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Introduktion 

Avgränsning och syfte 

Denna studie är en del i ett större arbete för att undersöka hur gestaltningsaspekter hanteras 

i Trafikverkets projekt utförda som totalentreprenader. Studien är en fördjupning av det 

skede i processen då en totalentreprenör handlats upp och omfattar steget från 

förfrågningsunderlag till totalentreprenörens arbete. Utgångspunkten för arbetet är att 

undersöka hur gestaltningsfrågor hanterats i detta skede. Fokus ligger främst vid 

entreprenörens projekteringsbeskrivning, då denna kan vara ett verktyg för att fånga upp 

frågor i ett inledande skede av entreprenörens arbete. 

Syftet är att samla in verklighetsbaserade exempel på hur processen sett ut i några 

genomförda projekt. Studien ska ses som en erfarenhetsåterföring från dessa. Avsikten är att 

lyfta fram sådant som fungerat bra eller mindre bra för att kunna dra lärdomar inför 

framtida projekt. 

Denna rapport, inklusive de slutsatser som dras, gör inte anspråk på att vara generella 

slutsatser eller riktlinjer för Trafikverkets arbete och processer i stort. Studien syftar till att 

spegla det som framkom i de studerade exempelprojekten. Den ska ses som en 

erfarenhetsåterföring från själva processen med fokus på projekteringsbeskrivningen. Den 

är inte en utvärdering av den färdiga anläggningen i studerade projekt. 

 

Denna studies omfattning i förhållande till en förenklad skedesbild över Trafikverkets 

investeringsprojekt upphandlade som totalentreprenader. 

 

Förkortningar och begrepp 

I denna rapport används förkortningar och begrepp enligt följande: 

AF: administrativa föreskrifter, del av förfrågningsunderlaget. 

Beställare: i denna rapport avses Trafikverket. 

Entreprenör: i denna rapport avses den totalentreprenör som av Trafikverket upphandlas för 

att projektera och bygga anläggningen. 

PB: projekteringsbeskrivning, tas fram av entreprenören. I en PB ska entreprenören 

redogöra för hur de tolkat uppdraget och sitt tänka tillvägagångssätt för att möjliggöra att 

beställaren kan göra en välgrundad bedömning av planerat utförande och resultat. 

PB:n är entreprenörens dokument som ska utarbetas enligt dennes kvalitets- och 

ledningssystem.  

OTB: objektspecifik teknisk beskrivning, kravspecifikation, del av förfrågningsunderlaget 

(numera ersatt av TB). 

TB: Teknisk beskrivning, kravspecifikation, del av förfrågningsunderlaget (har ersatt OTB). 
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Under hösten 2014 gav Trafikverket ut en ny mall för den tekniska kravspecifikationen i 

förfrågningsunderlaget för upphandling av totalentreprenader. Det tidigare 

beskrivningsexemplet för OTB:er ersattes med en så kallad TB-mall och begreppet OTB 

ersattes av TB. I denna rapport används dock begreppet OTB, då det är i denna form 

kravspecifikationerna för studerade exempelprojekt är utförda. 

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet utfördes i två steg: 

1. Inventering av projekt utförda som totalentreprenader där gestaltningsfrågor  

hanterats. Insamling av projekteringsbeskrivningar och OTB:er. 

2. Insamling av ytterligare projektspecifikt material som AF, bygghandlingar  

och PM. Jämförelse mellan projekteringsbeskrivning och kravställning i OTB.  

Steg 1 

Studiens inledande skede omfattade en inventering av projekt utförda som 

totalentreprenader för att hitta objekt inklusive projekteringsbeskrivningar (PB) till studien. 

En efterlysning av projekt utförda som totalentreprenader skickades ut. Projektrelaterat 

material i form av förfrågningsunderlagets OTB samt entreprenörens PB efterfrågades. 

Efterlysningen skickades ut inom Trafikverket, bland annat till det Nationella rådet för 

totalentreprenader, till teknikstöden inom gestaltning på Investering och till chefer på 

Investering, Teknik- och miljö.  

Vid valet av projekt för studien fanns följande kriterier: 

 Projektet ska vara utfört som totalentreprenad 

 Gestaltning ska ha behandlats i projektet 

 Förfrågningsunderlag ska finnas i form av OTB 

 PB ska finnas framtagen  

 Projektet ska vara helt eller delvis färdigbyggt 

 

Följande tre projekt valdes ut för vidare studie: 

 Väg 76 förbi Norrtälje 

 E4 Sundsvall (Myre-Skönsmon) 

 Resecentrum Falun 
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Steg 2 

Skede två omfattade en studie av de tre projekt som valts ut. Fokus låg främst på 

jämförelsen mellan krav i OTB och hur entreprenören behandlade dem i sin PB. Detta som 

ett medel för att studera processen från krav till bygghandling och byggande och med 

särskilt fokus på det skede då entreprenören tar vid i projektet. 

I respektive projekt korslästes delar av kravställningen i OTB:n med PB:n. I OTB:n lästes  

X-kapitlet med krav och anvisningar på PB:n och jämfördes med PB:n. Även de koder som 

rörde vegetation i kapitel C, D (för väg) och F (för järnvägjärnväg) lästes. Dessa valdes 

eftersom de utgör relativt enkla exempel att titta på då det endast är gestaltningssidan som 

normalt har krav under dessa koder1. 

För att få en större inblick i projekten och en uppfattning om vägen fram till färdig 

anläggning fördes även samtal med inblandade i respektive projekt, exempelvis beställarens 

gestaltningsansvarige, besiktningsman mark och av entreprenören anlitad 

landskapsarkitekt. Detta kompletterades med en översiktlig översyn av projektspecifikt 

material som AF, bygghandlingar, PM och besiktningsprotokoll.  

Eftersom tillgången på material skiljde sig åt i de olika projekten samt att personer i olika 

roller haft olika stor inblick i projekten fanns en viss variation i det material, utöver OTB och 

PB, som studerades och de personer som samtalades med i de olika projekten. 

  

                                                           
1 Detta ska dock inte tolkas som att dessa är de enda koder som gestaltningssidan har krav under. 
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Reflektioner 

Projekteringsbeskrivningarna (PB) 

Vid en jämförelse av studerade projekt sticker PB:n i E4 Sundsvall ut avseende PB:ns 

omfattning. Det är svårt att säga att det enbart beror på PB:n att hanteringen av gestalt-

ningsfrågorna fick så pass stor plats som de fick under projektprocessen. Men det tyder på 

att PB:n kan ha betydelse för hur gestaltningsfrågorna hanteras och samordnas i projekt.  

En punkt som ingen av PB:arna beskrev särskilt utförligt var kritiska moment och hur dessa 

skulle hanteras om de uppstod. Orsaken till detta låg delvis hos entreprenörerna och delvis 

på brister i kravställningen i OTB:erna. Till framtida projekt kan man ta med sig hur man 

kan få entreprenören att beskriva detta. Tänk om entreprenören redan i PB:n skulle flagga 

för om det finns krav de på förhand ser kommer att bli svåra att uppfylla. 

Beställarorganisationen 

Studiens inledande skede där exempelprojekt och underlagsmaterial samlades in var tids-

krävande. Särskilt svårt var att få tag i PB:ar. De projektledare som kontaktades hade 

OTB:erna lättillgängliga. När det gällde PB:arna blev de lite fundersamma över vilket 

dokument som efterfrågades. Detta kan vara en indikation på att PB:ns roll i projekten inte 

är helt självklar ens inom Trafikverket. Det verkar åtminstone finnas en viss otydlighet i 

begreppet PB. Ifall det finns en otydlighet kring begreppet inom beställarorganisationen är 

det svårt att hävda att entreprenörerna ska ha förståelse för vad en PB ska användas till.  

