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Förord 
Den 16 september 2019 presenterade Riksrevisionen sin rapport ”Drift och underhåll av 
statliga vägar – betydligt dyrare än avtalat”. Där ger Riksrevisionen rekommendationen till 
regeringen som lyder: 

Till regeringen: 

Ge Trafikverket i uppdrag att analysera omfattningen och konsekvenserna av obalanserad 
budgivning inom baskontrakt för underhåll av vägar. Granskningen visar att kostnads-
avvikelserna är extra stora inom baskontrakt och den mer övergripande analys som regeringen 
har begärt räcker inte för att besluta om specifika åtgärder för att förbättra baskontrakten. 

Trafikverket fick möjlighet att yttra sig över Riksrevisionens rapport och ett yttrande 
lämnades den 18 oktober 2019. 

I yttrandet svarade Trafikverket att man såg positivt på Riksrevisionens granskning, men 
man förklarade också att baskontrakt väg är ett sista ”skyddsnät” där man hanterar 
exceptionella och andra oförutsägbara händelser. 

Trafikverket berättade att man hade en handlingsplan för åtgärder för bättre effektivitet och 
uppföljning. 

Den 16 januari 2020 beslutade regeringen att ge Trafikverket ett uppdrag benämnt 
”Uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning i samband 
med upphandling av baskontrakt för underhåll av vägar”. 

Trafikverket har därigenom fått i uppdrag att 

• analysera i vilken omfattning som obalanserad budgivning bedöms förekomma i 
samband med upphandling av baskontrakt för underhåll av statliga vägar 

• analysera vilka faktorer som bedöms orsaka obalanserad budgivning, samt vilka 
konsekvenser detta medför 

• analysera hur gällande regelverk inom området tillämpas och vilka möjligheter som 
regelverket medger för att kunna vidta effektiva åtgärder för att minska obalanserad 
budgivning 

• upprätta en handlingsplan med ett åtgärdsprogram omfattande en redogörelse av 
åtgärder för att minska möjligheterna att genomföra obalanserad budgivning. 

I denna rapport redovisar Trafikverket omfattning, faktorer och konsekvenser av 
obalanserad budgivning samt hur Trafikverket arbetar för att minimera det. Den redovisar 
också ytterligare möjliga åtgärder som Trafikverket kommer arbeta vidare med. 

 

Borlänge 19 augusti 2020 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 

  



 4 

Sammanfattning 
Syftet med Trafikverkets 108 kontrakt för basunderhåll väg är att säkerställa framkomlighet 
och säkerhet utmed våra vägar. Det kräver ständigt tillgängliga entreprenörer som kan 
arbeta såväl med avhjälpande åtgärder som med förebyggande arbeten och med mindre 
förbättringsarbeten. 

Trafikverket har analyserat omfattningen och konsekvenserna av obalanserad budgivning i 
baskontrakten. Analysen visar att det finns en obalanserad prissättning i merparten av de 
analyserade pågående kontrakten, i 90 procent av kontrakten eller 77 av 86 kontrakt. 

Det leder också till vissa konsekvenser i kontraktsgenomförandet i 66 procent av dessa 77 
kontrakt. Konsekvenserna är att det blir överleverans på vissa delposter och en ovilja att 
leverera på andra delposter.  

 

Många faktorer bidrar till obalanserad budgivning.  

Kontrakten för basunderhåll väg är omfattande med många prissatta poster vilket i sig är en 
bidragande faktor till att det sker obalanserad budgivning. En annan faktor är om 
bedömning av mängder skiljer sig mellan i förfrågningsunderlaget angivna mängder och de 
av anbudslämnaren uppskattade troliga mängderna. Bidragande är det också om det finns  
delposter där entreprenören kan påverka mängdutfallet. Även ersättningsformen påverkar 
då entreprenören har större möjlighet att påverka reglerbara poster än oreglerbara.  
Otydligheter i förfrågningsunderlag som leder till diskussioner om omfattningen av 
entreprenörens åtagande kan redan i anbudsskede påverka entreprenörens vilja att lämna 
obalanserade priser. Det faktum att kontrakten upphandlas med utvärdering på ekonomiskt 
mest fördelaktiga genom pris kan vara en bidragande drivkraft att använda sig av 
obalanserad budgivning i syfte att få ned anbudspriset.  

