symptom
När en anmälan kommer in registreras detta av Bandriftledningen och en felrapport skapas i
Ofelia. Ett fel på en anläggning kan ofta visas som ett symptom på en annan anläggning, t.ex.
om en signal inte visar "kör", kan det vara en trasig säkring i ett signalställverk. När felet är
avhjälpt så kompletteras rapporten av felavhjälparen.
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Återrapportering
När felet är avhjälpt så kompletteras rapporten av felavhjälparen som rapporterar vad som var
det verkliga felet.

Inrapporteringen kan ske via
• Fax: Felavhjälparen faxar in uppgifterna till Bandriftledningen som matar in dem i sy-

stemet.
• Telefon: Felavhjälparen ringer direkt in uppgifterna till Bandriftledningen som matar

in dem i systemet.
• BV Produktion: Felavhjälparen matar själv in uppgifterna i systemet.

Verkligt fel
Det verkliga felet är det som reparatören ser när han är på plats och som leder till en åtgärd
t.ex. utbyte av en detalj.

Orsak
Orsaken till felet kan vara svår att fastställa, den blir ofta litet av en spekulation. Orsaken till
felet materialbrott kan vara t.ex. en oavsiktlig skada vid arbete, olämplig konstruktion eller
bristfälligt underhåll.

Åtgärd
När felavhjälpningen är avslutad skall det anges vilken åtgärd som är gjord på anläggningen
vid felavhjälpningen.
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F Synpunkter som framkom under intervjuerna

Positivt

Banområdena i Norra banregionen

om sin egen roll
- Vi som beställare kan bortse från krav på sysselsättning. Nu skall vi minska tågförsening-

ar.

om Norra banregionen
- Regionkontoret är ett stöd och har en kontrollerande funktion när det gäller säkerhet.
- Bansystem är normgivande och kontrollerande och det fungerar ganska bra.

om Banverket centralt
- Vi fick en miljon per banområde 1999 för miljösatsningar av HK.

om utföraren
- Renodlingen av roller, kostnaderna har blivit synliga, liksom maskiner och produktionslo-

kaler.
- Inga större problem med arbetsområdet.
- Informella kontakter förekommer och det är bra.
- Arbetsklimatet på områdena är bra.
- Byggmöten – här fungerar det bäst, t.o.m. mycket bra.
- Våra kontakter med enhetscheferna fungerar bra.

Distriktskontoret, Banverket Produktion Nord

om sin egen roll
- Det är en bra arbetsgivare och bra arbetskamrater.

om arbetsområdena
- Tanken var god och om man fick det att fungera skulle det vara ett bra ställe att jobba på.
- Före uppdelningen var uppföljningen dålig. Kostnaderna hamnade på fel poster då.
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om Produktion, hela landet

- Beslutsvägarna har blivit kortare, det finns direkt kommunikation med Produktions hu-
vudkontor.

- Vi har nätverk över hela landet, vilket är mycket bra jämfört med förra organisationen.
- Vi knyter ihop landet med nätverk för de olika posterna. Tidigare fanns det inget infor-

mellt utbyte av kunskap med folk söder om Umeå. Detta är oerhört positivt för alla misstag
är redan gjorda.

om beställaren
- Vi samarbetar bra.
- Det är bra med engagerade beställare. Bara de skulle beställa någon gång.
- Nu är det en positiv anda men samarbetet försvåras av bristen på pengar och omkastning-

ar.

Arbetsområdena i Produktion Nord

om sin egen roll
- Det fungerar bättre och bättre med objektansvariga för de har gått kurser.
- Det är inget överskott av personal nu.
- Vi har minskat bilparken med 40 % och maskinparken med minst 50 %.

om distriktskontoret
- Samarbetet med distriktskontoret fungerar mycket bra numera. Nu vet vi våra roller.
- Gott samarbete med distriktskontoret. Det är en resurs vi kan utnyttja.
- Det har blivit bättre med kalkyleringen – vi har mer kontakter med distriktskontoret nu.

Det var för lite personal på distriktskontoret i början.

om beställaren
- Samarbetet med banområdet fungerar bra.
- De flesta på banområdet har varit ute i produktionen innan omorganisationen och har stor

kunskap och kännedom.
- Samarbetet med beställaren fungerar bra, tack vare att vi känner varandra sedan förut. Vi

har inga höga hästar någon av oss.
- Samarbetet med beställaren har fungerat bra, få skärmyttringar trots omställningen från

budgetuppfyllelse. Det är på affärsmötena som priser diskuterats.
- Efter uppdelningen har det inte varit några diskussioner om vem som äger lokaler.
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Negativt

Har en åtgärd satts in av Banverket vid tidpunkten för intervjun för att lösa ett problem står
denna under problemet och efter ”Åtgärd:”.

Banområdena i Norra banregionen

om sin egen roll
- Det är svårt att anställa välutbildade från skolor och annan verksamhet.
- Ingen konkurrens på DoU. Utan konkurrens på DoU är det onödigt att ha banområden.
- Det är svårt att betygsätta felavhjälpning. Vi sätter krav på inställelsetid.
- Intern inflation – vi får mindre gjort i spåren.
- Vi är klämda mellan tre stenar: utförarens monopol, hålla budget och BVF.
- Produktionsplanen har inte fungerat så bra än.
- Vi är dåliga på strategiska underhållsplaner.

om Norra banregionen
- Otydliga roller, mot bansystem för vår del – vad skall vi göra?

Åtgärd: Rollutvecklingsgrupp har tillsats.

om Banverket centralt
- Det finns inget fungerande nätverk mellan banområden över hela landet.
- Vi får för lite pengar.
- Orättvis fördelningsmodell. Vid DoU tas ingen hänsyn till enkelspår, väglöst land, 25

ton/axel och klimat förutom snöröjning.
Åtgärd: Det finns en grupp som ser på det här.

- Ingen systematik i underhållstrategi och budgetstrategi över landet inom DoU.
- DoU-kostnad per år för anläggningsdelarna saknas.

om utföraren
- Ekonomisystemet Agresso är inte anpassat för vare sig Produktion eller beställare.
- Stora brister hos vissa objektansvariga när det gäller administrationen.

Åtgärd: Produktion jobbar hårt för att få det att fungera.
- Det blir löpande räkning på en del jobb för att Produktion inte orkar räkna på dem.
- Det tar tid och kraft att diskutera riktkostnad och avtalet.
- Det kommer ibland inget svar från Produktion om att beställningen är mottagen.
- För litet samarbete med distriktskontoret.
- Distriktskontoret är aldrig med på byggmöten.
- Distriktskontoret besöker inte arbetsplatser.
- Distriktskontoret förbjuder arbetsområdena att visa kalkyler även om det står att de skall

det i basentreprenadavtalet.
- Besiktningsmän är bra men de borde kanske vara under beställaren eller fristående.
- Brist på kompetens hos Produktion. Vi har tagit russinen ur kakan.

Åtgärd: Produktion lär sig att vara entreprenör genom att gå kurser.
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Distriktskontoret, Banverket Produktion Nord

om sin egen roll
- Det är bristande resurssamordning på material, personal, maskiner.
- Det är låg akademisk nivå på tekniksidan hos oss.
- Det fattas beslut hos oss men sedan händer inget.
- Vi är dåliga på att genomföra idéer som kommit fram via förslagskommittén.
- Det är svårt att vara både fristående entreprenör och del i myndighet på samma gång.
- Objektansvariga har blivit inblandade för tidigt. Det är svårt att hålla anbudstider.

Åtgärd: Vi skall gå kurser i kalkylering och anbudsräknande.

om arbetsområdena
- Objektansvariga klagar på för mycket administration - de sköter bl.a. ledigheter.
- Alla är inte mogna/utbildade för att vara objektansvariga.

Åtgärd: Objektansvariga utbildas i Agresso för att kunna sköta fakturering.
- Slipmaskin som köpts för en miljon kronor används inte.
- Det finns inga rutiner för att ta kontakt med leverantörer vid fabrikationsfel.
- Idéer och arbetsmetoder sprids dåligt mellan arbetsområdena.
- Boden har blivit åderlåtet på personal sedan omorganisationen och där fungerar inte redo-

visning och fakturering lika bra som i Vännäs.

om Produktion, hela landet
- Organisationen är modernare än dess medarbetare.
- För lite personal på vårt huvudkontor i Borlänge.
- Ekonomirapporter kommer för sent från Borlänge.
- Instruktioner för bokslut och budget är oklara och sena från Borlänge.
- Det är mycket byråkrati och tröga beslutsvägar.
- Ingen samordning mellan distrikten. Hjulet uppfinns på flera ställen.
- Dålig framförhållning ger höga kostnader och bristande kvalitet.
- Både arbetsgivare och fack hindrar oss att köpa personal utifrån.
- Idéer och arbetsmetoder sprids dåligt mellan arbetsområdena.
- Ekonomerna hugger upp anläggningen i smådelar.

om beställaren
- Förvaltaren vet inte vad saker kostar när det gäller drift och underhåll.
- I slutet av maj visste vi inte när sommarens jobb skulle sättas igång.
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Arbetsområdena i Produktion Nord

om sin egen roll
- Det nya ekonomisystemet, Agresso, ger dåligt med underlag till redovisning.
- Många som har haft administrativa och ekonomiska uppgifter har försvunnit till beställar-

sidan vid omorganisationen.
- Vi kan inte ha sex personer på en sak som en kan göra.
- Spårpersonalen har varit motståndare till alla nya hjälpmedel som kommit, även till mo-

biltelefonen.

om distriktskontoret
- Riktkostnaden med 10/90 är varken morot eller piska, 20/80 skulle ha varit bättre.
- Distriktskontoret kan bli en bromskloss vid många små beställningar.

om beställaren
- Banområdet tyckte att vi var för dyra i förslaget till basentreprenad.
- Vi vill inte bryta ned jobb och ha takpris. Administrationen äter för mycket pengar om det

är många små beställningar.
- Arbetsområdena vill ha funktion, banområdena vill ha funktion. Varför blir det inte funk-

tion?
- Jag tycker att det är fel att alla kostnader hamnar på timpenningen.
- Det är kort framförhållning. Enligt generaldirektören skall beställningen vara gjord minst

45 dagar innan arbetet sätts igång, så att vi får en chans att räkna på jobben. Men beställa-
ren är väldigt rädd för att överskrida budgeten, de är lite budgetfixerade. Det blir en kedje-
reaktion: sena pengar, sen beställning, Produktion hinner inte räkna, vilket ger löpande
räkning.

- BVF styr och det är i vissa lägen hämmande. Om beställaren tar ut det viktiga ur BVF
konkret och inte bara hänvisar till BVF så behöver vi inte gardera oss och kan göra jobben
billigare.

- Vi har haft löpande räkning med takpris men det vill vi inte ha. Även vår gemensamma
generaldirektör har sagt att det inte är något bra sätt.
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G Dokumentstrukturen i Banverket

Dokumenttyper

Ur BVF 002:

”Inom Banverkets system för företagsdokumentation, förkortat FDOK, finns följande doku-
menttyper:

Banverkets författningssamling BV-FS
Policydokument (x)PO
Intern föreskrift (x)F
Handbok (x)H
Standard (x)S
Meddelande (x)M
Meddelande från Tågtrafikledningen TI

Meddelande från Tågtrafikledningen förkortas TI för att inte sammanblandning skall ske
med TM – tekniska meddelanden.

Finns behov att beskriva en aktivitet eller en process på ett detaljerat sätt och så att de in-
gående momenten uppräknas i kronologisk ordning skapas en rutinbeskrivning. Rutinbeskriv-
ningar kan registreras som (x)F eller (x)H beroende på om rutinen är tvingande eller ej.

Banverkets författningssamling
BV-FS utgör förkortning för Banverkets författningssamling. I denna ingår föreskrifter vilka
främst riktar sig externt och som alltså har verkan utanför myndigheten. Se vidare i appen-
dixet. BV-FS utformas och trycks enligt en särskild standard. Beslutsgång och utgivning följer
särskilda regler och regleras inte i denna föreskrift.

Policy
Policy, (x)PO, beskriver en inriktning - ett förhållningssätt – som gäller inom utgivande enhet
inom Banverket. En policy är inte tvingande i juridisk mening, men ett avsteg innebär att man
bryter mot ledningens uttalade önskan om en viss inriktning eller ett visst förhållningssätt.