Samtalen tyder på att gestaltningskompetensens närvaro i den interna beställarorganisa-

tionen har betydelse för hur gestaltningsfrågorna hanteras i projektet. I E4 Sundsvall hade 

gestaltningsfrågorna exempelvis en mer central roll under processen än i de andra projek-

ten. En reflektion är att projektet kan ses som ett projekt utöver ”vardagsprojekten” med en 

större projektekonomi och större utrymme för gestaltning än i mindre projekt. Resecentrum 

Falun borde dock också kunna klassas som större än ett vardagsprojekt. Där hade 

gestaltningsfrågorna ändå ett mindre utrymme. I E4 Sundsvall var beställarens gestaltnings-

ansvarige närvarande och aktiv under hela projektet. I resecentrum Falun handlade det 

jämförelsevis om ett fåtal punktinsatser från beställarens gestaltningsansvarige.  

Det är också viktigt att frågor kommer till rätt adressat inom beställarorganisationen. Detta 

för att beslut som får påverkan på gestaltningskvaliteten tas utifrån en välgrundad 

bedömning. Betydande är därför att beställarens gestaltningsansvarige är involverad genom 

hela projektet och har en god dialog med projekt- och byggledare. 

En fråga som framkommit från flera håll under studien är hur man kan få entreprenören att 

involvera gestaltningskompetens i sin organisation. Här är kraven på anläggningen i OTB:n 

betydande. Kraven på anläggningen måste vara ställda så att det genom dessa går att 

säkerställa en hög gestaltningsmässig kvalitet. Genom anläggningskraven måste det bli 

tydligt att någon med rätt kompetens måste hantera frågorna för att det ska vara möjligt att 

uppnå kvaliteten. Men det går inte bara att ställa krav. Kraven måste också följas upp, vilket 

påtalades i samtalen2. Det ska inte spela någon roll om det är ett gestaltningskrav eller krav 

på någon annan teknisk aspekt. Entreprenören ska uppfylla samtliga ställda krav. Här kan 

PB:n vara ett hjälpmedel för beställaren. Den kan ge en tidig indikation på om 

                                                           
2 Någonting som inte framkom i studien, men som kan vara betydande för kravuppföljningen är 

byggplatsuppföljningen, BPU. För att säkerställa gestaltningskvaliteten bör gestaltningskompetens 

finns med i organisationen för BPU:n. 
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entreprenören har förstått kraven och har den kompetens som krävs för att uppfylla dem. 

Kravformuleringen i OTB:n på att entreprenören i sin PB ska redogöra för sitt tänkta 

arbetssätt är därför väsentlig.  

I studien framkom att kravställaningen på entreprenörens PB är central. Det ska tydligt 

framgå i OTB:n att entreprenören ska redogöra för hur denne avser att hantera 

gestaltningskraven, för sitt tänkta arbetssätt och för gestaltningskompetensens medverkan i 

olika skeden, moment och aktiviteter under bygghandlings- och byggskedet.  

 

Tips till beställarorganisationen 

Följande är tips till den interna beställarorganisationen utifrån de erfarenheter som 

framkom i studien. En del av det som tas upp finns redan som krav i OTB (numera TB) eller 

kan tyckas vara ganska simpelt. Men det händer att beskrivningsexemplet för OTB (mallen 

för TB) inte följs. Detta kan vara befogat, men det bör göras medvetet. Det händer också att 

ställda krav inte följs upp. Därför kan dessa tips vara till hjälp för att säkerställa den 

gestaltningsmässiga kvaliteten. 

1. Tänk på att OTB:n ska innehålla krav på följande punkter: 

 Att entreprenören i sin PB ska redogöra för: 

    - hur denne avser att hantera gestaltningskraven 

    - för sitt tänkta arbetssätt  

    - för gestaltningskompetensens medverkan i olika skeden, moment och aktiviteter  

      under både bygghandlings- och byggskedet  

   - kritiska moment och hur dessa ska hanteras om de uppstår 

 Rutiner för dokumentation av utförda arbeten (t.ex. växtbäddar). 

 Rutiner för dokumentation av förändringar från både förfrågningsunderlaget och 

entreprenörens handlingar (t.ex. bygghandlingar). 

2. Tänk på att: 

 Kontrollera efterlevnaden av entreprenörens PB liksom uppföljning av 

dokumentationer och kontrollmoment. Ett förslag som framkom i studien är att 

kontrollmoment som leverans av PB kan kopplas till betalplan. 

 Var noggrann i uppföljningen av att entreprenören har uppfyllt ställda 

gestaltningskrav och att anläggningen är fackmannamässigt utförd. 

Gestaltningskompetens bör finnas med i organisationen för byggplatsuppföljningen, 

BPU. 

3. Trafikverkets specialist inom gestaltning behöver vara närvarande i projektet under 
både projekterings- och byggskedet. Studien visar på att gestaltningskompetensens 
medverkan och närvaro i den interna beställarorganisation påverkar hur 
gestaltningsfrågorna hanteras i projektet på både beställar- och entreprenadsidan.  
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Exempelprojekt 

I följande avsnitt redovisas vad som framkom i respektive exempelprojekt; hur PB:ns 

koppling till kravställningen i OTB:n ser ut, hur man hanterat PB:n i respektive projekt och 

hur gestaltningsfrågorna hanterades i processen. Detta som en erfarenhetsåterföring från de 

studerade projekten.  

Beskrivningen av respektive exempelprojekt avslutas med reflektioner kring det som 

framkom i det aktuella projektet. Med utgångspunkt i PB:arna i exempelprojekten ges även 

exempel på hur man skulle kunna få fram ännu tydligare PB:ar3. 

 

Väg 76 förbi Norrtälje 

Region: Stockholm 

Färdigställt: 2014 

Samtal fördes med: Beställarens gestaltningsansvarige, besiktningsman mark 

 

PB:n och dess koppling till OTB:n 

PB:n svarar i stort på de krav som ställs i OTB:n och visar på att entreprenören har tagit 

notis om frågorna. Strukturen i beskrivningen bygger till stor del på krav i OTB:n, kapitel 

XB. Projekteringsbeskrivning/ Landskap, gestaltning.  

I PB:n finns exempel på redogörelse för metod för vissa arbeten, t.ex: 

 Avseende utformning av cirkulationsplatser: ”Skisser tas fram och utvecklas till  

 planteringsplaner och ytskiktsplaner i samarbete med vägutformning” 

Detta utgör exempel på hur entreprenören redogör för sitt arbetssätt och vilken typ av 

handlingar som denne avser att ta fram. 

Ett annat exempel som svarar på krav avseende beskrivning av entreprenörens arbetssätt 

och metod är: 

Avseende terrängmodellering: ”Utformning av terrängmodellering studeras i  

3D-modell” 

I PB:n finns också exempel på redogörelse för medverkande gestaltnings- och 

växtkompetens som svar på krav avseende detta i OTB:n och AF-delen. Här anges 

namngiven landskapsarkitekt som kommer att medverka vid projekteringsmöten för att 

bevaka landskaps- och gestaltningsfrågor under projekteringsskedet, namngiven expert på 

växtbäddar och befintliga markförhållanden samt namngiven projekterande 

landskapsarkitekt. I OTB:n kravställs att kompetens ska anges under projektering och 

byggande. I PB:n finns dock ingen tydlig avsikt avseende delaktig kompetens under 

byggskedet. 

                                                           
3 Observera att PB:n är entreprenörens dokument som ska utarbetas enligt dennes kvalitets- och 

ledningssystem. Beställaren ska därför inte styra hur entreprenörens väljer att lägga upp sin 

beskrivning. Beskrivningen ska dock möjliggöra att beställaren kan göra en välgrundad bedömning av 

planerat utförande och resultat. 
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I OTB:n kravställs att entreprenören i sin PB ska belysa kritiska faktorer och moment. PB:n 

kan delvis anses uppfylla detta då kritiska faktorer listas: ”brist på avbaningsmassor, slag i 

berg, fel i bergmodellen, olämplig jord, träd och buskar etableras ej”. Dock finns ingen 

vidare förklaring eller redogörelse för hur entreprenören avsåg att hantera dessa. Det 

innebär att detta krav bara delvis kan anses vara uppfyllt. 