 

Obalanserad budgivning kan påverka leveranskvalitet och kostnader.  

Ett obalanserat vinnande anbud är inte med säkerhet det anbud som ger lägst kostnad. Det 
kan leda till att åtgärder utförs utifrån vilka priser som är satta istället för utifrån behov i 
anläggningen. Det finns risk att det leder till såväl  överproduktion som underproduktion, 
vilket är kostnadsmässigt ineffektivt och kan bland annat leda till en sämre anläggning. Nya 
anbudsgivare kan ha svårt att konkurrera på samma villkor.  

 

Trafikverket arbetar på flera sätt för att minska obalanserad budgivning.  

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar förutsättningarna att styra prissättning, 
förkasta onormalt låga anbud, utesluta anbudsgivare, ställa krav på referensuppdrag i 
kvalificeringsfasen och välja tilldelningskriterier. Inom befintligt regelverk har Trafikverket 
identifierat både möjligheter och hinder. 

I Trafikverkets pågående kontrakt sker utvecklingsarbete som systematisk 
mängduppföljning och leveransuppföljning vilka bidrar till minskad obalanserad 
budgivning. Andra viktiga arbeten som kommer att ha en positiv effekt på omfattningen av 
obalanserad budgivning är arbetet med utvecklad vintermodell och projektet Samverkan 
hög. Det senare kommer att användas vid upphandling av ett fåtal pilotprojekt under 
hösten.  
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Det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas i syfte att minska möjligheter att genomföra 
obalanserad budgivning. Däribland att i anbudsskede utvärdera på ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbud genom bästa förhållande mellan pris och kvalitet, användandet av 
förhandlat förfarande och utökad referenstagning i kvalificeringsfasen. För att minska 
andelen tilläggsarbeten och skapa tydligare anbudshandlingar kan en ökad kunskap om 
behovet i anläggningen och anläggningens tillstånd vara en framgångsfaktor för 
Trafikverket. Nationellt kan en systematisk och mer heltäckande mängduppföljning 
genomföras och utfall som är genomgående i flera kontrakt kan analyseras och bli ett 
hjälpmedel i fortsatt utveckling av anbudshandlingar. 

 Det är viktigt att kontrakten är attraktiva för marknaden. Trafikverket arbetar därför aktivt 
och i samråd med branschen med att analysera genomförbarhet och bedömd effekt av ett 
flertal olika åtgärder. 
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Förutsättningar och utmaningar för kontrakt 
basunderhåll väg 
Syftet med Trafikverkets 108 kontrakt för basunderhåll väg är att säkerställa framkomlighet 
och säkerhet för trafikanter. Det kräver en ständigt tillgänglig organisation, en kontrakterad 
entreprenör, som utför avhjälpande åtgärder men också förebyggande underhåll och mindre 
förbättringsarbeten. 

Utformningen av kontrakt för basunderhåll väg är en utmaning. Kontrakten handlas upp 
som en totalentreprenad och består av skötsel, underhåll och hantering av oförutsedda 
händelser. Kontrakten beskriver en funktion som ska uppnås uppdelat på ett antal  så 
kallade enskilda konton (poster), indelade i olika kontogruppsnivåer. Hur åtgärden utförs är 
upp till entreprenören att besluta utifrån Trafikverkets kravnivåer. Med funktion menas att 
vi ställer krav på användbarhet eller nödvändig egenskap för användbarhet. 
Underhållsåtgärder är nödvändiga åtgärder för att vidmakthålla anläggningen eller 
återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra avsedd funktion.  