Intern föreskrift
Interna beslut av tvingande karaktär som skall tillämpas löpande i organisationen, skall utges
i form av interna föreskrifter, (x)F. Avsteg från en intern föreskrift - dispens - kan endast
medges av utgivaren. Ansökan av och beslut om avsteg/dispens skall vara skriftligt. Med
”utgivaren” avses den chef som enligt externa och interna bestämmelser har rätt att besluta
om ett dokument av den aktuella typen. Smärre förtydliganden av föreskrifttextens innebörd
får förekomma i en intern föreskrift. Dessa skall tydligt markeras i form av anmärkning. Text
i anmärkningar är inte att betrakta som föreskrifttext.”

Exempel på interna föreskrifter och dess förkortningar är:
• Banverkets interna föreskrifter – BVF,
• Banverket, Södra banregionen föreskrift – BRSF
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Ur BVF 002:

”Handbok
En handbok innehåller förtydliganden, anvisningar och riktlinjer i form av; råd, förslag, me-
tod- eller arbetsbeskrivningar. Väljs en verifierad metod- eller arbetsbeskrivning, beskriven i
handboksform, skall metod- eller arbetsbeskrivning tillämpas som om den vore en föreskrift-
text. I en handbok kan det finnas texter som är tvingande genom särskilda externa eller inter-
na beslut eller som återger Banverkets policy. Sådana texter skall ha en referens till aktuell
lag, förordning, föreskrift, policy, avtal eller annat beslut och skall markeras med kursiv stil.

Standard
Standarder upptar BV:s standard för tekniska system samt deras funktioner och komponenter.
Om inget annat föreskrivs är standarder tvingande. Avsteg (dispens) från en standard kan
endast medges av utgivaren av dokumentet. Beslut om dispens skall vara skriftligt.

Meddelande
Ett meddelande skall förmedla information av tillfällig eller brådskande karaktär. Giltigheten
för meddelande är aldrig längre än ett år från utgivningsdatumet. Meddelande kan innehålla
krav som snabbt måste ges ut i avvaktan på att upprättande eller revidering av BVF sker eller
rekommendationer och information. Det skall tydligt framgå av meddelande vad som avses.”

Övriga dokument
Det finns lokala och regionala dokument om gäller inom en viss organisationsunik enhet, t ex
Produktion, Västra banregionen eller Projektering.

Innan Banverket bildades ur Statens Järnvägar 1988 hette motsvarigheten till dagens före-
skrifter, SJF – Statens Järnvägar Föreskrift och SJFT - Tekniska anvisningar till SJF. Många
av dessa gäller ännu år 2001. Det hänvisas ibland från BVF till dessa dokument. Vid okulär
kontroll av räl i BVF 807.30 hänvisas t.ex. till SJFT 541.44:1. Men oftast finns ingen hänvis-
ning från någon BVF till den gällande SJF eller SJFT. Det händer också att gällande SJF- och
SJFT-dokument inte går att få tag på.

Utgivning av dokument

Ur BVF 002:

”Övervägande
När någon överväger en nyutgivning, en väsentlig förändring eller komplettering av doku-
ment i FDOK, skall följande prövas i ett tidigt skede:
- Kommer den planerade förändringen att hjälpa de verksamhetsansvariga som berörs att

bedriva en mer effektiv och ändamålsenlig verksamhet?
- Vilket eller vilka styrmedel är mest lämpligt - policy, mål, föreskrift, handbok, särskilt be-

slut, etc? Anm: På denna punkt bör prövningen utgå från verkets policy för den interna
styrningen och ledningssystemet.

- Vilken nivå inom verket och vilken chef har befogenhet att besluta om en förändring enligt
arbetsordningen?
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Beredning
Beslut och utgivning av ett nytt eller reviderat dokument i FDOK skall förgås av en bered-
ning. Utgivaren ansvarar för beredningen. Beredningen skall belysa:
- De externa och interna kraven inom området
- Tidigare framförda synpunkter på berörda delar av regelverket
- Motivet till förändringen av regelverket
- Vilka verksamheter, enheter och grupper av anställda som berörs
- Synpunkter på den föreslagna förändringen från företrädare för berörda verksamheter och

målgrupper
- Förändringens konsekvenser i termer av funktion, måluppfyllelse, kostnad och utbild-

ningsbehov
- Dokumentets överensstämmelse med de formella krav som gäller för dokument i FDOK.

Samråd skall ske med chefer på samma nivå, om förändringen berör deras ansvarsområde.

Beslut
Ett formellt beslut av utgivaren skall ligga till grund för utgivning eller slopande av dokument
i FDOK. Beslut samt originalkopior av dokumenten skall diarieföras Om beslutet fattas på
grundval av en utvärdering skall en kortfattad beskrivning av utvärderingens resultat bifogas
beslutet.”
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H Vägverket Region Norr, funktions- och standardbe-
skrivning: belagd väg

Beskrivning Akutnivå Åtgärdstid Åtgärd
Nivåskillnader i vägens
längd-/tvärriktning på en
längd av 2,0 m under tiden
1/6 – 30/9.

Nationella vägar > 20 mm.
Övriga vägar > 30 mm.

Diken, dagvatten. Problem. Beställaren underrättas.
Vattensamlingar på vägyta
beroende på hinder utanför
beläggningskanten.

Förekomst.

Trummor, ledningar. < 80 % genomströmnings-
area.

Beställaren kontaktas.

Otillåten åtgärd inom vägom-
råde.

Beställaren rapporteras.

Slänt. Instabilitet.
Lösa stenar och block i slänt. Förekomst.

Urspolning i slänt. Djup > 300 mm.
Bredd > 400 mm.

Sprickor i vägbana. Bredd > 20 mm. Omgående. Lagning med grus eller sand.
Sprickor i GC-väg. Bredd > 15 mm. Omgående.
Hål. Nationella och GC-vägar:

djup > 15 mm,
vidd > 100 mm.
Övriga vägar:
djup > 30 mm,
vidd > 200 mm.

Omgående på nationella
vägar med hastighet 90 och
110 km/h och inom 3 dygn
på övriga vägar.

Lagning.
Lagade hål på vägar som
tillhör klass 1 och 2 förseglas
med sand.

Lösa stenar, lös sand, ler, löv,
asfalt, olja, avverkningsrester
på väg- och GC-bana.

Förekomst.

Blödning på väg med återstå-
ende garanti.

Förekomst. Beställaren kontaktas och
varningsskyltning utföres.

Stödremsa. > 25 mm under intilliggande
beläggningskant.

Betäckningar. > 15 mm under omgivande
beläggningsyta.
> 0 mm över omgivande
beläggningsyta.

Brunnar och brunnslock. Borta eller trasiga.
Fysiska hinder. Sådan storlek och omfattning

att trafiksäkerhet eller fram-
komlighet kan försämras.
Övergivna bilar, stenar,
stormfällda träd, urspolning-
ar, däcksrester, påkörda djur,
översvämning m.m.

Trafikdödade renar skall
anmälas till polisen och
transporteras till plats som
anvisats av respektive kom-
mun.

Trafikfarliga föremål Trafikant kan tänkas väja för
det.

Omgående. Föremålet tas bort.

Mindre ej trafikfarliga före-
mål.

Förekomst. Under närmast följande
arbetsdag.

Trafikolyckor. Förekomst. Städning och rengöring av
vägbana skall utföras efter
trafikolyckor.

Trafikfarliga skador och
trafiksituationer som exem-
pelvis tjällyft och viltstråk.

Förekomst samt efter anmo-
dan av beställare, polis,
räddningstjänst etc.

Skyltning eller avstängning
utföres.

Hinder som beräknas medfö-
ra avstängning av hela väg-
banan.

> 1 timmes avstängning på
nationella vägar
> 2 timmars avstängning på
övriga vägar

Utan dröjsmål. Omledning av trafik.
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I Vägverket Region Norr, funktions- och standardbe-
skrivning: vinterväghållning

Åtgärd Akutnivå Åtgärdstid Utförande
Halkbekämpning och snöröj-
ning vid särskilda väderför-
hållanden.

Standardkraven skall vara
uppnådda senast 48 timmar
efter att väderförhållandena
återgått till normala värden.

Vallavskärning. Höjd > 0.9 m. Till en bredd på minst 1.5m.
Snöröjning av planskild
korsning.

Så att snö ej hamnar på un-
derliggande väg/järnväg

Rensning från mekaniskt
halkbekämpningsmedel på
hela det belagda vägnätet
inklusive GC-vägar, sidoan-
läggningar och refuger.

Efter vintersäsongens slut. Skall påbörjas så tidigt som
möjligt och vara avslutad
senast 15/5.

Sandupptagning skall utföras
i tätort. Trafikanter och
omgivning skall inte utsättas
för damm i någon större
omfattning.

Friktionsmätning. Enligt VV Metodbeskrivning
110:1996.

Utplacering av snöstör med
reflex på vägar enligt flik
11:8.

Senast den 31/8. Enligt Riktlinjer för vinter-
väghållning, flik 9. Placeras
parvis med ett avstånd på
max 60 m. Kortare avstånd i
kurvor med dålig sikt.

Utplacering av snöruskor på
vägar av standardklass B2
och avskilda GC-vägar.

. Senast den 1/10 Enligt Riktlinjer för vinter-
väghållning, flik 9. Placeras
parvis med ett avstånd på
max 60 m. Kortare avstånd i
kurvor med dålig sikt.

Nedtagning av snöstör. Påbörjas tidigast 1/5. Skall
vara borttagna senast 31/5.

Nedtagning av snöruskor. Påbörjas i samband med
snödikning. Skall vara bort-
tagna senast 31/5.

Trumtining och snödikning Snarast efter att entreprenö-
ren fått kännedom om risken
för erosionsskador och stopp
i avvattningssystem.

Trumtining. För att säkerställa vattenav-
ledning från vägområdet.

Snödikning. . I samband med snösmält-
ningen på vårvintern

Skall utföras på samtliga
vägar och på båda sidor om
vägen. Beroende på snö-
vallshöjd och snökonsistens
kan vallavskärning erfordras
innan snödikningen påbörjas.

Snödikning på belagda vägar. Snö- och iskant skall tas bort
i anslutning till krönkant för
att erhålla vattenavledning.
Skall utföras på de platser
vattenansamlingar vid krön-
kant, t.ex. i svackor.

Kontroll av värmekabelns
funktion.

Senast den 1/10.

Svallisborttagning. Svallis på vägbana - snarast
efter att entreprenören fått
kännedom om risken.
Svallis utanför vägbana –
entreprenören skall kontakta
beställaren innan arbeten
påbörjas.

Entreprenören skall ta bort
svallis på vägbanan och
diken samt i anslutning till
trummor och broar då det
föreligger trafiksäkerhetsris-
ker eller risk för erosionsska-
dor.
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J Information om Vägverkets målentreprenad

Peter Rehnman, Vägverket Region Mitt och Franz Birkl, NCC Anläggning berättade om
Vägverkets försök med målentreprenad, den 23 mars 2000.

Beställare: Vägverket Region Mitt, projektledare Peter Rehnman
Entreprenör: NCC Anläggning i Östersund
Objekt: Väg 340, delen Landön – Lillholmsjö, vidareutvecklad i delen Storholmsjö –

Stångviken.
Förutsättningar: 350 fordon/dygn. Hög andel tung trafik. Ej tjälsäker. Begränsad fram-

komlighet.
Omfattning: 19 km 50,0 M SEK.

Bakgrund till upphandlingen:

Syfte
- Rätt produkt, rätt kvalitet, rätt pris.
- Nyskapa.
- Utveckla branschen och stimulera kreativitet.
- Fortbilda kompetensen och lära av varandra.
- Säkra kvaliteten.
- Värna om företagen.
- Skärpa konkurrensen.

Strategi vid värdering
- Mjuka parametrar genom Kunden + 3p.

Metod för genomförande
- Översiktlig projektering.
- Samråd med markägare, byalag (samfund) och myndigheter.
- Arbetsplan med frivillig vägrätt.
- Incitamentsavtal, nedlagda kostnader ställs mot riktkostnaden enligt prissatt mängdför-

teckning.
- Inbjudan till de större entreprenörerna.

Målentreprenad är ingen ny entreprenadform
Däremot en ny affärsstrategi,

ett nytt förhållningssätt,
ett nytt sätt att möta frågeställningar.

Processen:
- Specialister knyts till projektet.
- Organisationen bemannas och rådsgruppen formas.
- Projektören

är underställd totalentreprenören,
ingår i samrådsgruppen,
svarar för utsättning och inmätning.