Processen 

Entreprenören 

Enligt beställarens gestaltningsansvarige fanns PB:n med och följdes inledande under 

bygghandlingsskedet. Den angivna kompetensen medverkade inledningsvis. Därefter 

frångick entreprenören sin PB. Enligt den gestaltningsansvarige fanns ett glapp mellan 

projekteringsbeskrivning, projektering och byggande. Detta gjorde att saker tappades bort 

på vägen. Denne lyfte frågan om hur man kan få entreprenören att i sin projekterings- 

beskrivning ta fasta på att gestaltningsfrågorna förs vidare genom hela processen ut på 

bygget. Hur kan man säkerställa att entreprenören gör som de i sin PB skrivit att de ska 

göra?  

I samtal med beställarens gestaltningsansvarige och med besiktningsmannen för mark 

framkom att anläggningen i vissa delar, främst avseende ytskikt och vegetation, avviker från 

de krav som ställdes i OTB:n. Anläggningen avviker i dessa delar från vad som kan klassas 

som ett fackmannamässigt utförande. Detta härleddes i samtalen till tidsbrist vid 

anläggandet i projektets senare del samt till att entreprenören inte hade tillräcklig 

kompetens inom gestaltningsfrågorna i anläggningsskedet.  

Enligt besiktningsmannen fanns vissa oklarheter avseende dokumentation av vilka 

kontroller entreprenören hade genomfört. Denne lyfte därför att kraven i OTB:n på 

entreprenörens dokumentation och kontroller är viktiga för att få spårbarhet i projektet. 

Exempel på detta är dokumentation av att arbeten har blivit utförda (av vem och när), 

kanske i form av kontrollprogram. Ett annat exempel är dokumentation av specifika 

anläggningsdelar som kantstöd (ursprung, sort), jordanalys, växter (specifikation, 

mottagningskontroll, e-certifikat).  

Beställaren 

Enligt beställarens gestaltningsansvarige har förändringar smugit sig in under projektets 

gång. Bygghandlingar har uppdaterats utan att den gestaltningsansvarige fick vetskap om 

detta. Ett exempel på en avvikelse är förändringar i växtval, då fel växter planterats på fel 

plats utan anpassning till ståndorten. Någon hos beställaren ska enligt uppgift ha godkänt 

detta utan att frågan nått den gestaltningsansvarige.  

Besiktningsmannen tyckte att man generellt borde koppla in besiktningsgruppen tidigare. 

Gärna redan under anläggningsskedet då det finns chans att korrigera sådant som i 

efterhand blir kostsamt att ändra. I projektet blev det nedslag på flera saker vid 

besiktningen. Detta hade kanske kunnat undvikas om kontroll gjorts tidigare. Både 

besiktningsmannen och den gestaltningsansvarige tog upp frågan kring hur fel och 

avvikelser från kraven i allmänhet hanteras. Vikten av att kräva att entreprenören ska 

åtgärda fel och avvikelser från ställda krav lyftes fram. Många gånger släpper beställaren 

igenom avvikelser som inte borde accepteras utan att kräva att entreprenören rättar till det. 

Istället drar man av på priset, vilket missgynnar kvaliteten i anläggningen.  

  



11 

 

Reflektioner kring Väg 76 förbi Norrtälje 

Att projektet resulterade i en delvis bristfällig anläggning beror egentligen inte på 

skrivningar OTB:n eller PB:n. Det har snarare två andra orsaker. Dels frångick 

entreprenören sin PB. Dels fanns en otydlighet i projektet avseende kommunikation och 

rutiner för dokumentation.  

Utifrån samtalen framkom att det kan finnas ett behov av att ställa ännu tydligare krav i 

OTB:n på att entreprenören ska redogöra för vilka skeden och moment som är kritiska för 

gestaltningsfrågorna. På så vis säkerställs att frågorna kommer att hanteras av rätt 

kompetens. 

Samtalen tyder på att det är viktigt att ha tydliga rutiner för hur dokumentation ska ske och 

redovisas i projektet. Detta både avseende uppdateringar av handlingar (som 

bygghandlingar) och avseende att kontrollmoment är utförda. Om det i OTB:n hade ställts 

utförligare krav på entreprenörens dokumentation av såväl förändringar som av utförda 

arbeten hade det kanske gått att fånga upp avvikelser och ändringar i ett tidigare skede. 

Därmed hade det varit möjligt att härleda ansvarsfrågan och att ta gemensamma beslut om 

lösningar vid exempelvis avvikelser. 

Att beslut i gestaltningsfrågor togs av någon i beställarorganisationen utan den 

gestaltningsansvariges vetskap är en brist i beställarens interna process. Det beror inte på 

kravställningen i OTB:n eller på entreprenören. Något att ta med sig utifrån denna 

erfarenhet är hur man kan säkerställa att frågor kommer till rätt person inom den interna 

beställarorganisationen.  

 

Exempel på hur vi kan få en tydligare PB 

Utifrån genomförd erfarenhetsåterföring går det att resonera kring hur man kunde ha gjort 

för att få en tydligare PB. PB:n i projektet har inte fullt ut svarat på kraven i OTB:n. 

Beställaren skulle kunnat efterfråga en tydligare beskrivning av framförallt följande saker:  

- När och vem? 

Med stöd i OTB-kravet att entreprenören i sin PB skulle redogöra för ”konkreta åtgärder, 

metoder och tillvägagångssätt samt delaktig kompetens under projektering och byggande” 

hade beställaren kunnat efterfråga en konkretisering av när de olika momenten avsågs 

utföras. Redogörelse för vilken kompetens som skulle medverka i olika moment under hela 

projekttiden från inledande projektering till anläggande kunde också ha efterfrågats.  

- Kritiska moment 

Entreprenören listar i sin PB ett antal kritiska faktorer och moment. Det är dock endast 

faktorerna i sig som listas. Med stöd i OTB-texten hade beställaren kunnat efterfråga att 

entreprenören också beskrev hur de tänkte hantera dessa kritiska aspekter – vad de avsåg 

att göra för att förhindra risker i dessa och hur de tänkte hantera situationen om de uppstod. 

Det hade kunnat resultera i en text som: 

En kritisk faktor är förekomst av slag i berg eller fel i bergmodellen, varför sprängning 

är ett kritiskt moment där gestaltningskompetens ska finnas med på plats vid 

fastställandet av bergskärningens slutliga utseende. 
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eller om ytterligare ett steg hade tagits där entreprenören hade beskrivit hur denne avsåg att 

hantera uppkomsten av en eventuell risk: 

En kritisk faktor är brist på avbaningsmassor. Vid brist på avbaningsmassor kommer 

befintliga massor att blandas ut med massor av liknande jordtyp. Beslut om slutligt 

utförande tas i bygghandlingsskedet av person med kompetens inom växtbäddar. 

- Dokumentation 

I OTB:n saknas tydliga krav på kontrollmoment och dokumentation av kontroller i olika 

skeden. Om det ställts högre och tydligare krav på detta skulle konkretiseringen i PB:n 

kanske kunnat nå ytterligare höjd och resulterat i texter som denna: 

Vid anläggande av växtbäddar kommer terrassbotten att fotodokumenteras innan 

påförande av jord. Jordprov tas i växtjord. 