Underhållsåtgärder beskrivs med mängder som ska utföras. Mängder kan exempelvis vara 
antal kilometer väg eller antal ton material. De oförutsedda åtgärder som krävs för att klara 
av framför allt framkomlighet och trafiksäkerhet beskrivs delvis som funktionskrav, delvis 
som mängder som ska utföras. Vissa oförutsedda arbeten, där omfattningen är osäker och 
inte påverkas av Trafikverket men är frekvent återkommande, tas med som ett 
kontraktsarbete. Exempelvis ersätts trafikskador, skadegörelse och oförutsedda 
väderhändelser enligt reglerbara á-priser för de mest kalkylerbara arbetena och enligt 
självkostnadsprincipen för övriga arbeten. Detta för att fördela riskerna mellan 
entreprenören och beställaren. Ett viktigt syfte med dessa kontrakt är att säkerställa en 
resurssammansättning och kompetens för att lösa akuta situationer.   

Trafikverket vill stimulera till effektivitet, produktivitet, innovation och nytänkande, inte 
bara lägsta anbudspris därför har vi valt entreprenadformen totalentreprenad. 
Entreprenadformen utförandeentreprenad där alla arbeten är beskrivna med en mängd 
(Trafikverket har redan beslutat om vilka åtgärder som ska utföras), innebär mindre 
incitament för leverantören till effektivitet, produktivitet och innovation. Att använda 
funktionskrav borde minska risken för överproduktion, något som riskerar att uppstå när 
ersättningen är kopplad till mängden arbete som utförs, snarare än till det resultat som ska 
uppnås. Med funktionskrav finns dock risken för utebliven leverans av åtgärder som behövs. 
En minskning av konton leder till fler ändrings- och tilläggsarbeten eftersom beskrivet 
arbete saknas i kontraktet. I detta ligger en del av utmaningen – att veta vad som kan hända 
oförutsett med vägnätet under fyra till sex år.  

För att skapa den bästa affären ska risker hanteras av den part som bäst hanterar dem. 
Därför väljer vi att inte ta med visst arbete där mängderna är mycket osäkra, utan vi reglerar 
i stället dessa arbeten som ett tilläggsarbete. 
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Omfattning och konsekvenser av obalanserad 
budgivning – enkätundersökning 
Omfattning av obalanserad budgivning 
Många har uppfattningen att obalanserad budgivning förekommer i nästan alla 
upphandlingar av basunderhåll väg. Stämmer det? 

Definitionen av obalanserad budgivning är i denna rapport: när det förekommer större 
avvikelser i pris på ett eller flera konton eller kontogrupper i förhållande till Trafikverkets 
kalkyl. Det gäller även om anbudet som helhet inte avvikit mycket från Trafikverkets kalkyl. 

En analys av 2019 års upphandlingar på kontogruppsnivå visar att av 20 områden innehöll 
18 vinnande anbud avvikelser i storleksordningen 100 procent mot egenkalkyl. Det finns 
dock en stor variation mellan vilka konton och kontogrupper som berördes. Analysen gav 
inte heller svar på frågan om vilka konsekvenser de indikerade obalanserna i praktiken har 
fått för kontrakten. 

Även 2020 års upphandling visar att på kontogruppsnivå innehåller 12 av 14 vinnande 
anbud avvikelser i storleksordningen 100 procent mot egenkalkyl.  

För att få en mer övergripande bild av den bedömda omfattningen av obalanserad 
budgivning och dess konsekvenser, har en enkätundersökning riktad till projektledare för 
basunderhåll väg genomförts.  

Resultatet av enkäten ger projektledarnas bedömning av förekomsten av och 
konsekvenserna för leveransen vid obalanserad budgivning. Kontrakten är i olika faser av 
sitt genomförande och kontraktets utformning och innehåll varierar mellan olika årgångar 
av upphandlingar. Det är viktigt att ta hänsyn till detta i analysen, och därför har 
enkätsvaren tolkats försiktigt. 