- Planera alla möten, revisioner, uppföljningar och besiktningar.
- Gemensamma metodval för produktion i samrådsgruppen.
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- Gemensamma inköp av underentreprenörer och leverantörer.
- Uppstart av ekonomiska redovisningen.
- Veckomöten för praktiska/ekonomiska ställningstaganden i produktionsfrågor.
- Byggmöten enligt traditionell dagordning.
- Projektmöten för det kreativa tänkandet. Rådsgruppens möte.

Utveckling:
- Active design genom projekteringskontoret på arbetsplatsen.
- Projektören gör produktionsanpassad detaljprojektering, utsättning och inmätning.
- Gemensamma utbildade kvalitetsrevisorer.
- Information till boende genom månadsbrev och informationsträffar.
- Maskinförarkonferens med utbildning och samvaro.
- Maskinförarritningar i inplastat lätthanterligt format.
- Projektören/utsättarchefen blir arbetsledare till underentreprenören.
- Underentreprenören tas med i incitamentsavtalet med definierad målsättning och resultat-

mätning.
- Tillämpning av bygganvisningen VÄG 94 i samråd med Vägverkets huvudkontor.
- Dokumentation av produktion med nivå- och bärighetsmätningar.
- Utveckla undersökningsmetoder t.ex. datoriserade Georadarmätningar.
- Alternativa konstruktionslösningar.
- Myrstabilisering, urgrävning, invallning, nedpressning, blockstabilisering, överlaster, lätt

överbyggnad, armering etc.
- Materialhantering med sidotagsförekomster och sidotippar.
- Tätning av förstärkningslager genom avskiljning som återföres.

Fördelar med målentreprenad:
- Höjer totalkvaliteten.
- Optimerar produktionsinsatserna.
- Skapar nytänkande.
- Ökar kostnadseffektiviteten.
- Avslutad del i etapp 1 ger tillbaka 16.5 % i avtalet.
- Beställare och entreprenör förbinder sig att vidareutveckla processen.
- Engagerande.
- Kompetenshöjande.
- Vinst genom att göra rätt.
- Eliminerar risken för ”entreprenörruffel”. Ingen blir lurad.
- Roligt på svenska.
- Mycket bra arbetsklimat.
- Teamwork.
- Alla lär av alla.

Nackdelar med målentreprenad:
- Svårt att värdera konkurrensen i tidigt skede.
- Kan vara svårt att acceptera partneringkonceptet.
- Lagen om lägsta anbud.
- Risk att bli självgod i arbetsgrupperna.
- Kräver personer med ödmjukhet och öppen attityd.
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K Mötesobservationer

Följande koder finns på personer som medverkade eller nämndes i beslut på partneringgrup-
pens möten:

PL - Projektledaren
DL - Diskussionsledaren
O - Observatören (forskaren)
b + <0-6>
- Personal från Luleå Banområde, 1-6 medlem i partneringgrupp, 0 - övrig
e + <0-10>
- Personal från Banverket Produktion, 1-10 medlem i partneringgrupp, 0 - övrig
M + <1-2> – Personal från Maskinpoolen
BD - Personal från Bandriftledningen
T - Personal från Tågtrafikledningen
PR - Personal från Banverket Projektering

Möten

Vid ett möte 000203 där chefen för Arbetsområde Boden, chefen för Luleå banområde, DL
och O deltog beslutades att partneringförsöket skall ske på hela Luleå banområde. Dessförin-
nan hade ett förslag funnits om att endast bandel 119, 120 och 122, d.v.s. sträckan Boden –
Luleå, Boden bangård och Luleå bangård skulle ingå i försöket. Men efter att DL sagt att för-
söket i så fall sannolikt måste göras om över hela banområdet senare enades samtliga mötes-
deltagare om att hela Luleå banområde skulle ingå. Chefen för Arbetsområde Boden och che-
fen för Luleå banområde sade att de har ett slags partnering redan nu inofficiellt.

Uppgifter för partnering
- prioritering av arbeten
- samordning – vad går att göra samtidigt
- fånga upp hinder, t.ex. föreskrifter
- tekniska frågor, t.ex.

- uppfrysningar
- spårväxlar
- snöröjning

Möten skall ske minst en gång per månad på genomförandegruppens möten som första punkt
på dagordningen. Den 2 maj 2000 kommer AB att införas istället för ABT. Det innebär gene-
ralentreprenad istället för totalentreprenad. Detta efter en rekommendation från utvecklings-
gruppen.

Partneringseminarium, Norra banregionen, Luleå, 000210

Dessa utgångspunkter för partnering lades fram vid partneringseminariet på Norra banregio-
nen, 000210:
- Samverkan enligt partneringmodellen.
- Dagens krav på järnvägen.
- Affärsmässiga former.
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- Partnering får inte bli en ursäkt för att gå tillbaks till det gamla systemet med ett enda
Banverk.

- Partnering skall ske inom basentreprenadavtalet för drift- och underhållsverksamhet inom
Luleå banområde.

- Gemensamt måldokument tas fram av partneringgruppen.
- Start för avtalet blir 2 maj och det gäller ett år framåt.
- AB 92 gäller enligt centralt beslut, vilket betyder att Produktion har ett renodlat utföraran-

svar och inget funktionsansvar.

Seminariets förslag till sammansättning av partneringgruppen var:

Från Från Från
Arbetsområde Boden Luleå banområde Genomförandegrupp

e9 b5 e8
e3 b1 PL
e2 b2 DL
e5 b6 O

Förslaget antogs.

Arbetsmöte 1, Produktion Luleå, 000228

Vid det första arbetsmötet med partneringgruppen den 28 februari 2000 deltog alla i partne-
ringgruppen förutom e5 och e8. För att studera Vägverkets partneringförsök i Jämtland plane-
rades ett möte den 23 mars i Östersund.

DL, ritade upp en bild av nuläge och börläge för partneringprojektet enligt figur J.1.

Figur J.1: DL:s bild av vad partneringprojektet kan tänkas bidra med.

DL ger förslag på hur Banverket kan gå från nuläge till bör-läge med hjälp av partnering:
- En särskild partneringgrupp bildas
- Gemensamma delmål tas fram, se figur J.2
- Öppenhet
- Konfliktlösningsmetod utformas
- Tillägg till avtalet
- ”No blame culture”- sök ej syndabock utan lösning

NULÄGE

Hårda frågor
Ekonomi
Kvalitet

Mjuka frågor
Samverkan

BÖR-LÄGE

Hårda frågor
Minska årskostnad
Mer DoU för pengarna

Mjuka frågor
Ökad förståelse för roller
Förtroende för varandra
Affärsmässighet
Respekt

Partnering
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Delmål / utmaningar Hur

Hårda
a. Kostnad per år
b. Mer DoU för pengarna
c. Mätbar kvalitet / förväntningar
Mer tid för arbete i spår
Minska ryckighet i produktionen Tidig gemensam verksamhetsplanering
Bättre kvalitetsdokumentation
Identifiera hinder

Mjuka
Öppen dialog / ökad öppenhet
Dialog om roller/ klargör roller
Mer inflytande från Produktion
Hitta möjligheter för a, b eller c (se ovan)

Maskinpoolen, UE, Tågtrafikledningen
och Bandriftledningen skall vara med.
Beställare och utförare gör gemensamma
inspektioner och platsbesök.

Figur J.2: DL:s bild av hårda och mjuka delmål / utmaningar.

Information om Vägverkets målentreprenad, Umeå, 000323

Det blev inget studiebesök i Östersund. Däremot begav sig partneringgruppen till Umeå. Där
berättade Peter Rehnman, Vägverket Region Mitt och Franz Birkl, NCC Anläggning om
Vägverkets försök med målentreprenad, se bilaga J.

Under kvällen framkom att en del av entreprenörens representanter blivit betydligt mer po-
sitivt inställda till partnering efter informationen. Tidigare hade de sagt att de borde få tid att
lära sig sin roll som entreprenör innan partnering var aktuellt att försöka sig på.

Arbetsmöte 2, Umeå, 000324

Partneringgruppen vill att byggmötena skall ingå i partneringgruppens arbetsmöten som då
kommer att bestå av ungefär 13 personer plus doktorand. Veckomöten hålls lokalt mellan
objektansvariga och banförvaltare varje vecka. Det som kommer fram i veckomötena presen-
teras av e5 och b6 på partneringgruppens arbetsmöten som hålls en gång per månad.

Om partneringgruppen ej lyckas lösa en konflikt kontaktas chefen för Norra banregionen
och chefen för Produktion, Nord. Huvudkontoret kontaktas om konflikten rör BVF.

Under övriga frågor beslutades att Maskinpoolen, Tågtrafikledningen och Bandriftledning-
en skulle vara med på nästa möte.

Arbetsmöte 3, Norra banregionen, 000417

Inga representanter från Maskinpoolen, Bandriftledningen eller Tågtrafikledningen fanns med
på mötet trots att de inbjudits enligt beslut vid föregående möte. Att det var veckan före påsk-
helgen och att många hade tagit ledigt medförde att det endast fanns två representanter från
beställaren och fyra från entreprenören med på detta möte.

Jan-Erik Ivarsson från J&W Projektstyrning informerade om två projekt där partnering an-
vänds som han medverkar i: Södertörns högskola och Centralsjukhuset i Karlstad.
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Vad som menas med öppenhet i ekonomisk redovisning diskuterades. Entreprenören ville
ha direktiv från beställaren om redovisningskrav. Ju mer detaljerat desto större administrativa
resurser måste till, enligt entreprenören. DL sade att beställarsidan måste skriva ned vilken
detaljeringsnivå som de ville se. Beställaren sade att de hittar rena felaktigheter och att de då
skickar tillbaks fakturorna och undrar hur entreprenören har räknat. Beställaren sade sig också
tala om när entreprenören tagit för litet betalt. Beställaren har haft en prestationsbunden betal-
ningsplan och DL menade att det var nödvändigt med en prestationsbunden betalningsplan i
det här läget. Mötet kom fram till att det inte skulle vara några problem med öppenheten i den
ekonomiska redovisningen om den centrala överenskommelsen följdes.

Det diskuterades hur uppföljningar skall utföras och vem som skall utföra dem. Det beslu-
tades att partneringgruppen skulle göra en egen uppföljning och att O skulle göra en uppfölj-
ning genom frågor till gruppen men även studie av angränsande banområde.

Mötet beslutade att veckomöten skall hållas mellan banförvaltare och objektsansvariga och
att dessa skulle följas upp en gång per månad av partneringgruppen. Så blev det också.

Förslag till dagordning för veckomötena:
- avvikelser,
- problem,
- förebyggande åtgärder,
- vinterarbeten.

O:s roll togs upp. Mötet kom fram till att O skulle observera processen och ej delta aktivt
men däremot sammanställa veckorapporten som han fått via e-post från banförvaltarna.

Arbetsmöte 4, Luleå tekniska universitet, 000515

Följande hände:
• Prioriteringar av partneringmålen gjordes.
• Chefen för banområdet meddelade att incitamentet blev att beställaren tar 70 % av vinst

samt 70 % av förlust gentemot riktkostnaden. Det blir inte 50/50 som partneringgruppen
tidigare förordat.

Att göra till nästa möte:
- färdigställa måldokumentet DL och PL
- mätpunkter för delmål  typ I b6 och e8

typ II DL
typ III DL

- rutiner för veckomöten igång banförvaltare + objektansvarig
- åtgärdsförslag alla (med e-post 10/6 till O)
- fundera på beslutsordning
(veckomöten, partneringmöten, byggmöten) alla
- kalla Maskinpoolen till nästa möte O

Arbetsmötena med partneringgruppen skulle i fortsättningen hållas samma dag och på
samma plats som byggmötena för att spara tid.
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Arbetsmöte 5, Produktion Luleå, 000622

(Byggmötet som skulle föregå detta möte ställdes in för att det var dagen innan midsommar-
afton. Av samma skäl uteblev de mera långväga mötesdeltagarna från Älvsbyn och Umeå från
partneringmötet.)

Följande hände:
• Måldokumentet kompletterades med mätpunkter.
• Åtgärdslistan kompletterades.
• Vem som gör vad i åtgärdslistan diskuterades.
• Mötesrutiner och beslutsordning för vecko-, partnering- och byggmöten diskuterades.
• Utvecklingen av de hårda delmålen genomgicks.