Dokumentationskraven kan även innefatta krav på att entreprenören ska ta fram vissa 

handlingar, exempelvis för att säkerställa hantering av kritiska anläggningsdelar. Detta hade 

exempelvis kunnat medföra denna typ av texter i PB: 

De tre första växtsäsongerna är kritiska för etableringen av träd och buskar. Särskild 

etableringsskötsel ska därför utföras, vilken beskrivs i skötselplan som tas fram av 

växtkunnig person i samband med bygghandlingen. 
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E4 Sundsvall (Myre-Skönsmon) 

Region: Mitt 

Färdigställt: 2014 

Samtal fördes med: Beställarens gestaltningsansvarige, entreprenörens  

landskapsarkitekt 

 

PB:n och dess koppling till OTB:n 

PB:n är utformad som en matris där kraven i OTB:n som rör landskap och gestaltning finns 

listade sektionsvis utefter sträckan. Samtliga OTB-krav i kapitel C och D är listade med 

redovisning av hur frågan ska hanteras. Till matrisen hör planer över hela sträckan där 

OTB-kraven finns illustrerade. Matrisen innehåller följande rubriker: 

 - sektion 

 - platser 

 - avsnitt i OTB 

 - OTB Teknisk lösning/ Funktion 

 - Information/ frågor 

 - Förslag: Aktivitet/ handling 

 - Teknikområden som samverkar 

 - Ansvarig under projektering 

 - Produktion, kontroll och uppföljning under och efter färdigställandet 

I PB:n finns exempel på skrivningar som redogör för entreprenörens tänkta arbetssätt, 

vilket ger beställaren chans att göra en välgrundad bedömning av arbetet. Under rubriken 

”förslag på aktivitet/handling” ges anvisning om tänkt arbetssätt, exempelvis:  

Avseende placering och utformning av viltstängsel: ”Utformningsskiss tas fram och 

inarbetas i normalsektioner och på vägplaner” 

och 

Avseende plantering: ”Planteringsanvisningar (antal/cc-avstånd och fördelning, 

exempelvis brynzon mm) tas fram som skiss/växtförteckning inför anläggandet.” 

och 

Avseende hantering av avbaningsmassor: ”Skiss/PM om växthantering och 

avbaningsmassor tas fram som underlag för byggande och hantering. Delges 

arbetsledare/entreprenör.” 

I AF-delen ställs utförliga krav på gestaltningskompetens i entreprenörens organisation och 

krav på dennes medverkande vid projekteringsmöten. OTB:n kravställer dock inte redovis-

ning av detta i PB:n. Entreprenören anger ändå i PB:n vilka teknikområden som ska 

samverka i olika frågor. Dessutom anges vilket av teknikområde (t.ex. landskap) som är 

ansvarigt under projekteringen. Detta beställaren ytterligare möjlighet att förstå 

entreprenörens tanke. Samtidigt påtalar det för huvudentreprenören vilka beröringspunkter 

landskaps- och gestaltningsfrågorna har med övriga tekniker i entreprenörens organisation. 

I matrisens finns en kolumn med rubriken ”Produktion, kontroll och uppföljning under och 

efter färdigställandet”, men denna är inte ifylld. Uppföljning och kontroll redovisas inte 

heller någon annan stans i PB:n. 
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Processen 

Allmänt 

Att döma av samtal med beställarens gestaltningsansvarige och entreprenörens 

landskapsarkitekt har gestaltningen varit ständigt närvarande och tagit plats i projektet. 

Samarbetet mellan beställare, entreprenör och entreprenörens konsult var bra. Både 

beställarens gestaltningsansvarige och entreprenörens landskapsarkitekt uttryckte att PB:n 

var ett verktyg för att få en överblick av de gestaltningskrav som fanns i projektet och för att 

lyfta upp frågorna på bordet. 

Slänterna lyftes fram som en del av anläggningen där resultatet blev bra. Dels fungerade 

kravställningen i OTB:n. Dels var både den gestaltningsansvarige och entreprenörens 

landskapsarkitekt ute på plats och pratade direkt med anläggarna om hur de skulle göra. 

Ändringar som avvek från ursprunglig handling dokumenterades i projekteringsmötes-

protokoll samt i entreprenörens reviderade PM.  

Entreprenören 

Det som framkom i samtalen tyder på att det fanns ett intresse hos entreprenören av 

gestaltning. Landskapsfrågorna fick redan i entreprenörens anbudsskede en rätt stor budget 

i projektet. Detta bäddade för möjligheten att genomföra en ambitiös PB och för 

entreprenörens landskapsarkitekt att vara delaktig och närvarande i projektet under både 

bygghandlings- och byggskedet. 

Entreprenörens landskapsarkitekt berättade att de själva bläddrade mycket i PB:n för att få 

kontroll över projektet. Denne tyckte att upplägget med OTB-krav kopplade till 

aktivitet/handling på samma uppslag underlättade. Att spalta upp vem som var ansvarig för 

vad skapade tydlighet. 

Istället för traditionella L-ritningar och dylikt togs ett antal PM med instruktioner för 

anläggandet fram under bygghandlingsskedet. Exempelvis beskrivs plantering i PM Växter 

som bland annat innehåller planteringsansvisningar i form av växtförteckningar och 

planillustrationer.  

Beställaren 

I samtalet med beställarens gestaltningsansvarige framgick att denne varit väldigt 

engagerad i projektet. Denne var exempelvis med på alla projekteringsmöten. 

Gestaltningsfrågorna utgjorde en viktig del i dialogen i projektet. Den gestaltningsansvarige 

påtalade vikten av att ha en god dialog med projektledningen. Att projektledningen har 

förståelse för alla ingående delar i projektet lyftes fram som en betydelsefull aspekt för att 

gestaltningsfrågorna ska ges utrymme och ses om någonting viktigt.  

Den gestaltningsansvarige var även med ute på plats vid exempelvis förbesiktning av 

anläggningen och påtalade fel. Detta gjorde entreprenören medveten om att det var någon 

som kontrollerade att ställda krav uppfylldes och att utebliven kravuppfyllnad inte godtogs.  
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Reflektioner kring E4 Sundsvall 

En framgångsfaktor i processen verkar ha varit att beställarens gestaltningsansvarige var 

mycket närvarande i projektet och var med på plats under byggtiden. Dels för att vara med i 

beslut som togs på plats. Dels för att markera att gestaltningsfrågorna sågs som en väsentlig 

del i projektet och avvikelser från de gestaltningskrav som ställts inte godtogs. Dessutom var 

entreprenörens landskapsarkitekt delaktig och närvarande i projektet under både 

bygghandlings- och byggskedet. Detta kan kanske delvis kopplas till att det i AF fanns 

tydliga krav på gestaltningskompetensen i entreprenörens organisation och även krav på 

dennes medverkande vid projekteringsmöten.  

I projektet togs en ambitiös PB fram med avseende på gestaltningsdelarna, någonting som 

givetvis tog tid och kostade pengar. Att döma av det som framkom i studien var PB:n ett 

medel för att få överblick över gestaltningsfrågorna och för att samordna och kommunicera 

dessa i projektet. Det är svårt att säga att det var PB:n som gjorde att hanteringen av 

gestaltningsfrågorna fick så pass stor plats som de fick under projektprocessen. Men att vikt 

lades vid PB:n visar tecken på att entreprenören hade intentionen att redan från början 

jobba ambitiöst med gestaltningsfrågorna.  

 

Exempel på hur vi kan få en tydligare PB 

PB:n kan sägas uppfylla kraven i OTB:n och det syns att entreprenören själv har tänkt 

vidare. Utifrån genomförd erfarenhetsåterföring går det ändå att resonera kring hur man 

kunde ha gjort för att få en ännu tydligare PB. Beställaren hade kunnat efterfråga en 

tydligare beskrivning av följande: 

- Uppföljning 

I PB-matrisen finns kolumnen ”produktion kontroll och uppföljning under och efter 

färdigställandet”. Entreprenören har förberett för redovisning av kontroll och uppföljning, 

men har sedan inte fyllt i denna. Här kunde beställaren efterfrågat att entreprenören fyllde i 

kolumnen för att på så vis redovisa hur denne tänkte hantera uppföljning och kontroller, 

exempelvis: 

Avseende planteringsanvisningar: Landskapsarkitekt kommer att medverka på plats 

vid mottagande av växter för leveranskontroll. 

eller 

Avseende uppbyggnad av växtbädd: Jordprov för analys tas vid anläggandet av 

växtbädd. 