Av Trafikverkets totalt 108 kontrakt för basunderhåll väg har 86 analyserats djupare utifrån 
de 96 enkätsvar som kom in i april 2020. Svar från kontrakt startade 2014 var för få för att 
kunna användas som representativt för det året. Därmed är kontrakt startade 2015-2019 
med i analysen. 

Resultatet av svaren bekräftar bilden att förekomsten av obalanserad budgivning är mycket 
omfattande. Den förekommer på hela spektrumet, från ett fåtal konton men med stora 
avvikelser, till ett stort antal konton. Omfattningen av obalanserad budgivning har 
beräknats som en procentuell andel av respektive års upphandlade kontrakt, eftersom 
antalet kontrakt som upphandlas varierar mellan åren. Detta visas som gul överliggande 
linje i nedanstående diagram. 
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Konsekvenser av obalanserad budgivning 
För att bedöma vilka konsekvenser obalansen i anbudskedet bedöms ha för kontraktets 
genomförande kopplat till prissättningen, innehöll enkäten ett antal frågor som kunde 
belysa detta. Resultatet visar en stor spridning mellan få eller inga bedömda konsekvenser 
till stora konsekvenser.  

Påverkar obalanserad budgivning leveransen? 

I 77 av de 86 kontrakt som ingår i analysen bedömer projektledarna att det råder 
spekulation i anbudsskedet. I 26 av dessa kontrakt upplever de dock inte att spekulationen 
utnyttjas i utförandeskedet genom överleverans eller ovilja att leverera på utvalda konton.  

I 11 av de 77 kontrakten finns det problem med överleverans på vissa konton i utförandet. I 
16 kontrakt finns det problem med att få utfört på vissa poster, och för 24 kontrakt anger 
projektledarna att de upplever problem med såväl överutnyttjande som att de inte får utfört 
i sina kontrakt på vissa poster. 
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I 9 kontrakt av 86 anger projektledarna att de inte har spekulation i anbudsskedet. I tre av 
dessa 9 kontrakt upplever de dock överleverans, och i ett kontrakt är det svårt att få leverans 
på vissa poster, och de anger att det finns en koppling till prissättningen. 

 

Informationsövertag 

Ytterligare en analys som gjordes baserat på enkätmaterialet var att se om det gick att 
identifiera något samband mellan obalanserad budgivning och informationsövertag för 
anläggningen. Hypotesen var att ett vinnande obalanserat anbud, från anbudsgivare som 
innehar föregående kontrakt, kan bero på att entreprenören sitter på ett 
informationsövertag. För de kontrakt som bedömts ha obalans jämförde vi andelarna med 
och utan entreprenörsbyte i förhållande till föregående kontraktsperiod. 

Analysen visar att någon påverkan på obalanserad budgivning kopplad till denna typ av 
kunskapsövertag inte kan verifieras. Dock är det inte ovanligt att personal rör sig mellan 
arbetsgivare och tar med sig kunskap. Entreprenörerna har också generellt en stor kunskap 
om entreprenadkontrakt och dessa kontrakts innehåll som de kan använda sig av oavsett om 
de innehar föregående kontrakt eller inte. Ett informationsövertag i förhållande till andra 
anbudsgivare och/eller Trafikverket kan finnas av både föregående kontraktsinnehavarare 
och av  anbudsgivare som inte innehar föregående kontrakt. 

 

 

 

Sammantaget utifrån utförda analyser från upphandlingar 2019 och 2020 och enkätsvar kan 
konstateras att obalanserad budgivning inom kontrakt för basunderhåll väg är omfattande. I 
drygt 90 procent av de 86 kontrakt som har  analyserats upplever projektledarna obalans i 
vinnande anbud.  