Beslutssammanfattning:
- Koordinatorn på Projektenheten kontaktas. (Av vem och när framgick inte)
- Tågtrafikledningen kontaktas av DL och PL för att utröna om de har uppgifter om

Utnyttjad tid / Tilldelad tid
Utnyttjad tid / Potentiell tid

- O går in som stödresurs till partneringgruppen.
- Banförvaltare och objektansvariga analyserar och beskriver i vilken mån olika feltyper

kan störa tågföringen. Detta sammanställs sedan av O.
- Förvaltarsidan beskriver minimikrav.
- M1, får i uppgift att beskriva och ge exempel på ryckighet, maskin- och spårriktningspro-

blematiken. e8 kontaktar Maskinpoolen.
- Beskrivning av roller och befogenheter får vänta till hösten. PL och DL ser på litteratur.
- O skickar ut åtgärdslistan med en kolumn för prioritering och en kolumn för vem som gör

vad. Prioritering 1-3 där 1 har högsta prioritet. Svar 10 dagar innan nästa möte.
- PL får förteckna fattade beslut under partneringmötets gång för att hjälpa O att få med alla

beslut i minnesanteckningarna.
- b1 tar på sig att skriva något om mötesrutiner vid veckomöten och byggmöten.
- Funktionskrav skall vara en punkt på dagordningen för partneringen.

Att göra till nästa möte:
Svara på den av O utskickade prioriteringslistan Alla
M1 kontaktas angående exempel på ryckighet m.m. e8
Förslag till mötesrutiner vid veckomöten och byggmöten b1

Arbetsmöte 6, Arbetsområde Boden, 000824

Följande hände:
• Prioriteringar i åtgärdsplanen redovisades.
• M1 gav sin syn på ryckighet i produktionen.
• Rutiner för byggmöten togs upp av b1.
• Kostnaden för olika feltyper diskuterades.

Att göra till nästa möte:
Till nästa möte skall beställaren och entreprenören ha minst ett exempel var på sådant i för-

frågningsunderlaget som kan tolkas på olika sätt eller som har orsakat oenighet.
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Arbetsmöte 7, Arbetsområde Boden, 000928

Följande hände:
• Utvecklingen av de hårda partneringmålen redovisades.
• Beställaren och entreprenören hade inte något exempel på sådant i förfrågningsunderlaget

som kan tolkas på olika sätt eller som har orsakat oenighet.
• Tågtrafikledningen hade för första gången en representant på partneringmötet. Det blev

arbetsmöte 7 istället för arbetsmöte 3 som det var tänkt. De hade bjudits in men inte kun-
nat ställa upp tidigare. Nu fick i alla fall mötesdeltagarna svar på sina frågor om Tågtra-
fikledningens verksamhet.

Att göra till nästa möte:
- Förslag till vinteråtgärder från veckomötesprotokollen skall sammanställas och mailas till

beställar- och produktionsrepresentanter i partneringgruppen
- O

- Prioritering av vinteråtgärder i listan som skickas av O.
- B och E, var för sig men samlat

- Tolkning av texter i förfrågningsunderlag
- Banförvaltare, chefer, enhetschefer

- Uppföljning av tågstörningar i samband med feltyper.
- BD

- T får partneringgruppens mötesdatum.
- O

- e10, e7, b4 och b3 (el och signal) bjuds in till nästa partneringmöte.
- O

- En grupp för rutiner vid samarbete med Tågtrafikledningen bildas.
- b5, e3, T

- Entreprenören uttryckte en viss oro för att de medel som ”sparas ” via partneringsamar-
betet ej kommer entreprenören till godo i form av mer arbeten. Detta kan bli ett problem
som partneringgruppen önskar få klarhet i. Chefer regionalt och centralt kontaktas i detta
ärende.

- PL, DL

Arbetsmöte 8, Tågledningscentral Boden, 001026

Följande hände:
• Utvecklingen av de hårda partneringmålen redovisades.
• Prioriteringar av vinterarbeten hade gjorts av beställaren och entreprenören.
• Inga tolkningar av texter i förfrågningsunderlag presenterades. Denna fråga fanns inte på

dagordningen.
• Ingen uppföljning av tågstörningar i samband med feltyper presenterades. Denna fråga

fanns inte på dagordningen.
• Eftersom T varit ledig i tre veckor sköts punkten ”Tågtrafikledningens roll i samverkan”

upp till nästa möte.

Att göra till nästa möte
- b6, DL och e0:1 ser på möjligheterna att bilda och starta en analysgrupp.
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- b5, e3 och T träffas för att diskutera Tågtrafikledningens roll i samverkan.
- DL och PL lyssnar av Materialservice när de kommer på besök.
- Banområde och Produktion fortsätter sin prioritering av vinterarbeten.

Arbetsmöte 9, Tågledningscentral Boden, 001123

Följande hände:
• Vid detta möte deltog en representant från Banverket Projektering, PR. Beställaren köper

tjänsten felanalys av Projektering och Produktion. PR skall ingå i en felanalysgrupp till-
sammans med Bandriftledningens representant, BD, och besiktningsmän från Produktion.
Besiktningsmännen börjar med detta arbete så fort snön har lagt sig och försvårat besikt-
ningsarbetet.

• Utvecklingen av de hårda partneringmålen redovisades.
• Tågtrafikledningens roll i samverkan diskuterades.
• DL berättade om mötet med Materialservice.
• Ingen ny prioritering av vinterarbeten nämndes. Denna fråga fanns ej med på dagordning-

en.

Att göra till nästa möte:
- O kontrollerar med e8 vilka synpunkter han hade på basentreprenadavtalet och meddelar

huvudkontoret.
- O sammanställer de förslag på förbättringar från Produktion som finns i anteckningarna

från veckomötena.
- Felanalysgruppen, bestående av BD, PR och några från Produktion lämnar en första rap-

port.
- Vinterarbetslistan fylls på av alla i arbetsgruppen som kommer på något.
- DL renskriver måldokumentet.

Partneringmötet den 21 december inställdes efter ett telefonsamtal mellan b6 och DL.
Förmiddagens byggmöte hade gått ovanligt fort och mötesdeltagarna ville inte vänta i två och
en halv timme på PL och DL. I hastigheten glömde man bort e8 från Luleå som anlände kl.
13:00 till TLC-Boden för att där få reda på att partneringmötet inställts. Dessutom hade e1
hade åkt från Kiruna (35 mil) för att vara med på partneringmötet i Boden. e1 skall ersätta e8 i
partneringgruppen efter nyår. Det framkom senare att även T hade kommit till i en tom mö-
teslokal.

Arbetsmöte 10, Arbetsområde Boden, 010125

Följande hände:
• Utvecklingen av de hårda partneringmålen redovisades.
• PR i felanalysgruppen lämnade en rapport. PR sade att de inte skall analysera felen utan

undersöka om felen matas in korrekt i Ofelia.
• En arbetsgrupp bestående av PL, b6, b0, DL och e1 bildas för att se över redovisning och

incitamentshantering för att kunna förbättra dessa delar i kommande entreprenad. PL
sammankallar denna arbetsgrupp.
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Att göra till nästa möte:
- Felanalysgruppen redovisar problem/möjligheter.
- DL ser på möjligheten att ta examensarbetare till hjälp vid felanalys.
- De nya från Produktion skall kallas till nästa partneringmöte.

Partneringmötet som skulle ha hållits 22 februari inställdes eftersom DL och PL hade för-
hinder. T fick ej reda på att mötet hade ställts in.

Arbetsmöte 11, Tågledningscentral Boden, 010322

Följande hände:
• Mötet beslutade att kallelse och dagordning till partneringmöte skickas av banområdet i

fortsättningen.
• Utvecklingen av de hårda partneringmålen redovisades.
• BD, e0:2 och e0:3 har sett på möjligheten att införa telefonrapportering och i förlängning-

en mailbrevlåda hos felavhjälparna. BD visade en overheadbild över hur antalet felav-
hjälpningar varierar över dygnet. En topp syns på morgonen, en minskning vid lunch och
en mindre topp efter kl. 16.00. Vad detta beror på är oklart. Felanalysgruppen fortsätter
sitt arbete.

Att göra till nästa möte:
- O fyller på vinterarbetslistan med förslag som framkommit på veckomöten.
- DL gör ett utkast till beskrivning av partneringupplägget.
- Banområdet presenterar ekonomiska jämförelser år 1998 – 2000 samt resultat jan - mars

2001 för basentreprenaden.
- Banområdet skickar kallelse och dagordning till nästa partneringmöte den 26 april.

Arbetsmöte 12, Arbetsområde Boden, 010426

Följande hände:
• b5 påpekade att felrapporter på spår med en annan spårägare än banområdet ändå registre-

ras på banområdet. Detta medför att Banverket betalar felavhjälpning för andra spårägare.
BD kontaktar chefen för Bandriftledningen i Norra banregionen och chefen för Trafikled-
ningsområde Boden angående detta.

• Utvecklingen av de hårda partneringmålen redovisades.
• PL visade ”Basentreprenad ekonomisk jämförelse 1998-2001” som Luleå banområde hade

tagit fram.

Avrapportering från partneringprojektet:
- DL och PL skall skriva en handledning för hur ett partneringprojekt kan drivas.
- Banverket Projektering har fått i uppdrag att skriva interna rapporter om partnering och

funktionskrav.
- Den ursprungliga genomförandegruppen för partneringprojektet kommer att sammankal-

las.
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L Val av mål

Redan under arbetsmöte 1 fick diskussionsledaren (DL) förslag på vilka hårda och mjuka
delmål eller utmaningar som partneringgruppen såg framför sig. Hårda och mjuka delmål var
DL:s benämningar.

DL:s egna förslag, arbetsmöte 1

Hårda delmål
• Minska årskostnaden med 10%
• Mer drift och underhåll för pengarna
• Kvalitetsförväntningar

Mjuka delmål
• Ökad förståelse mellan partnerna
• Förtroende för varandra
• Affärsmässighet (Mycket viktigt i Banverket)
• Respekt

Förslag från mötesdeltagarna, arbetsmöte 1

Hårda delmål
Kostnad per år
Mer drift och underhåll för pengarna
Mätbar kvalitet / förväntningar
Mer tid för arbete i spår
Minska ryckighet i produktionen
Bättre kvalitetsdokumentation
Identifiera hinder
Verksamhetsplan

Mjuka delmål
Öppen dialog / ökad öppenhet
Dialog om roller/ klargör roller
Mer inflytande från Produktion
Hitta möjligheter för a, b eller c (se ovan)

Vid arbetsmöte 3, 000417, presenterade DL ett måldokument innehållande sådant som be-
ställare och entreprenörer sagt sig vilja förändra under de tidigare mötena.

Hårda delmål
A Skapa åtgärdsbank för vinterarbeten (mer underhåll för pengarna)
B Minska årskostnaden
C Minska vissa feltyper
D Mer tid för arbete i spår
E Minska ryckigheten i produktionen
F Precisera förväntningar på produktionsresultaten
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G Förbättra kvalitetsdokumentationen
H Identifiera hinder

Mjuka delmål
I Ett bra samarbetsklimat
J Klargör roller / befogenheter
K Affärsmässig relationsutveckling
L Öppen dialog

De två representanterna från beställaren och fyra från entreprenören som var med på ar-
betsmöte 4 gjorde var och en för sig en prioritering av delmålen. Ett visst samarbete verkar
dock ha funnits mellan entreprenörernas representanter.

Hårda delmål

Beställare Entreprenör
1 B B D D D E
2 C C H H G A
3 H A E E H D
4 F D C C C C
5 E F A A E H
6 D E B B A G
7 A G F F F F
8 G H G G B B

Mjuka delmål

Beställare Entreprenör
1 I I K K J J
2 J J J J K K
3 L K I L L L
4 K L L I I I

Bland de hårda delmålen satte beställaren B ”Minska årskostnaden”, högst följt av C
”Minska vissa feltyper”. G ”Förbättring av kvalitetsdokumentationen”, hamnade lägst på be-
ställarens lista. Entreprenören satte D ”Mer tid för arbete i spår”, högst följt av E ”Minska
ryckighet i produktionen” och H ”Identifiera hinder”. Längst ner på entreprenörens lista ham-
nade B ”Minska årskostnaden” och F ”Precisera förväntningarna på produktionsresultaten”.
Beställarens vurm för minskad årskostnad fann inte mycket stöd hos entreprenören. Här tycks
två av entreprenörens representanter ha samarbetat i prioriteringen.

Bland de mjuka delmålen satte beställaren I, ”Ett bra samarbetsklimat” först medan K,
”Affärsmässig relationsutveckling” och L, ”Öppen dialog” delade sista platsen. På delad för-
sta plats i entreprenörens prioritering av mjuka delmål hamnade K, ”Affärsmässig relations-



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Bilagor

150

utveckling” och J, ”Klargöra roller / befogenheter” medan I, ”Ett bra samarbetsklimat”, ham-
nade sist.