I övrigt är det kanske snarast kravställningen i OTB:n som hade kunnat utvecklas för att få 

en ännu utförligare PB, exempelvis avseende: 

- Medverkande kompetens 

En utförlig PB bör innehålla redovisning av entreprenörens medverkande kompetens i olika 

skeden och moment för att säkerställa hantering och bevakning av gestaltningsfrågor. Detta 

kravställs dock inte i OTB:n, vilket ses som en brist i kravställningen. 

- Kritiska moment 

En utförlig PB bör innehålla redovisning av kritiska moment med beskrivning av eventuella 

risker och hantering av dessa. Detta kravställs dock inte i OTB:n, vilket ses som en brist i 

kravställningen.  



16 

 

Resecentrum Falun 

Region: Mitt 

Färdigställt: Våren 2015 

Samtal fördes med: Beställarens projektledare, beställarens gestaltningsansvarige 

 

PB:n och dess koppling till OTB:n 

I detta projekt utgjorde Projekteringsbeskrivning/ Landskap, gestaltning del av en samlad 

PB för hela projektet. Delen Landskap, gestaltning är utformad som ett eget avsnitt i 

beskrivningen. Det är främst detta avsnitt som avses vid utvärdering av PB:n i denna studie. 

PB:n är kortfattad med rubriker som motsvarar det som OTB:n anger att PB:n ska omfatta. 

Innehållet i PB:n är till stor del en sammanfattning/kopia av de krav som finns i OTB:n med 

inslag av hänvisningar till utförande enligt OTB och gestaltningsprogram, exempelvis: 

 Avseende utrustning (t.ex. väderskydd och sittplatser): ”Utformningen kommer att följa  

 gestaltningsprogrammet och OTB FQ1”  

Detta är ett exempel som syftar tillbaka till och upprepar de krav beställaren ställt på 

anläggningen. Här saknas en redogörelse för vad eller hur entreprenören har tänkt göra. 

I PB:n kan läsas att ”gestaltningsprogrammet kommer att vägleda projekteringen”. Det 

står dock inte på vilket sätt entreprenören avsåg att ta vara på det som stod i 

gestaltningsprogrammet. Utläsas kan också att projekteringen ”kommer att ske i 

samförstånd med Trafikverket, Dalatrafik och Falu kommun via projekteringsdialogen” 

och att entreprenören avser att ta fram ett förslag som ”ska förankras i dialog med 

Trafikverket”. Här saknas tydliggörande av hur samförstånd och förankring skulle hanteras. 

Beskrivning av vilka i entreprenörens organisation som skulle medverka vid 

projekteringsdialogmöten och hur rutinen för tillvaratagande av beställarens synpunkter på 

framtaget förslag skulle se ut beskrivs inte. 

I OTB:n kravställs att PB:n ska redogöra för delaktig kompetens under projektering och 

byggande. Detta är inte redovisat i PB:n. Här redovisas endast vilka konsultfirmor, utan 

angiven kompetens, som ska projektera vad. PB:n uppfyller därmed inte ställt krav.  

Under rubriken sidoområden och omgivning i PB:n finns dock ett exempel på skrivning där 

entreprenören dels har redovisat sin bedömning av arbetet och dels hur denne avser att 

hantera situationen vid en eventuell förändring av bedömt arbete: 

”Ingen påverkan utanför arbetsområdets gränser bedöms ske i nuläget. Om det behövs 

kommer återställning att ske till befintlig standard.” 

 

Processen 

Allmänt 

Enligt beställarens projektledare har PB:n inte använts eller följts upp under projektet. Den 

var för intetsägande och så övergripande att det inte fanns något i den att följa upp. Om 

entreprenören själva använt den visste inte projektledaren. 

Projektledaren ansåg att de som beställare hade för lite incitament för att kräva att 

entreprenören skulle ta fram en PB samt revidera den efter beställarens synpunkter. Denne 

uttryckte att man som beställare måste vara tydligare med att entreprenören inte får börja 
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med bygghandlingarna innan PB:n är klar. Mer tyngd skulle ha lagts på PB:n i kontraktet. 

Denne föreslog att PB:n skulle kunna kopplas till betalplanen. På så sätt skulle 

entreprenören inte få betalt förrän leveransen av en färdig PB som, i enlighet med kraven i 

OTB:n, beskriver tänkt tillvägagångssätt.  

Flera parter, som kommunen, var involverade i projektet. Att döma av samtal med 

Trafikverkets projektledare och gestaltningsansvarige var gestaltningskompetensens 

delaktighet i Trafikverkets del av projektet genomgående liten.  

I samtalen framkom att beställaren inte tyckte sig ha stöd i kontraktet för att kräva att 

entreprenören skulle ta in en arkitekt eller motsvarande gestaltningskompetens. Diskussion 

kring detta uppstod under bygghandlingsskedet i och med en uppkommen förändring i 

projektet. Den gestaltningsansvarige och kommunens stadsarkitekt ville att entreprenören 

skulle ta in en arkitekt för att rita på förändringen. Entreprenören hävdade dock att detta låg 

utanför dennes åtagande.  

Beställarens process 

Enligt beställarens gestaltningsansvarige var dennes delaktighet i projektet liten. Det som 

efterfrågades från projektledningens sida var främst ett fåtal punktinsatser. Under 

bygghandlingsskedet diskuterades gestaltningsfrågor vid projekteringsdialogmöten där 

Trafikverket, Falu kommun, Dalatrafik, representanter från entreprenören och kommunens 

konsult deltog. Trafikverket hade ingen representant från gestaltningssidan med. Under 

byggskedet skedde samråd gällande gestaltningsfrågor med kommunens stadsarkitekt.  

Den gestaltningsansvarige uttryckte att det är svårt att vid punktinsatser sätta sig in i en 

specifik fråga. Denne ansåg att man skulle tagit mer stöd från den interna 

gestaltningskompetensen i beställarorganisationen under såväl skedet då OTB:n togs fram 

som under bygghandlings- och byggskedet för att bevaka gestaltningsfrågorna i projektet. 

 

Reflektioner kring Resecentrum Falun 

I samtalen framkom vikten av att poängtera och klargöra att entreprenören inte får påbörja 

sin projektering förrän de lämnat in en PB där de beskriver hur de har tänkt hantera 

gestaltningsfrågorna. Det framkom att de i projektet hade svårigheter med att få 

entreprenören att göra detta. Kanske kan incitament, som innehållande av betalning tills det 

att entreprenören levererat en PB som redogör för tänkt tillvägagångssätt, vara ett sätt att 

hantera den här typen av svårigheter på? 

Även detta exempelprojekt tyder på att kravställningen på entreprenörens PB är betydande. 

Ställ tydliga krav på att entreprenören ska beskriva vilka moment som är kritiska för 

gestaltningen. Poängtera att entreprenören också ska beskriva hur denne har tänkt hantera 

de kritiska momenten för att säkerställa en god gestaltning och uppfyllnad av kraven.  

En tydligare kravställning i OTB:n hade kanske också kunnat medföra att diskussioner om 

vad som ingick eller inte i entreprenörens åtagande kunde ha undvikits. Kraven måste vara 

så genomarbetade och tydligt formulerade att beställaren är säker på att man har stöd i 

dessa för att få den gestaltningsmässiga kvalitet man vill ha. 
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Inom beställarorganisationen bör man hitta rutiner för att säkerställa att rätt kompetens 

finns i den interna gruppen. Om beställaren själv inte har bemanning inom 

gestaltningsfrågorna kan det sätta ribban i projektet. Det riskerar att bli en markering av att 

gestaltningsfrågorna inte ses som särskilt centrala eller komplexa i projektet.  