I 66 procent av kontrakten med obalans i vinnande anbud ger obalansen konsekvenser för 
kontraktsutförandet – konsekvenser som projektledarna relaterar till prissättningen i 
anbudsskedet. 
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Identifierade faktorer och konsekvenser av 
obalanserad budgivning 
Kontrakt Basunderhåll väg är omfattande kontrakt som innehåller många poster och är 
komplexa till sitt innehåll då flera arbeten är beroende av faktorer som inte Trafikverket 
eller entreprenör råder över. Det är väder som till stor del styr när flera poster behöver 
utföras. Trafik är också en faktor som styr många poster, så som skador. Det faktum att det 
är många poster är en bidragande faktor till möjlighet till att ha stor obalans i priser. Nedan 
följer faktorer som kan påverka möjligheten att genomföra obalanserad budgivning. Att det 
är många faktorer som tillsammans och var för sig driver till obalanserad budgivning gör 
arbetet att minska obalans till en utmaning. 

 

Faktorer 

Felaktigt uppskattade mängder i mängdförteckning  
Ibland gör Trafikverket en annan bedömning än anbudslämnare av vilka mängder som 
kommer att utföras i kontraktet. Detta kan leda till att anbudslämnarna sätter ett lägre pris 
på det aktuella kontot om de anser att mängden är för stor. Där anbudslämnarna anser att 
mängden är för liten, driver det till att sätta ett högre pris än marknadspriset. Denna faktor 
kan bero på att en anbudslämnare har ett informationsövertag gentemot övriga 
anbudslämnare och Trafikverket. 

Även kunskap om mängden tilläggsarbeten som troligen kan uppstå i kontraktet och 
kunskap om nya investeringsprojekt som leder till ändrade mängder under kontraktstiden, 
kan driva till obalans i anbud. 

Egenkalkyl avviker från rådande marknadsläge/priser 
Metoden för hur Trafikverket tar fram egenkalkyl och kunskap om aktuellt marknadsläge 
har delvis skiljt sig från kontrakt till kontrakt historiskt. En jämförelse mellan egenkalkyl 
och vinnande anbud kan därför vara missvisande om vi inte har rätt kalkylpriser för 
kontraktsområdet.  

Poster där entreprenören kan påverka mängdutfallet 
Det finns konton som möjliggör för leverantörer att välja vilka konton de vill leverera på. Ett 
exempel är lagning av så kallade potthål. Där kan det vara lagning med gjutasfalt eller 
snabellagning som är valbart och leverantören har möjlighet att välja den mest gynnsamma 
metoden. Ett annat exempel är vinterväghållning. Där ersätts i många kontrakt vägar i klass 
4–5  (det mindre vägnätet) efter antalet körda kilometer. Specifikt för halka är det relativt 
lätt att hitta vägytor som är hala. Det är också svårt för Trafikverket att argumentera för att 
det inte skulle finnas halka, eller finnas risk för halka, när åtgärder väl genomförts. Denna 
kombination har medfört att det på dessa konton, i många kontrakt, är fler åtgärder än 
uppskattad mängd i förfrågningsunderlag. Det gäller även med hänsyn tagen till mängd 
vinter jämfört mot i förfrågningsunderlag angiven normal vinter. 

Ersättningsform 
Exempel på ersättningsformer är kilometerersättning och ersättning enligt väderutfall. En 
oreglerbar post innebär fast ersättning och en reglerbar post innebär ersättning efter utförd 
mängd. Entreprenören har större möjlighet att påverka reglerbara än oreglerbara poster. En 
oreglerbar post driver till att utföra minsta möjliga för entreprenören. En reglerbar post 
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däremot är beroende av vilken prissättning entreprenören har på kontot och därmed vilja 
att utföra åtgärder på kontot. Olika ersättningsformer skapar olika drivkrafter, som vilja att 
överleverera eller ovilja att utföra åtgärder. Det kan driva kostnader. 

Stort antal poster med varierande mängder ger ökad möjlighet till obalanserad 
budgivning  
När ett baskontrakt innehåller många poster och där posterna har väldigt stora variationer i 
mängder, finns det en möjlighet att flytta priser från ett konto till ett annat, med väldigt stor 
hävstångseffekt, så att slutsumman förblir densamma. Denna möjlighet ger att en 
anbudslämnare gärna letar efter sådana möjligheter. Därför lägger Trafikverket stort arbete 
på att motverka denna möjlighet. Pristak, begränsningsregler, tilläggskonton och 
nyckeltalsanvisningar är några av dem.  