Diskussionsledaren sammanfattade prioriteringen så här:

Hårda mål
1. B (Projektmål)
2. C, D, E (Delmål)
3. A (Projektmål)
4. F, G, H (Delmål)

Mjuka mål
1. K, J
2. I

A ”Skapa åtgärdsbank för vinterarbeten (mer underhåll för pengarna)” och B ”Minska års-
kostnaden” lyfte DL upp till projektmål. L ”Öppen dialog” ströks helt. Dialogen fungerade
redan bra enligt de representanter från beställare och entreprenör som fanns på plats. DL lyfte
också upp K ”Affärsmässig relationsutveckling” till samma nivå som J ”Klargöra roller / be-
fogenheter” trots att den fått lägre prioritet om man räknar ut medelvärdena för beställarens
och entreprenörens prioritering var för sig och sedan slår ihop dessa värden. DL tyckte antag-
ligen att det var en allt för viktig fråga för att röstas bort i denna omgång.

På arbetsmöte 4, 000515, presenterade DL dessa övergripande mål och delmål:

Övergripande mål
A Minska störningar för tågtrafiken
B Få ut mer drift och underhåll inom årsbudgeten
C Utveckla parternas affärsmässighet
D Förbättra samarbetsklimatet mellan förvaltare och producent
E Identifiera hinder för måluppfyllelse

Delmål
A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken
A2 Minska andra av Banverket orsakade tågstörningar
A3 Möjligheten av förebyggande felavhjälpning inventeras
B1 Bygga upp en åtgärdsbank med vinterarbeten. Åtgärderna ges prioriteringsordning
B2 Mer tid för arbete i spår
B3 Minska ryckigheten i produktionen
C1 Klargöra roller och befogenheter
C2 Förbättra kvalitetsdokumentationen
D1 Gemensam tolkning av kravspecifikationer- åtagandet enligt förfrågningsunderlaget.

Specificera förväntningarna på produktionsresultatet
D2 Ökad öppenhet i umgänget mellan parterna
D3 Förbättrad konflikthantering
E1 Identifiera hinder för att uppnå mål A
E2 Identifiera hinder för att uppnå mål B
E3 Identifiera hinder för att uppnå mål C
E4 Identifiera hinder för att uppnå mål D
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Nu har bokstäverna fått andra betydelser än vid arbetsmöte 3.

Hårda mål från arbetsmöte 3 Ungefär lika med nya mål
1. B Minska årskostnaden B Mer drift och underhåll inom årsbudgeten
2. C Minska vissa feltyper A1 Minska fel som kan orsaka störningar…
    D Mer tid för arbete i spår B2 Mer tid i arbete i spår
    E Minska ryckigheten i produktionen B3 Minska ryckigheten…
3. A Skapa åtgärdsbank för vinterarbeten B1 Bygga upp en åtgärdsbank…
    F Precisera förväntningarna på prod. res. D1 Gemensam tolkning av kravspec.

Specificera förväntningarna…
    G Förbättra kvalitetsdokumentation C2 Förbättra kvalitetsdok.
    H Identifiera hinder E Identifiera hinder

Mjuka mål från arbetsmöte 3 Ungefär lika med nya mål
1. K Affärsmässig relationsutveckling C Utveckla parternas affärsmässighet
    J Klargör roller och befogenheter C1 Klargöra roller och befogenheter
2. I Ett bra samarbetsklimat D Förbättra samarbetsklimatet

Mål som utgick vid arbetsmöte 3 Ungefär lika med nya mål
L  Öppen dialog D2 Ökad öppenhet i umgänget

Nya mål vid arbetsmöte 4 som inte fanns vid arbetsmöte 3
A Minska störningar för tågtrafiken
A2 Minska andra av Banverket orsakade tågstörningar
A3 Möjligheten av förebyggande felavhjälpning inventeras
D3 Förbättrad konflikthantering
E1 Identifiera hinder för att uppnå mål A
E2 Identifiera hinder för att uppnå mål B
E3 Identifiera hinder för att uppnå mål C
E4 Identifiera hinder för att uppnå mål D
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M Rangordning av mål

Ur ”Program för Partnering avseende drift och underhåll inom Luleå banområde, Luleå den
16 maj (reviderad den 4 december 2000)”.

((Forskarens kommentarer är skrivna inom dubbelparentes))

Metod

Medlemmarna (10 st.) i samverkansgruppen fick i uppgift att individuellt utan att diskutera
med varandra rangordna övergripande mål och delmål enligt 5.2 på följande sätt:

Varje mål bedömdes dels efter angelägenhetsgrad dels efter vilken potential för förbätt-
ringar som finns inom Luleå banområdes verksamhet. Angelägenhetsgraden och potentialen
rangordnades separat så att siffran motsvarar det mest angelägna och har den största potentia-
len enligt skalan 1-4. (Ett mål som ges 1 i angelägenhetsgrad och 1 i potential och därmed
bedömningssumman 2 blir då det mest intressanta att ägna sig åt). Delmålen rangordnades
inom varje övergripande mål (bokstav).

Resultat

Bland de övergripande målen fick mål B ”Få ut mer drift och underhåll inom årsbudgeten”
det högsta betyget. Mål B bedömdes således vara både angeläget och ha stor potential att upp-
fylla väl.

Mål A, C och E rangordnades som likvärdiga. Mål D ”Förbättra samarbetsklimatet mellan
förvaltare och producent” fick en låg rang d.v.s. bedömdes ha låg prioritet och låg förbätt-
ringspotential.

Prio. + pot. =
Sum

A  Minska störningar för tågtrafiken 20+28     =48
B  Få ut mer drift och underhåll inom årsbudgeten 13+19     =32
C  Utveckla parternas affärsmässighet 30+18     =48
D  Förbättra samarbetsklimatet mellan förvaltare och producent 37+32     =69
E  Identifiera hinder för måluppfyllelse 27+23     =50

Bland delmålen fick följande den högsta rangen;
• C1 Klargöra roller och befogenheter samt D1 Gemensam tolkning av kravspecifikationer
• E1 och E2 Identifiera hinder för att uppnå delmål A (minska tågtrafikstörande fel) resp. B

(”få ut mer järnväg för pengarna”)
• B1 Bygga upp en åtgärdsbank med vinterarbeten, B2 Mer tid för arbete i spår
• B3 Minska ryckigheten i produktionen
• A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken
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((En ny B1, ”Underskrida riktkostnaden”, tillkom under hösten efter att prioriteringarna var
gjorda. Den förra B1 blev B2, den förra B2 blev B3, den förra B3 blev B4. Det hade nog un-
derlättat om ”Underskrida riktkostnaden” fått benämningen B4 istället.))

Resultat av rangordning i tabellform
(låg summa ger hög rang)

Prio.+Pot. = Summa
A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken 23+24      =47
A2 Minska andra av Banverket orsakade tågstörningar 33+27      =60
A3 Möjligheten till förebyggande felavhjälpning för viktiga

typer av fel inventeras
23+25      =48

B1 Underskrida riktkostnaden Bedömdes ej5

B2 Bygga upp en åtgärdsbank med vinterarbeten. 23+20     =43
B3 Mer tid för arbete i spår 19+23     =42
B4 Minska ryckigheten i produktionen 23+23     =46
C1 Klargöra roller och befogenheter 16+18     =39
C2 Förbättra kvalitetsdokumentationen 22+21     =43
D1 Gemensam tolkning av kravspecifikationer - åtagandet

enligt förfrågningsunderlaget.
16+18     =39

D2 Ökad öppenhet i umgänget mellan parterna 22+27     =49
D3 Förbättrad konflikthantering 25+26     =51
E1 Identifiera hinder för att uppnå mål A 18+22     =40
E2 Identifiera hinder för att uppnå mål B 18+22     =40
E3 Identifiera hinder för att uppnå mål C 31+27     =51
E4 Identifiera hinder för att uppnå mål  D 30+27     =57

5.2 Beslut om prioritering

Bland de övergripande målen ges mål B ”Få ut mer drift och underhåll inom årsbudgeten ”
allra högsta prioritet. Hög prioritet ges även för målen A, C och E.

Det lägst rangordnade målet (D) bibehålls som övergripande mål men lågt rangordnade
delmål under D får utgå.

Bland delmålen utgår följande; A2, D3, E3 och E4.
((A2, D3, E3 och E4 utgick för att de blev lågt rangordnade vid prioriteringen.))

6 Uppföljningsmodell

6.1 Måluppfyllelse

Delmålen kan indelas i sådana som kan mätas och ges siffervärden (hårda delmål) samt såda-
na som endast kan uppskattas subjektivt (mjuka delmål). Exempel på den första typen är an-
talet registrerade fel av olika typer under en viss period. Den andra typen är tex. frågan om
samarbetsklimatet mellan parterna.

                                                          
5 Delmålet fanns ej med vid bedömningstillfället men togs vid kommande möte upp som ett delmål med själv-
klart hög prioritet
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De mjuka delmålen kan följas upp med stöd av frågeformulär eller intervjuer. Frågorna
ställs och besvaras  i början av entreprenaden och sedan med vissa i förväg fastställda inter-
vall (tex. 1 ggr per månad).

((Någon uppföljning av de mjuka delmålen gjordes inte av partneringgruppen.))
Hårda delmål följs upp via mätningar eller statistiska uppgifter.
Tre typer av delmål kan identifieras med tanke på möjligheter att följa upp utfallet i denna

entreprenad:
• Typ 1; Hårda delmål som kan följas upp med siffervärden.
• Typ 2; En kombination av mjuka och hårda faktorer där uppgiften är att inventera ett visst

förhållande eller / och bygga upp en åtgärdsbank.
• Typ 3; Renodlat mjuka delmål ex att klargöra parternas roller.

Delmål för entreprenaden Typ
A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken 1
A3 Möjligheten av förebyggande felavhjälpning för viktiga typer av fel inventeras 2
B1 Underskrida riktkostnaden 1
B2 Bygga upp en åtgärdsbank med vinterarbeten. Åtgärderna ges prioriteringsord-

ning
2

B3 Mer tid för arbete i spår 1
B4 Minska ryckigheten i produktionen 2+3
C1 Klargöra roller och befogenheter 3
C2 Förbättra kvalitetsdokumentationen 2
D1 Gemensam tolkning av kravspecifikationer- åtagandet enligt förfrågningsunder-

laget. Specificera förväntningarna på produktionsresultatet
2

D2 Ökad öppenhet i umgänget mellan parterna 3
E1 Identifiera hinder för att uppnå mål A 2
E2 Identifiera hinder för att uppnå mål B 2

Samtliga delmål följs upp i en femgradig skala enligt nedan;
5 Bästa möjliga utfall enligt optimistiska bedömningar
4 Måluppfyllelse utöver genomsnittliga förväntningar
3 Genomsnittligt utfall
2 Måluppfyllelse under genomsnittliga förväntningar
1 Utfall enligt pessimistiska bedömningar (d.v.s. klart underkänt)

Exempel på tillämpning för de tre typerna av delmål;

Typ 1 Hårda delmål (Några exempel med optimistisk och pessimistisk bedömning gjord
för Luleå banområde)

Mål A Minska störningar för tågtrafiken

Delmål A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken.
5 Antalet tågstörningar under 2000 enligt en optimistisk bedömning ( 5% minskning).
3 Antalet rapporterade tågstörningstillfällen orsakade av fel i anläggningarna under 1999.
1 Antalet tågstörningar vid pessimistisk bedömning (5% ökning).

Nivå 2 och 4 beräknas linjärt ( 2.5% ökning respektive 2.5% minskning).
Indikator; antalet tågstörningar enligt Bandriftledningens uppföljningar.



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Bilagor

155

Delmål A1.1.2  Minska antalet A- och V-anmärkningar.
5 Antalet A- och V-anmärkningar under entreprenadtiden vid en optimistisk bedömning

(minskning med 15%)
3 Antalet rapporterade A och V- anmärkningar under 1999 inom Luleå banområde
1 Antalet vid pessimistisk bedömning (oförändrat antal A och V- anmärkningar)

Indikator; A och V- anmärkningar enligt inrapportering i Bessy.

Delmål B1 Underskrida riktkostnaden.
5 Riktkostnaden underskrids med 6%
3 Riktkostnaden för år 2000 enligt avtal
1 Riktkostnaden överskrids med 6%

Indikator; fakturering och ekonomisk uppföljning i Agresso.