 

Exempel på hur vi kan få en tydligare PB 

Utifrån genomförd erfarenhetsåterföring går det att resonera kring hur man kunde ha gjort 

för att få en ännu tydligare PB. För att PB:n ska fungera som grund för beställarens 

bedömning av planerat utförande och resultat måste entreprenören beskriva sitt arbetssätt 

och tänka vidare utifrån ställda krav. PB:n för Resecentrum Falun utgörs främst av en 

hänvisning till utförande enligt OTB och gestaltningsprogram. Med utgångspunkt i kraven i 

OTB:n saknas framförallt följande punkter i PB:n: 

 Beskrivning av vad entreprenören tänkt göra och i vilket skede 

 Beskrivning av entreprenörens tillvägagångssätt/arbetsmetodik 

 Beskrivning av tillvägagång för samordning mellan olika tekniker 

 Redovisning av delaktig kompetens 

Krav på redovisning av ovanstående finns i OTB:n, men beställaren kände i det här fallet att 

denne saknade incitament för att kräva att entreprenören utvecklade sin PB.  
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BILAGA 1 
PM Sammanställning av samtal med entreprenörerna 

Denna studie är en fördjupning av det skede i processen då en totalentreprenör 
upphandlats. PM:et fokuserar på steget från förfrågningsunderlag till 
entreprenörens arbete.  
 
Studien syftar till att visa exempel på hur processen har sett ut i några genomförda 
projekt och ska ses som en erfarenhetsåtföring från dessa. Studien, inklusive de 
slutsatser som dras, gör inte anspråk på att vara generella slutsatser eller riktlinjer 
för Trafikverkets arbete och processer i stort. 
 
Detta PM är en sammanställning av samtal med fokus på 
projekteringsbeskrivningar som förts med tre entreprenörer. Samtalen fördes inom 
ramen för projektet Gestaltning i totalentreprenader och är en fortsättning på en 
studie som genomfördes under 2014. Under 2014 studerades processen och 
projekteringsbeskrivningarna i projekten Väg 76 förbi Norrtälje, E4 Sundsvall och 
Resecentrum Falun. Då fördes samtal med personer inblandade i projekten på 
framförallt beställarsidan. Detta arbete sammanfattas i rapporten 
”Erfarenhetsåterföring av gestaltningsfrågor i tre genomförda 
totalentreprenader -Steget från förfrågningsunderlag till entreprenad”. 

 
Under 2014 års projekt fanns dock inte tidsmässigt utrymme att även samtala med 
entreprenörerna. För att komplettera den studien genomfördes därför, år 2015, 
samtal med entreprenörerna i de tidigare studerade projekten. Detta sammanfattas 
i detta PM, vilket utgör komplement till ovan nämnda rapport. 
 
PM:et inleds med de slutsatser som drogs utifrån samtalen. Härefter redovisas en 
sammanställning av samtalen. Samtal fördes med en person hos respektive 
entreprenör. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna studies omfattning i förhållande till en förenklad skedesbild över Trafikverkets investeringsprojekt 

upphandlade som totalentreprenader.  
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Slutsatser 
Följande slutsatser har dragits utifrån de tre samtal som fördes med 
entreprenörerna. Detta utgör är exempel på hur processen har gått till i de 
studerade projekten och hur dessa entreprenörer ser på 
projekteringsbeskrivningar. Sex punkter summerar slutsatserna, vilka följs av ett 
resonemang kring det som framkom i samtalen. 
 

 Både entreprenad- och beställarsidan är ovana vid att arbeta med 
projekteringsbeskrivningar och det råder osäkerhet kring hur de ska 
användas och vad de ska innehålla. Bland entreprenörerna börjar man 
dock se nyttan i att ta fram projekteringsbeskrivningar. 
 

 Projekteringsbeskrivningen har potential att fungera som ett verktyg för 
god kommunikation, ökad samverkan och samsyn mellan alla inblandade 
parter i projektet. 

 

 För att få en projekteringsbeskrivning som är till nytta i projektet krävs 
det att den är kommunicerad och framtagen i samråd med berörda 
parter. För att uppnå detta måste man lägga ner tid på den. 
 

 För att få entreprenörer att bli kreativa och arbeta med gestaltning måste 
en ekonomisk aspekt läggas in i gestaltningsdialogen. Nyttan med 
gestaltningen måste kommuniceras. 

 

 Krav i förfrågningsunderlaget måste vara objektsspecifika för att sätta 
en lägsta nivå för såväl anläggningen som projekteringsbeskrivningen.  
 

 För att underlätta entreprenörens förståelse för beställarens krav och 
ambition finns behov av en genomgång av helheten och det tänkta 
slutresultatet i projektet, helst redan i förfrågningsunderlaget men minst 
inledningsvis i entreprenaden. 
 

 

Arbetssätt 

Arbetssättet i totalentreprenadformen är relativt nytt för såväl beställare som för 
entreprenörer. Vid tillfället för genomförandet av de studerade projekten hade 
arbetssättet inte riktigt landat. Samtalen tyder dock på en relativt positiv 
inställning till att arbeta med projekteringsbeskrivningar. De två entreprenörer 
som inte använde sin projekteringsbeskrivning i de aktuella projekten såg trots allt 
nyttan i att arbeta med dem, men de hade ännu inte lärt sig sättet att jobba på. 
Entreprenörerna verkar ha tagit med sig lärdomar från projekten1.  
 

                                                             
1 Notis från författaren: Det skulle vara särskilt intressant att prata med entreprenören för 
resecentrum Falun igen och se hur det har gått med projekteringsbeskrivningen i nästa 
projekt och fråga om de har dragit nytta av sina lärdomar från den här gången. 
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I samtalen framkom att entreprenörerna gärna arbetar på samma sätt som de är 
vana att göra och att det finns ett visst motstånd mot att ändra på detta. Frågan är 
hur vanorna kan brytas och ett nytt arbetssätt inarbetas? 
 

Projekteringsbeskrivningarnas potential 

Samtalen pekade på att projekteringsbeskrivningen har potential att fungera som 
ett hjälpmedel för att skapa en gemensam bild av projektet för samtliga inblandade, 
såväl mellan beställare och entreprenör som för entreprenören i dialogen med sina 
underentreprenörer/-konsulter. Projekteringsbeskrivningen kan vara ett sätt för 
beställaren och entreprenören att gemensamt klargöra förväntningarna i projektet. 
Den har även potential att fungera som ett verktyg för att öka samverkan mellan 
entreprenörens olika underentreprenörer/-konsulter. 
 

Kommunikation 

Samtliga entreprenörer lyfte fram kommunikation och dialog som en betydande 
parameter. Kommunikationen är viktig i alla led mellan beställare – entreprenör – 
underentreprenör/-konsult. En projekteringsbeskrivning blir bara användbar om 
den är kommunicerad och framtagen tillsammans med berörda parter. Hos 
entreprenören måste det finnas en kompetent mottagare som granskar 
underentreprenörernas/-konsulternas material till projekteringsbeskrivningen. 
Likväl som entreprenören måste ta till sig gestaltningsfrågornas innebörd och vikt 
måste den som arbetar med gestaltning ta till sig entreprenörens arbetssätt. Dialog 
måste också finnas mellan entreprenörens anlitade underentreprenörer 
/-konsulter. Här har projekteringsbeskrivningen potential att fungera som ett 
verktyg för att skapa dialog och samordning mellan dessa.  
 
I de studerade projekten användes projekteringsbeskrivningen endast aktivt i ett av 
dem och det var i det projekt där projekteringsbeskrivningen togs fram i samråd 
mellan entreprenören och dennes underkonsult. En möjlig anledning till att energi 
och tid lades vid projekteringsbeskrivningen i detta projekt kan vara att 
entreprenören, utifrån tidigare erfarenheter och misstag, sett en potential i att 
projekteringsbeskrivningen kan vara ett sätt för att förhindra upprepning av 
tidigare begångna misstag. 
 
Kommunikationsbrist lyftes fram som en orsak till bristande gestaltningskvalitet i 
projekten. De allra flesta uppskattar en välgestaltad miljö. Fast eftersom ekonomin 
i stor utsträckning är drivande i projekten måste fördelarna med 
gestaltningsfrågorna kommuniceras. Gestaltning är inte bara någonting som kostar 
pengar utan kan i många fall snarare ge bättre lösningar för samma pris eller till 
och med för ett lägre pris. Exempel som före- och efterbilder eller bildpar som visar 
på olika utföranden kan vara ett sätt att kommunicera skillnaden mellan att jobba 
med gestaltning eller inte. Här är det viktigt att även lägga in en ekonomisk aspekt i 
gestaltningsdialogen.  
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Det går att dra slutsatsen att man måste lägga ner tid på 
projekteringsbeskrivningen för att den ska bli så genomarbetad och kommunicerad 
att det verkligen går att ha nytta av den under projektet. 
 

Förfrågningsunderlaget 

Innehåll och formulering av krav i OTB, kapitel X, ansågs av entreprenörerna vara 
tillräckliga. Det framkom dock att kraven går att uppfylla både genom att ta fram 
en mer eller mindre omfattande projekteringsbeskrivning. I de flesta fall gör 
entreprenören det billigaste. Detta kan tyda på att kravformuleringen inte är helt 
entydig. Det är viktigt att genom kravformuleringen sätta en lägsta nivå. Att skriva 
mer objektspecifika krav i kapitel X kan vara ett sätt för att sätta nivån i det 
aktuella projektet. Det är viktigt att både kraven på redovisningen i 
projekteringsbeskrivningen och kraven på anläggningen konkretiseras så att 
samtliga anbudslämnande entreprenörer räknar på samma sak2.  
 
Det framkom att en genomgång och klargörande av helheten och tänket kring 
gestaltningsaspekterna i projektet skulle underlätta entreprenörernas förståelse för 
beställarens krav och ambition. På så vis skulle entreprenören förstå vad som är 
viktigt. Detta borde framgå redan i förfrågningsunderlaget, så att samtliga 
inlämnade anbud utgår från samma sak. I samtalen framkom en reflektion kring 
att upplägget i OTB/TB är ganska splittrat eftersom att allt är separerat och 
uppdelat på olika koder. Detta medför att det inte är helt enkelt att bilda sig en 
uppfattning om helheten. Så frågan är var i förfrågningsunderlaget detta bäst 
passar in? Ett minimum bör vara att helheten och målet med slutresultatet i 
projektet klargörs på startmötet så att i alla fall den upphandlade entreprenören 
och beställaren har samma bild av projektet. 
 

  

                                                             
2 Notis från författaren: Kraven på projekteringsbeskrivningen måste vara objektsspecifika, 
men de ska inte styra utformningen av projekteringsbeskrivningen då detta är 
entreprenörens dokument som ska utarbetas enligt dennes kvalitets- och ledningssystem. 
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Sammanställning av samtalen 
Inför samtalen förbereddes ett antal frågor. Samtalen utgick från frågorna, men var 
ganska fria. För att göra redovisningen överskådlig har informationen som 
framkom sammanfattats och delats upp under några summerande frågeställningar. 
Respektive projekt redovisas separat under dessa.  

Hur användes projekteringsbeskrivningen i projektet? 

Väg 76 förbi Norrtälje 

Entreprenören berättade att de inte använde projekteringsbeskrivningen under 
processen, vilket gällde alla teknikgrenar. Projekteringsbeskrivningen togs fram för 
att beställaren ville att det skulle göras. 
 
Med facit i hand tyckte entreprenören att de borde ha tagit fram 
projekteringsbeskrivningen i samverkan med konsulten. Grunden måste sättas 
tillsammans. Entreprenören måste vara en kompetent mottagare av beskrivningen. 
De måste granska och ifrågasätta sådant som de, av erfarenhet, på förhand vet inte 
kommer att fungera. Då går det att få till en projekteringsbeskrivning som är till 
nytta i projektet. 

E4 Sundsvall 

Entreprenören berättade att projekteringsbeskrivningen var del av projekteringen 
och ett avstamp inför byggskedet. Den användes mest i början av projektet. 
Entreprenören hade redan i anbudsskedet tittat på vissa saker och 
projekteringsbeskrivningen blev en fortsättning på det.  
 
Det var viktigt att i ett tidigt skede få fram förutsättningarna för att undvika att 
göra oåterkalleliga misstag i senare skeden. Entreprenören berättade att de i ett 
tidigare projekt fått en polisanmälan på sig då Länsstyrelsen tyckte att de förstört 
kulturmiljövärden. Med detta i bagaget ville man med en genomarbetad 
projekteringsbeskrivning förhindra att de exempelvis gick in och förstörde 
områden de inte fick vara i och gestaltningsfrågorna gavs en rätt stor plats i 
projektet.  
 
Entreprenören berättade att beskrivningen användes tillsammans med ritningar 
för att få överskådlighet. Beskrivningen hade ett upplägg i matrisform med 
förfrågningsunderlagets krav listade och kopplade till förslag på åtgärd3. 
Entreprenören tyckte att projekteringsbeskrivningen var bra och fungerade som ett 
stöd i processen. 
 

                                                             
3 Notis från författaren: Observera att projekteringsbeskrivningen är entreprenörens 
dokument och utarbetas i enlighet med dennes kvalitets- och ledningssystem. De kan därför 
se olika ut och detta är ett exempel som entreprenören i studien tyckte fungerade bra. 
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Resecentrum Falun 

Entreprenören i resecentrum Falun använde inte projekteringsbeskrivningen 
under processen. Krav fanns på att de skulle ta fram en beskrivning, men 
entreprenören tyckte inte att det kändes som att de upprättade någonting som de 
själva skulle ha hjälp av. 
 

Hur togs projekteringsbeskrivningen fram? 

Väg 76 förbi Norrtälje 

Entreprenörens konsult tog fram projekteringsbeskrivningen. Vid framtagandet 
fanns ingen samverkan mellan entreprenör och konsult. 

E4 Sundsvall 

Entreprenörens konsult tog fram projekteringsbeskrivningen. Konsulten fick i 
uppdrag att läsa igenom alla handlingar i förfrågningsunderlaget och sammanställa 
det för att säkerställa att samtliga krav kom med. Under framtagandet fanns dialog 
med konsultens landskapsarkitekt som även var på plats hos entreprenören och 
höll en genomgång av gestaltningsfrågorna, vilket var uppskattat i projektet.  

Resecentrum Falun 

Entreprenören hade flera underkonsulter inblandade och under framtagandet av 
projekteringsbeskrivningen fanns en viss dialog med dessa, särskilt avseende 
järnvägsbiten då entreprenören själv hade liten kunskap om området. För området 
landskap/gestaltning fanns ingen dialog mellan entreprenör och konsult, utan 
konsulten tog fram projekteringsbeskrivningen på egen hand. 
 
I projektet fanns en process med möten med många inblandade byggherrar. Frågor 
som rörde gestaltning lyftes på dessa möten, men detta var, enligt entreprenören, 
ingenting de beskrev i projekteringsbeskrivningen4.  
 

Var instruktionen tillräcklig och kraven i förfrågningsunderlaget 
rimliga? 

Väg 76 förbi Norrtälje 

Entreprenören tyckte att kraven i förfrågningsunderlaget var tillräckliga och 
rimliga, snarare övertydliga, men sa att man gör det så billigt som möjligt eftersom 
entreprenörens huvudmål är att tjäna pengar.  
 