Bedömningarna görs gemensamt av de personer i partneringgruppen och ett urval av kolle-
gor som har den bästa kunskapen om vad som är realistiskt att åstadkomma alternativt drab-
bas av. Förslag till vilka personer som är bäst lämpade att göra optimistiska och pessimistiska
bedömningar tas fram i partneringgruppen.

Typ 2 Inventeringar/åtgärdsbankar

Delmål B1 Bygga upp en åtgärdsbank/ vinter
5 Åtgärdsbank med bästa möjliga innehåll
3 Åtgärdsbank med ett innehåll enligt genomsnittliga förväntningar (från medlemmarna i

samverkansgruppen)
1 Åtgärdsbank som inte alls uppfyller förväntningarna

Typ3 Mjuka delmål

Delmål C1 Klargöra roller och befogenheter
5 Roller och befogenheter har klargjorts på bästa möjliga sätt
3 Den klarhet som fanns under den förra avtalsperioden
1 Oklarheten har ökat på ett helt oacceptabelt sätt

Bedömningarna för delmålen typ 2 och 3 görs endast inom samverkansgruppen.
Mätpunkterna för nivå 1, 3 och 5 för delmålen utarbetas till den 15 juni.

6.2 Modell för målstyrning

Ett uppföljningsmodell som sätter fokus på hur styrningen mot delmålen fungerar under ent-
reprenadtiden har beskrivits av Stephenson (1996). Den går ut på att enligt en femgradig skala
med givna tidsintervall ex varje månad bedöma potentialen för måluppfyllelse.
5 Bästa möjliga funktion i projektet . Potentialen för att uppnå delmålet är mycket hög.
4 God funktion, med potential till förbättringar. Möjligheten att uppnå delmålet är bättre

än i genomsnittsfallet.
3 Medelfunktion.
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2 Underkänd funktion. Potentialen för måluppfyllelse är sämre än normalt.
1 Sämsta möjliga funktion. Potentialen för måluppfyllelse är liten eller försumbar.

De mjuka delmålen bedöms en gång i månaden av medlemmarna i partneringgruppen. Re-
ferens till de bedömningar som görs är vad som hänt i projektet sedan det förra bedömnings-
tillfället. Därigenom kan en trend för måluppfyllelse fås fram och åtgärder sättas in på delmål
som utvecklats dåligt sedan det förra bedömningstillfället.

Åtgärdsförslag av den 16 maj (kompletteras löpande)

Åtgärder för att nå måluppfyllelse inventeras fortlöpande under vecko- och partneringmötena.
Prioritering av åtgärder görs av partneringgruppen. Till nästa möte (den 22 juni) efterfrågas
nya förslag till åtgärder samt prioritering av åtgärder från samtliga representanter. Med denna
prioritering som underlag utformas sedan en åtgärdsplan.

Exempel på åtgärder som diskuterats i under vårens möten med partneringgruppen;

Projektmål A Minska störningar för tågtrafiken

A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken.
Åtgärder;

• Inventera och sammanställ vanligen förekommande fel inom LE BO.
• Analysera och beskriv i vilken mån olika feltyper kan störa tågföringen.
• Följ upp tågstörningar och möjligt samband med feltyper under avtalsperioden.
• Inventera och analysera möjligheten att genom förebyggande underhåll ytterligare minska

risken för tågstörningar.
• Genomför ytterligare förebyggande underhåll som prioriterats enligt gjord inventering.

A2 Minska andra (ej felberoende) typer av tågstörningar.
Åtgärder;

• Inventera och sammanställ andra typer av tågstörningar för 1999 och avtalsperioden- så-
dana som kan ha förorsakats av Banverket.

• Ta fram åtgärdsplan för förebyggande av andra typer av störningar.
• Genomför vissa åtgärder.

Projektmål B Få ut mer drift och underhåll

B1 Underskrida riktkostnaden

B2 Bygga upp en åtgärdsbank med vinterarbeten
Åtgärder;

• Kontinuerlig/veckovis inventering av åtgärder som möjligen kan utföras under vinterperi-
oden.

• Prioritering av föreslagna åtgärder. Prioriteringen görs av samverkansgruppen.
• Genomförande av åtgärder i prioritetsordning.

B3 Mer tid för arbete i spår
Åtgärder;
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• Samråd och samverkan med tågtrafikledning och bandriftledning

B4 Minska ryckigheten i produktionen
Åtgärder;

• Beskriv några typfall där ryckighet inträffat – gör en orsaksanalys
• Samråd med projektenheten

Projektmål C Utveckla parternas affärsmässighet

C1 Klargör roller och befogenheter
Åtgärder;

• Beskriv roller och befogenheter med utgångspunkt från några typiska situationer- händel-
ser

• Genomför litteraturstudier- vad innebär det att vara affärsmässig?

C2 Förbättrad kvalitetsdokumentation
Åtgärder

• Beskriv läget under 1999
• Utforma minimikrav
• Informera berörda

Projektmål D Förbättra samarbetsklimatet mellan förvaltare och producent

D1 Gemensam tolkning av texter i förfrågningsunderlaget-
Åtgärder;

• Specificera förväntningarna på produktionsresultatet. Vad förväntar sig beställaren. Hur
tolkar produktion åtagandet. Formulera en gemensam tolkning.

D2 Ökad öppenhet i umgänget mellan parterna
Åtgärder,

• Diskutera vad öppenhet innebär i en affärsrelation (traditionell entreprenad respektive
partneringsamverkan.

D3 Förbättrad konflikthantering
Åtgärder;

• Utveckla och kom överens om konfliktlösningsmekanismer

Projektmål E Identifiera hinder för måluppfyllelse

E1-E4 Inventera hinder
Åtgärder;

• Veckovisa uppföljningar av upplevda hinder
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N Prioritering av åtgärder i åtgärdsplanen

Till arbetsmöte 6, 2000-08-24, hade följande prioritering gjorts i åtgärdsplanen:

Projektmål A Minska störningar för tågtrafiken

A1 Minska fel som kan orsaka störningar i tågtrafiken
Åtgärder Prioritet

1 - 3
Vem

1   Inventera och sammanställ vanligen förekommande fel inom
LE BO

1.6 Bandriftledning

2   Analysera och beskriv i vilken mån olika feltyper kan störa
tågföringen

1.9 Bandriftledning

3   Följ upp tågstörningar och möjligt samband med feltyper un-
der avtalsperioden

1.3 Bandriftledning

4   Inventera och analysera möjligheten att genom förebyggande
underhåll ytterligare minska risken för tågstörningar

1.6 Beställare

5   Genomför ytterligare förebyggande underhåll som prioriterats
enligt gjord inventering

2.4 Beställare

Projektmål B Få ut mer drift och underhåll inom årsbudgeten

B2 Bygga upp en åtgärdsbank med vinterarbeten
Åtgärder Prioritet

1 - 3
Vem

1   Kontinuerlig/veckovis inventering av åtgärder som möjligen
kan utföras under vinterperioden

1.6 Beställare +
Entreprenör

2   Prioritering av föreslagna åtgärder 2.3 Beställare
3   Genomförande av åtgärder i prioritetsordning 2.4 Beställare

B3 Mer tid för arbete i spår
Åtgärder Prioritet

1 - 3
Vem

Samråd och samverkan med Tågtrafikledning och Bandriftledning 1.5 Entreprenör

B4 Minska ryckigheten i produktionen
Åtgärder Prioritet

1 - 3
Vem

1   Beskriv några typfall där ryckighet inträffat- gör en orsaks-
analys

2.1 Entreprenör

2   Samråd med projektenheten 1.9 Beställare +
Entreprenör
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Projektmål C Utveckla parternas affärsmässighet

C1 Klargör roller och befogenheter
Åtgärder Prioritet

1-3
Vem

1   Beskriv roller och befogenheter med utgångspunkt från några
typiska situationer- händelser

2.1 Entreprenör

2   Genomför litteraturstudier- vad innebär det att vara affärsmäs-
sig?

2.2 Beställare +
Entreprenör

C2 Förbättra kvalitetsdokumentationen
Åtgärder Prioritet

1 - 3
Vem

1   Beskriv läget under 1999 2.4 Beställare,
Beställare +
Entreprenör

2   Utforma minimikrav 1.8 Beställare
3   Informera berörda 1.6 Entreprenör

Projektmål D Förbättra samarbetsklimatet mellan förvaltare och producent

D1 Gemensam tolkning av texter i förfrågningsunderlaget
Åtgärder Prioritet

1 - 3
Vem

Specificera förväntningarna på produktionsresultatet. Vad för-
väntar sig beställaren? Hur tolkar Produktion åtagandet? Formule-
ra en gemensam tolkning.

1.3 Beställare +
Entreprenör

D2 Öppenhet
Åtgärder Prioritet

1-3
Vem

Diskutera vad öppenhet innebär i en affärsrelation (traditionell
entreprenad resp. partneringsamverkan)

1.7 Beställare +
Entreprenör

Projektmål E Identifiera hinder för måluppfyllelse

E1-E4 Inventera hinder
Åtgärder Prioritet

1 – 3
Vem

Veckovisa uppföljningar av upplevda hinder 1.7 Beställare +
Entreprenör
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O Enkät 1 - drift och underhåll av järnvägar i Norra ban-
regionen

Frågor till beställare Frågor till entreprenör
1. Finns öppenhet i redovisning av uppgifter hos Pro-

duktion mot er på banområdet?
1. Finns öppenhet i redovisning av uppgifter hos ban-

områdets personal mot er på Produktion?
2. Fungerar samarbetet med Produktion bra? 2. Fungerar samarbetet med banområdet bra?
3. Förstår Produktion sin roll som entreprenör? 3. Förstår banområdet sin roll som beställare?
4. Förstår Produktion er roll som beställare? 4. Förstår banområdet er roll som entreprenör?
5. Är mötena med Produktions personal tidseffektiva? 5. Är mötena med banområdets personal tidseffektiva?
6. Fungerar samarbetet med Tågledningen bra? 6. Fungerar samarbetet med Tågledningen bra?
7. Finns det tillräckligt med tid för arbete i spår? 7. Finns det tillräckligt med tid för arbete i spår?
8. Är ryckigheten i produktionen försumbar? 8. Är ryckigheten i produktionen försumbar?
9. Är kostnadsnivån för drift och underhåll godtagbar? 9. Är kostnadsnivån för drift och underhåll godtagbar?
10. Är det svårt att få ut mer drift och underhåll per år

med nuvarande resurser?
10. Är det svårt att få ut mer drift och underhåll per år

med de resurser ni har?
11. Har du möjlighet att påverka din arbetssituation? 11. Har du möjlighet att påverka din arbetssituation?

Medelpoäng per enkätfråga
Varje fråga6 besvarades med siffran 1, 2, 3 eller 4

där 1 = ”Nej, inte alls” och 4 = ”Ja, definitivt”
Beställare Entreprenör

BO LE BO KRA BO UÅ PO BDN PO KRA PO VNS
Fråga juni dec. juni dec. juni dec. juni dec. juni dec. juni dec.

1 2,38 2,64 2,57 3,13 2,63 2,88 3,00 3,17 3,00 2,75 3,00 2,75
2 3,13 3,14 2,93 3,13 2,88 3,00 3,71 3,67 3,20 3,50 3,00 3,00
3 2,63 3,00 2,36 2,81 2,38 2,38 2,86 2,92 2,75 2,38 2,60 2,75
4 2,88 3,00 2,50 3,00 2,38 2,38 2,86 2,92 2,25 2,63 2,80 2,75
5 3,06 3,14 3,00 3,00 2,38 2,88 3,00 3,17 3,00 3,25 2,80 2,75
6 3,00 3,00 3,14 3,00 2,50 2,38 2,57 2,50 2,10 2,50 2,60 2,50
7 1,94 2,14 2,50 2,38 2,00 2,00 1,86 1,83 1,83 2,25 2,20 1,75
8 2,25 2,50 2,43 2,38 1,75 1,88 2,00 2,00 1,83 2,75 1,60 1,50
9 1,63 2,00 2,00 2,13 1,38 1,75 2,33 2,75 1,50 2,50 2,00 2,50
11 3,13 3,00 3,00 3,13 2,63 2,75 2,86 3,17 3,00 3,25 2,80 3,25

Medel-
poäng
per
enkät

2,60 2,76 2,64 2,81 2,29 2,43 2,71 2,81 2,45 2,78 2,54 2,55

                                                          
6 Fråga 10 ströks för att den kunde uppfattas på olika sätt

Luleå banområde Kiruna banområde Umeå banområde
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Frågor till beställare Frågor till entreprenör
1. Finns öppenhet i redovisning av uppgifter hos Pro-

duktion mot er på banområdet?
1. Finns öppenhet i redovisning av uppgifter hos ban-

områdets personal mot er på Produktion?
2. Fungerar samarbetet med Produktion bra? 2. Fungerar samarbetet med banområdet bra?
3. Förstår Produktion sin roll som entreprenör? 3. Förstår banområdet sin roll som beställare?
4. Förstår Produktion er roll som beställare? 4. Förstår banområdet er roll som entreprenör?
5. Är mötena med Produktions personal tidseffektiva? 5. Är mötena med banområdets personal tidseffektiva?
6. Fungerar samarbetet med Tågledningen bra? 6. Fungerar samarbetet med Tågledningen bra?
7. Finns det tillräckligt med tid för arbete i spår? 7. Finns det tillräckligt med tid för arbete i spår?
8. Är ryckigheten i produktionen försumbar? 8. Är ryckigheten i produktionen försumbar?
9. Är kostnadsnivån för drift och underhåll godtagbar? 9. Är kostnadsnivån för drift och underhåll godtagbar?
10. Är det svårt att få ut mer drift och underhåll per år

med nuvarande resurser?
10. Är det svårt att få ut mer drift och underhåll per år

med de resurser ni har?
11. Har du möjlighet att påverka din arbetssituation? 11. Har du möjlighet att påverka din arbetssituation?

Topplista
Varje fråga7 besvarades med siffran 1, 2, 3 eller 4

där 1 = ”Nej, inte alls” och 4 = ”Ja, definitivt”
Beställare Entreprenör

BO LE BO KRA BO UÅ PO BDN PO KRA PO VNS

Enkät Plac. Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng

1 2 3,13 6 3,14 2 2,88 2 3,71 2 3,20 1 3,00
2 11 3,13 5 3,00 1 2,63 1 3,00 1 3,00 2 3,00
3 5 3,06 11 3,00 11 2,63 5 3,00 5 3,00 4 2,80
4 6 3,00 2 2,93 6 2,50 3 2,86 11 3,00 5 2,80
5 4 2,88 1 2,57 3 2,38 4 2,86 3 2,75 11 2,80
6 3 2,63 4 2,50 4 2,38 11 2,86 4 2,25 3 2,60
7 1 2,38 7 2,50 5 2,38 6 2,57 6 2,10 6 2,60
8 8 2,25 8 2,43 7 2,00 9 2,33 7 1,83 7 2,20
9 7 1,94 3 2,36 8 1,75 8 2,00 8 1,83 9 2,00
10 9 1,63 9 2,00 9 1,38 7 1,86 9 1,50 8 1,60

juni
2000

Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng Fråga Poäng

1 2 3,14 1 3,13 2 3,00 2 3,67 2 3,50 11 3,25
2 5 3,14 2 3,13 1 2,88 1 3,17 5 3,25 2 3,00
3 3 3,00 11 3,13 5 2,88 5 3,17 11 3,25 1 2,75
4 4 3,00 4 3,00 11 2,75 11 3,17 1 2,75 3 2,75
5 6 3,00 5 3,00 3 2,38 3 2,92 8 2,75 4 2,75
6 11 3,00 6 3,00 4 2,38 4 2,92 4 2,63 5 2,75
7 1 2,64 3 2,81 6 2,38 9 2,75 6 2,50 6 2,50
8 8 2,50 7 2,38 7 2,00 6 2,50 9 2,50 9 2,50
9 7 2,14 8 2,38 8 1,88 8 2,00 3 2,38 7 1,75

dec.
2000

10 9 2,00 9 2,13 9 1,75 7 1,83 7 2,25 8 1,50

                                                          
7 Fråga 10 ströks för att den kunde uppfattas på olika sätt

Luleå banområde Kiruna banområde Umeå banområde
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P Enkät 2 - förändringar i Luleå banområde

Har något förändrats hittills under denna avtalsperiod i Luleå banområde
(2 maj 2000 till nu) jämfört med föregående avtalsperiod och i så fall hur?

Svaren från beställaren och entreprenören redovisas nedan.

1. Öppenheten i redovisning av uppgifter är

Beställare Entreprenör
- mycket större nu (  ) (  )
- något större nu ( 4 ) ( 3 )
- oförändrad (  ) ( 1 )
- något mindre nu (  ) (  )
- betydligt mindre nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Krav av banområdet på prognoser gäller enbart arbetsområdet.
- Att det har blivit legalt att vara mer öppen än tidigare.
- Antar att Produktion har insett att det inte är p.g.a. misstänksamhet som vi vill ha

öppenhet, utan för att denna öppenhet gagnar affärerna.
- Bättre öppenhet ute i produktionen än på distriktsnivå.

Entreprenör:
- Ökad ömsesidig förståelse/respekt. (något större nu)
- Beställaren är tydligare om vad som ska redovisas och entreprenören har förståelse för

att det måste redovisas. (något större nu)
- Det har förmodligen alltid varit en öppen dialog. (oförändrad)

2. Samarbetet mellan banområdet och Produktion fungerar

Beställare Entreprenör
- mycket bättre nu (  ) ( 1 )
- något bättre nu ( 4 ) ( 2 )
- varken bättre eller sämre (  ) ( 1 )
- något sämre nu (  ) (  )
- mycket sämre nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Vi hade bra samarbete förut.
- Flera har tagit till sig detta med partnering.
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- Därför att man vet att man har rätt att bry sig i hur saker fungerar och görs samt att
man kan kräva in och får förslag på ett annat sätt än med ett fast pris t.ex. Intresset
från entreprenören har ökat att göra rätt och inte så lite som möjligt för att som man
tror klara ett anbud så bra som möjligt.

- Svårt att veta egentliga orsaken. Vi har haft en bra dialog hela tiden på arbetsområde –
banområdesnivån, emedan den varit sämre gentemot distriktskontoret. Jag tror dock
vår anda smittat av sig litet mot distriktskontoret.

Entreprenör:
- Vi accepterar varandras roller mer och mer. (något bättre nu)
- Det har förmodligen alltid varit en öppen dialog. (varken bättre eller sämre)

3. Roller och befogenheter

Beställare Entreprenör
- är mycket klarare nu (  ) ( 1 )
- är något klarare nu ( 1 ) ( 3 )
- har samma klarhet som förut ( 1 ) (  )
- är något oklarare nu ( 2 ) (  )
- är mycket oklarare nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Vi som deltagit har klart för oss hur det är men personal ute har det inte fullt klart. (är

något klarare nu)
- Vi vet ganska väl var vi har varandra mellan beställare och entreprenör. Vad som är

oklart från tid till annan är vem som skall göra ett visst uppdrag hos entreprenören -
vem som skall reparera en trumma eller byta slipers t.ex. (har samma klarhet som
förut)

- Produktions senaste omorganisation (2001-01-01), vet ej med säkerhet vem jag skall
för dialogen mot och har ej heller fått någon presentation av hur deras organisation
skall fungera, nu när den är bemannad.

- Ny organisation inom Produktion, nya benämningar på olika platser inom
organisationen.

Entreprenör:
-

4. Tidseffektiviteten i mötena mellan banområdet och Produktion är

Beställare Entreprenör
- mycket bättre nu ( 1 ) ( 3 )
- något bättre nu ( 3 ) ( 1 )
- oförändrad (  ) (  )
- något sämre nu (  ) (  )
- mycket sämre nu (  ) (  )
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Vad beror det på?

Beställare:
- Väsentligheterna avhandlas på veckomötena. (mycket bättre nu)
- Vi har jobbat tre år med nuvarande organisation.
- Bättre ordning på mötena.
- Vi har mer rutin och går förmodligen mer rakt på sak och har dessutom oftast samma

uppfattning om sakernas tillstånd oavsett om vi tillhör beställaren eller entreprenören.

Entreprenör:
- Arbetsformen mer inarbetad. (mycket bättre nu)
- Mötena har rensats från detaljfrågor och deltagarna i mötena har reducerats. (mycket

bättre nu)
- Erfarenheter, veckomöten. (något bättre nu)

5. Samarbetet med Tågledningen fungerar

Beställare Entreprenör
- mycket bättre nu (  ) (  )
- något bättre nu ( 2 ) ( 1 )
- varken bättre eller sämre ( 2 ) ( 2 )
- något sämre nu (  ) (  )
- mycket sämre nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- När det gäller BAP så går det bättre nu. (något bättre nu)
- Mer öppen diskussion av verksamheten mellan parterna. (något bättre nu)
- Har förmodligen aldrig haft några problem med dem även om det händer att man

ändrar sin syn på vissa rutiner som finns och att det tillfälligt kan göra att man stör
produktionen men oftast så löser det sig tämligen snabbt. Problem som uppstår kan
vara personberoende men ofta så är det p.g.a. bristande information som saker blir fel.

- Tyvärr är de väl fortfarande lite osynliga.

Entreprenör:
-

6. Tiden för arbete i spår är

Beställare Entreprenör
- mycket längre nu (  ) (  )
- något längre nu ( 1 ) (  )
- oförändrad ( 2 ) ( 1 )
- något kortare nu (  ) ( 2 )
- betydligt kortare nu (  ) (  )

Vad beror det på?
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Beställare:
- Bättre bedömningar av förplaneringar hos respektive part. (något längre nu)
- Eftersom tillgängligheten i spår utgår från tågtrafiken så har det totalt sett blivit sämre

då antalet tåg ökar hela tiden. Åtkomsten i spåret beror ofta på hur intresserad
respektive banverkare är av att komma ut och hur man agerar för att förbereda
fjärrtågklareraren på vilka behov som föreligger samt då även motsvarande intresse
från fjärrtågklareraren beroende på arbetsbelastning och dagsform.

- Vet ej, jag antar att BUP och BAP har styrt upp verksamheten men om den givit mer
tid i spåret eller ej har jag ingen uppfattning om.

Entreprenör:
- Tågläget. (något kortare nu)

7. Ryckigheten i produktionen är

Beställare Entreprenör
- betydligt mindre nu (  ) ( 1 )
- något mindre nu ( 2 ) ( 3 )
- oförändrad (  ) (  )
- något större nu ( 1 ) (  )
- mycket större nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Vi har haft möjlighet att komma med mer beställningar och i bättre tid. (något mindre

nu)
- Investeringsvolymen har gått ner plus att vi försöker köra säsongsutjämnade arbeten.

(något mindre nu)
- Många saker spelar in t.ex. vilka priser som kommer att presenteras på de olika

delarna inom basentreprenaden. Vi har 6.5 miljoner för litet i budget för att kunna göra
tilläggsbeställningar. Investeringar beslutas mycket sent och projektledarna vet inte
vad som skall ingå, volymerna ändras i dessa arbeten. Tiden mellan beslut om att
investering skall göras och erhållet startbeslut är ofta 6 månader. Enklare och snabbare
rutiner är ett måste. Vi borde göra klart för huvudkontoret att vi har ca 100 dagar som
vi kan jobba i spår under året på dessa breddgrader och att vi inte kan offra värdefull
tid på våren och sommaren för pappersarbeten och byråkrati.

Entreprenör:
- Vi kan nyttja personalen mer när vi har ”sidobeställningar” att ta till när det

exempelvis inte snöar. (betydligt mindre nu)
- Planeringen har ökat/förbättrats.
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8. Kostnadsnivån för drift och underhåll är

Beställare Entreprenör
- mycket lägre nu (  ) ( 1 )
- något lägre nu ( 2 ) ( 3 )
- oförändrad (  ) (  )
- något högre nu ( 1 ) (  )
- mycket högre nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Fokus på verksamheten och att man måste få mera järnväg för pengarna. (något lägre

nu)
- Tack vare att vi säsongsutjämnar så blir snöröjning och felavhjälpning inte lika dyr, vi

får pengar över till mer förebyggande arbeten, som ytterligare minskar felavhjälpning
och åtgärder efter besiktning av typen A och V. (något lägre nu)

- Har stigit.

Entreprenör:
- Tydligare roller. Beställaren accepterar att vi får tjäna pengar. Jämnare personal-

beläggning. (mycket lägre nu)
- Planeringen har ökat/förbättrats.