Entreprenören var dock inne på att det trots allt kanske finns behov av att sätta lite 
tydligare riktlinjer för projekteringsbeskrivningen. Ett förslag var en form av lista 

                                                             
4 Notis från författaren: Projekteringsdialogen nämndes i projekteringsbeskrivningen, men 
hur den skulle gå till och vilka som skulle medverka beskrevs inte. 
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med punkter och parametrar som ska hanteras samt efterfrågan av vad som kan 
hända i de olika gestaltningsskedena5.  

E4 Sundsvall 

Entreprenören tyckte att kraven i förfrågningsunderlaget var rimliga och uttryckte 
att det inte är något fel på textmassan i sig. Men det går att uppfylla kraven med 
både en mer eller mindre omfattande projekteringsbeskrivning.  

Resecentrum Falun 

Entreprenören tyckte att kraven i förfrågningsunderlaget var rimliga, men 
kravställningen på projekteringsbeskrivningen i OTB:n var väldigt generell. Kraven 
borde varit mer objektsspecifika. Det stod en hel del i OTB:n om dokumentationen, 
men entreprenören menade att det skulle varit enklare för dem att snabbt ta fram 
en projekteringsbeskrivning om det funnits en tydligare förklaring av dess syfte. 
 
Entreprenören visste inte riktigt vad en projekteringsbeskrivning var. 
Entreprenadformen och projekteringsbeskrivningen var nya för både 
entreprenören och beställaren. Trafikverket är en stor organisation där olika 
beslutade inriktningar skickas neråt till projektledarna som ska förmedla ett 
arbetssätt till entreprenörerna utan att kanske ens själva riktigt veta vad som ska 
göras. Detta gör det svårt för entreprenören att veta vad som efterfrågas. 
 

Tycker entreprenörerna att en projekteringsbeskrivning är till 
nytta? 

Väg 76 förbi Norrtälje 

Entreprenören berättade att det finns ett inarbetat motstånd inom byggbranschen 
mot att göra på nya sätt. Så trots att Trafikverkets avsikt med 
projektringsbeskrivningarna är att de ska underlätta för entreprenörerna kan det 
vara svårt att övertyga dem om det. 
 
Entreprenören var dock positivt inställd till projekteringsbeskrivningar och tyckte 
att de har potential att vara något de själva skulle kunna ha den största nyttan av.  

E4 Sundsvall 

Entreprenören var positivt inställd till projekteringsbeskrivningar och menade att 
de kan fungera som avstamp mellan projektering och byggande. Fast det krävs lite 
jobb med dem för att de ska göra nytta.  
 

                                                             
5 Notis från författaren: i TB kapitel X finns en lista med punkter som ska hanteras i 
projekteringsbeskrivningen, men kanske finns ett behov av ytterligare utveckling och 
objektsspecificering i varje projekt av denna. 
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Resecentrum Falun 

Entreprenören uttryckte att totalentreprenader på det här sättet är nytt för dem 
och att de fortfarande är lite vilsna. De börjar dock se nyttan i att ta fram 
projekteringsbeskrivningar och entreprenören trodde att de skulle kunna dra mer 
nytta av dem i kommande projekt. Trafikverket har tänkt ut ett bra upplägg.  
 
Projekteringsbeskrivningen kan vara till hjälp för att entreprenören och beställaren 
ska hitta en gemensam syn på projektet. För att göra projekteringsbeskrivningen 
mer användbar föreslog entreprenören att entreprenör och beställare ska ta fram 
projekteringsbeskrivningen mer gemensamt för att klargöra förväntningarna på 
projektet.  
 
Entreprenören menade att det finns potential i projekteringsbeskrivningen för att 
lyckas med samordningen mellan olika parter i ett projekt. I det aktuella projektet 
fanns två separata konsulter som projekterade varsin del. Om de i 
projekteringsbeskrivningen hade lyckats täcka in båda delarna skulle de kunnat 
uppnå en bättre samverkan med helhetssyn och tydliga gränsdragningar 
konsulterna emellan. Om den ene konsulten exempelvis gör en förändring kan det 
påverka den andre. Ibland finns krav som bara den som är närmast berörd vet om 
trots att de kan påverka flera delar. Frågor som dessa skulle kunna klargöras i en 
projekteringsbeskrivning. 
 

Generella tankar kring gestaltning i totalentreprenader 

Följande är inte direkt kopplat till någon av frågorna som ställdes, men är tankar 
kring totalentreprenadprocessen i stort som framkom under samtalen. 

Väg 76 förbi Norrtälje 

Kravställning av växter är svårt. Entreprenören menade att marken inte är klar vid 
trafiköppning. Den har inte satt sig färdigt och jordar kommer att blandas, vilket 
innebär att det på förhand inte går att veta hur förhållandena kommer att se ut och 
man borde därför vänta med växterna. Enligt denne borde Trafikverket ställa lägre 
krav på växterna och snarare kravställa att det ska planteras växter på en viss plats 
vid ett visst år. 
 
Vikten av god kommunikation påtalades. Det viktigaste är att ha en öppen 
kommunikation där alla måste ge och ta. Entreprenören uttryckte att det idag är 
många vattentäta skott mellan de många parter som är involverade; mellan 
beställare-entreprenör-konsult. För att hitta ett fungerande arbetssätt måste en 
bättre kommunikation skapas. Ingen ska sitta på en högre piedestal än någon 
annan i projektet, utan alla ska ha samma talan. Det kan behövas en moderator 
som sköter projektgruppen. Entreprenören påtalade också vikten av tilltro till 
varandra i projekten. 
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Gestaltning kan inom entreprenadsidan tyckas vara någonting flummigt, men 
enligt entreprenören är det kommunikationsbrist som ligger till grund för detta. De 
flesta uppskattar en välgestaltad miljö, men man lyckas inte sätta ord på det och 
når inte ut med nyttan. 
 
Entreprenören menade att det enda sättet att få med gestaltning i entreprenörens 
dialog är att locka med en prislapp och för att för att få entreprenörerna att bli 
kreativa och arbeta med gestaltning krävs incitament. Denne föreslog att man kan 
sätta olika prisnivåer, exempelvis: ”om vi lägger på 20 miljoner – vad kan vi få då 
som höjer kvaliteten?”  
 
Denne uttryckte också att många kreativa entreprenörer sorteras bort på grund av 
att Trafikverket lägger nästan hela sin värdering vid anbudsprisen och inte 
värderar organisationen eller kvaliteten. ”Trafikverket köper det billigaste och får 
då det billigaste.” 

E4 Sundsvall 

Enligt entreprenören är det viktigt att få en beskrivning av helheten och tänket i 
projektet. Trafikverket borde vara tydligare i förfrågningsunderlaget med detta för 
att entreprenören ska förstå varför saker är viktiga. I det aktuella projektet gick 
Trafikverkets gestaltningsansvarige igenom bakgrunden, vilket skapade förståelse.  
 
Entreprenören påtalade vikten av att ha en god dialog i projektet mellan såväl 
entreprenören och dennes konsult som mellan entreprenören och beställaren för 
att kunna lösa saker tillsammans. Personkemin i projektet har betydelse och det 
fungerade, enligt entreprenören, bra i det aktuella projektet. Denne berättade att 
de hade en god dialog med Trafikverkets gestaltningsansvarige som var ekonomiskt 
medveten. I projektet förekom ekonomiska diskussioner kring begreppet ”estetiskt 
tilltalande”. Gestaltningskrav är svåra att ställa eftersom de inte är lika tekniska 
som andra teknikområden, men det är viktigt att konkretisera kraven i 
förfrågningsunderlaget så att alla entreprenörer räknar på samma sak.  

Resecentrum Falun 

Entreprenören påtalade vikten av att såväl entreprenören som beställaren är 
engagerade i projektet och att det är viktigt att beställaren är med och 
kommunicerar vad denne vill. 
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