9. Kvalitetsdokumentationen är

Beställare Entreprenör
- mycket bättre nu (  ) (  )
- något bättre nu ( 4 ) ( 1 )
- varken bättre eller sämre (  ) ( 1 )
- något sämre nu (  ) (  )
- mycket sämre nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Tjat.
- Ökade krav från banområdet.
- Den är något bättre men kan bli ändå bättre om vi preciserar vad vill ha. Ofta hör man

att projektledarna klagar på vad de får sig till livs då projekten är slut, även om det är
innan man startar som man måste ha klart för sig vad som skall in. Man kan lätt vara
efterklok i denna fråga. Jag tror att vi har kommit längre än de flesta i dessa frågor
beroende på att vi kan verksamheten, vi vet vad vi begär, träffas ofta och tar upp det
som är fel.

- Att vi tjatat på entreprenören om vikten av att återrapportera, samt visat hur man
genom feedback i form av statistik, kan effektivisera arbetet.

Entreprenör:
- Oklart vilka dokument som fordras. (varken bättre eller sämre)



Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar Bilagor

167

10. Skillnaden mellan Banområdets och Produktions tolkning av texterna i förfråg-
ningsunderlaget är

Beställare Entreprenör
- betydligt mindre nu ( 2 ) ( 2 )
- något mindre nu ( 2 ) ( 2 )
- oförändrad (  ) (  )
- något större nu (  ) (  )
- mycket större nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Vi har försökt hitta justa lösningar (som vi båda vinner på), inte varit ute efter att lura

pengar av varandra p.g.a. att den ena parten kanske formulerat sig på ett olyckligt sätt.
(betydligt mindre nu)

- Eftersom vi har blivit bättre och att det inte är lika intressant att få rätt utan att man gör
rätt istället. Det är inte heller lika prestigefullt att få kritik för ett utförande med den
arbetsform som vi har nu. (betydligt mindre nu)

- Klarare och bättre skrivningar i förfrågningsunderlaget.
- Gemensamma genomgångar.

Entreprenör:
- Båda parter har mognat. (betydligt mindre nu)

11. Administrationens omfattning är

Beställare Entreprenör
- betydligt mindre nu (  ) (  )
- något mindre nu ( 2 ) ( 1 )
- oförändrad ( 1 ) ( 1 )
- något större nu ( 1 ) ( 1 )
- mycket större nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Det är mer möten. (något mindre nu)
- Administrativa system som inte är anpassade för vår verksamhet. (något mindre nu)
- Ökande på Produktions distriktsnivå, något minskande på Produktions arbetsområdes-

nivå. På banområdesnivå ökande p.g.a. bl.a. BAP. (något större nu)

Entreprenör:
- Många dokument i onödan? (något större nu)
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12. Antalet tilläggsbeställningar är

Beställare Entreprenör
- mycket större nu ( 1 ) (  )
- något större nu ( 2 ) ( 4 )
- oförändrat ( 1 ) (  )
- något mindre nu (  ) (  )
- betydligt mindre nu (  ) (  )

Vad beror det på?

Beställare:
- Tack vare att vi säsongsutjämnar. (mycket större nu)
- Incitamentet har gjort att vi fått en del pengar över att göra annat för och diskuterat oss

fram till vad vi skall göra, t.ex. vinterarbeten. (något större nu)
- Att vi delar risken på de anbud som är antagna och att vi förhandlat ner det pris som

antagits. De avstämningar som görs gör att man kan ta vissa beslut om arbeten. (något
större nu)

- Vi har alltid legat på en hög nivå när det gäller tilläggsbeställningar.

Entreprenör:
- Basentreprenaden har blivit effektivare/billigare.

Är det något annat som har förändrats i Luleå banområde sedan förra avtalsperioden?

Beställare:
- Till skillnad mot dem som har antagit fasta priser så vet vi vad saker och ting kostar i

verkligheten. Jag tror även att vi som jobbar ihop har bättre förståelse för varandras vill-
kor. Om vi hade antagit det fasta pris som vi fått och inget annat så hade det blivit mycket
mindre arbete utfört och anläggningarna hade försämrats. Därmed hade också arbetsinne-
hållet för oss som beställer arbeten varit mer frustrerande än vad det är nu.

Entreprenör:
-
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Q Tågförseningar beroende på infrastrukturfel

Tågförseningstimmar beroende på infrastrukturfel i Luleå banområde (BO Le) per månad
Månad Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Utfall 1999/2000 101 47 68 46 71 41 52 133 157 69 106 38
Utfall 2000/2001 48 46 28 62 31 83 32 49 60 178 96 36
Förändring -53% -1% -58% 34% -56% 101% -39% -63% -62% 158% -9% -5%

Tågförseningstimmar beroende på infrastrukturfel i Luleå banområde (BO Le) - ackumulerat
Månad Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

Utfall 1999/2000 101 148 216 262 333 374 426 560 717 785 891 929
Utfall 2000/2001 48 94 123 184 215 298 330 379 439 617 713 749
Förändring -53% -37% -43% -30% -35% -20% -23% -32% -39% -21% -20% -19%

Tågförseningstimmar beroende på infrastrukturfel i Kiruna banområde (BO Kra) per månad
Månad Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Utfall 1999/2000 105 45 54 52 63 138 25 104 74 72 76 31
Utfall 2000/2001 33 73 97 49 43 59 49 70 35 41 20 29
Förändring -68% 64% 81% -8% -32% -57% 99% -32% -53% -43% -73% -6%

Tågförseningstimmar beroende på infrastrukturfel i Kiruna banområde (BO Kra) - ackumulerat
Månad Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Utfall 1999/2000 105 149 203 256 319 456 481 585 658 731 807 838
Utfall 2000/2001 33 107 204 253 295 354 403 473 508 549 569 598
Förändring -68% -29% 0% -1% -7% -22% -16% -19% -23% -25% -29% -29%

Tågförseningstimmar beroende på infrastrukturfel i Umeå banområde (BO Uå) per månad
Månad Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Utfall 1999/2000 43 103 63 74 82 137 53 509 62 64 53 67
Utfall 2000/2001 56 170 126 266 102 113 78 63 107 99 106 31
Förändring 32% 66% 98% 260% 24% -18% 49% -88% 71% 54% 99% -54%

Tågförseningstimmar beroende på infrastrukturfel i Umeå banområde (BO Uå) - ackumulerat
Månad Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
Utfall 1999/2000 43 145 209 283 365 502 554 1063 1125 1189 1242 1310
Utfall 2000/2001 56 226 352 617 719 832 910 974 1080 1179 1285 1316
Förändring 32% 56% 69% 119% 97% 66% 64% -8% -4% -1% 3,4% 0%
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R Antal gånger mötesdeltagarna hade ordet

Antal gånger mötesdeltagarna hade ordet under arbetsmöte 4 till 9 enligt
observatörens anteckningar

Mötesdeltagare
Möte

4
15/5

Möte
5

22/6

Möte
6

24/8

Möte
7

28/9

Möte
8

26/10

Möte
9

23/11

Totalt
möte
4 - 9

Per
möte

Beställare
Chef 1 25 18 - 6 10 60 12,0
Banförvaltare 1 1 18 7 6 6 10 48 8,0
Banförvaltare 2 1 - 6 9 - 10 26 6,5
Banförvaltare 3 0 5 1 0 0 1 7 2,3
Övrig 1 - - - 0 - - 0 0,0
Övrig 2 - - - 7 0 - 7 3,5
Övrig 3 - - - - 10 - 10 10,0
Entreprenör
Chef 1 2 - 3 11 - 5 21 5,3
Chef 2 4 16 - 7 9 - 36 9,0
Enhetschef 1 0 1 0 1 0 0 2 0,3
Enhetschef 2 0 - 0 - 0 2 2 0,5
Enhetschef 3 - 0 0 0 0 0 0 0,0
Övrig 1 - 13 6 - - - 19 9,5
Övrig 2 - 0 - - - - 0 0,0
Övrig 3 - - - - 0 2 2 1,0
Övrig 4 - - - - 0 - 0 0,0
Maskinpoolen 1 1 - - - - - 1 1,0
Maskinpoolen 2 0 - 3 - - - 3 1,5
Övriga
Diskussionsledare 10 34 17 23 14 18 116 19,3
Projektledare 1 11 0 2 1 0 15 2,5
Observatör 0 1 0 2 2 2 7 1,2
Observatörens handledare - - 3 - - - 3 3,0
Konsult - - - - - 2 2 2,0
Bandriftledningen - - 10 - 3 - 13 6,5
Tågtrafikledningen - - - 10 1 - 11 5,5

Totalt 218 124 74 77 52 62

                                                          
8 Mötet ägnades mest åt enskild prioritering av mål och genomgång av resultat från prioriteringen
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S Begrepp och förkortningar

A-arbete: arbete på avstängt spår.

Banområde: den sektion som är beställare av drift- och underhållsarbeten (Larsson, 1999).

Banregion: har som huvudsaklig uppgift att förvalta järnvägens infrastruktur (Larsson, 1999).

Besiktning: görs för att kontrollera järnvägsanläggningarnas kondition i det tillståndsbaserade
underhållet. Motsvarigheten till Vägverkets tillståndsbedömningar.

Bessy: besiktningssystem.

BEST-arbeten: Arbeten inom teknikområdena Ban, El, Signal och Tele. Även kallat järn-
vägsspecifika arbeten.

Beställare: uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult,
entreprenör eller uppdragstagare (TNC 95).

BAP: banarbetsplan. Systemet skall ge likformighet i upplägg och beskrivning av arbeten
som skall ingå i banupplåtelseavtalen. Dessutom skall systemet ge möjlighet att få en snabb
och effektiv tillgång till information om avtalade banarbetstider (Banverkets intranet).

BIS: baninformationssystem.

BRN: förkortning för Norra banregionen.

BUA: banupplåtelseavtal.

BUP: banupplåtelseplan. I denna skall samtliga arbeten som kräver avstängt spår eller innebär
trafikpåverkan på något annat sätt specificeras.

BVF: Banverkets interna föreskrifter. En BVF kan anses utgöra Banverkets interna lagtext.
En BVF är bindande och generellt gällande. Man kan få göra avsteg från en föreskrift men då
måste detta först godkännas av utgivaren i varje enskilt fall.

BVH: Banverkets handböcker – innehåller allmänna råd och rekommendationer. En BVH kan
exempelvis beskriva hur man kan förfara för att uppnå de krav som anges i en BVF.

DoU: förkortning för drift och underhåll.

Drift: åtgärder för att hålla en byggnad eller anläggning i funktion och som resulterar i eko-
nomiska värden med kortare varaktighet än ett år (Olsson, 1993).

Funktion: sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig egenskap som normalt
konstateras genom mätning, provning eller nyttjande (TNC 95).

Funktionsentreprenad: Entreprenad där väsentliga egenskaper hos slutprodukten definieras
med funktionskrav och där ett kontinuerligt funktionsansvar ingår. (Olsson, 1993)
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Funktionskrav: funktionen specificerad i mätbara termer (Olsson, 1993).

Incitamentsavtal: är i grunden ett löpanderäkningsavtal. Självkostnadsprincipen komplette-
ras emellertid genom att parterna kommer överens om ett jämförelsebelopp som är en upp-
skattning av slutkostnaden. Om självkostnaden blir lägre än jämförelsebeloppet, delar parter-
na på mellanskillnaden (vinsten), och om självkostnaden blir högre delar de också på den
mellanskillnaden (förlusten). Hur stor andel vardera parten tar av vinsten eller förlusten be-
stäms av överenskommelse i det enskilda fallet. (Liman, 1994).

Järnvägsspecifika arbeten: så kallade B.E.S.T.-arbeten (Ban, El, Signal och Tele).

Knuten: Banverkets intranet.

LOU: lagen om offentlig upphandling.

MAS: maskinadministrativt system.

PAS: produktionsadministrativt system.

PDN: förkortning för Banverket Produktion Nord eller Produktionsdistrikt Nord.

PO: förkortning för Arbetsområde eller Produktionsdistrikt Arbetsområde.

Totalentreprenad: innebär att beställaren träffar avtal med en enda entreprenör och uppdrar
åt denne att såväl projektera som uppföra det aktuella byggnadsverket (Liman, 1997).

Teknisk lösning: material, vara, konstruktion eller utförande som har angetts på ritning, i
beskrivning eller på annat sätt (ABT 94).

Underhåll: åtgärder som behövs för att en byggnads eller anläggnings önskade egenskaper
bevaras eller återställs och som resulterar i ekonomiska värden med längre varaktighet än ett
år (Olsson, 1993).