Otydligheter i förfrågningsunderlag 
Om det finns otydligheter i förfrågningsunderlagen kan det leda till obalanserad budgivning 
och till diskussioner i kontrakten angående omfattning av entreprenörens åtagande.  

Strategisk marknadspositionering  
Strategisk marknadspositionering innebär att en entreprenör av olika anledningar väldigt 
gärna vill ha ett kontrakt. Det är dock inte som enskild anledning skäl till obalanserad 
budgivning. Det har egentligen inte med obalanserad budgivning att göra, utan snarare med 
totalnivån på anbudet.  Obalanserad budgivning kan vara ett sätt att få ned anbudspriset. 

Beställaren ifrågasätter inte i tillräcklig grad under utvärdering 
Om Trafikverket som beställare ställer mer frågor under utvärderingen, skulle det möjligen 
kunna påverka viljan att lämna obalanserade anbud. Det gäller framför allt om vi ser en 
möjlighet att förkasta ett anbud av det skälet. Det är extra viktigt om vi tror att leverantören 
inte kommer att leverera. I 16 kap. 7 § i LOU framgår att om ett anbud förefaller vara 
onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det 
låga priset eller kostnaden.  

Begränsad möjlighet att styra prissättningen 
Det är inte tillåtet att använda golvpriser, det vill säga att ange att pris under en viss nivå 
inte kommer antas.  

Utvärdering på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom pris 
Enligt Trafikverkets affärsstrategi ska vi generellt tillämpa utvärdering på ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbud genom pris. Det innebär att anbud med lägst pris ska antas.  Det gäller 
för standardentreprenader om tilldelningskriterier för kvalitet (mervärden) inte kan 
motiveras.  

Beställarens möjlighet att följa upp leverans  
Vissa krav i Trafikverkets handlingar är svåra att verifiera och följa upp. Det gäller i 
synnerhet inom vintertjänsten, där det finns krav både för startkriterier, dvs när åtgärd ska 
påbörjas, och krav på uppnådd nivå/effekt efter utförd åtgärd, då dessa ofta är starkt 
påverkade av  pågående väderläge. Akuta åtgärder för att säkerställa framkomlighet och 
trafiksäkerhet för trafikanter, till exempel uppröjning efter stormar, är också leveranser som 
är svåra att följa upp.  
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Konsekvenser  
Konsekvenserna av obalanserad budgivning kan ha flera dimensioner, till exempel kvalitet 
på leverans och ökade kostnader, men även arbetsmiljömässiga konsekvenser för 
projektledning hos såväl Trafikverket som entreprenör kan ha sin grund i den obalanserade 
budgivningen. 

Kvalitativa och kostnadsmässiga konsekvenser 

Slutlig kostnad blir högre än avtalad kostnad 
Obalanserad budgivning kan leda till att vinnande anbud inte med säkerhet är det anbud 
som ger lägst slutlig kostnad. Det kan vara utifrån att anbudsgivare har ett övertag när det 
gäller information om anläggningen, vilket de använder vid prissättningen.  

Kostnadsutfall högre än nödvändigt    
När åtgärder riskerar att utföras utifrån priser och entreprenörens lönsamhet i stället för 
utifrån anläggningens och trafikanternas behov, kan kostnaden för beställaren bli högre än 
nödvändigt. Det kan bli svårt att utföra kontroller när många åtgärder behöver utföras akut 
för att säkra framkomlighet, trafiksäkerhet och krissituationer. Analysen försvåras av att 
bland annat väderhändelser och variationer av behov påverkar utfall och åtgärder. 

Onödigt hög kostnad i kontrakten för basunderhåll väg ger mindre annat underhåll 
Höga kostnader för basunderhållet ger också större totalkostnader för underhåll, även för 
exempelvis beläggningsunderhåll, eftersom anläggningen slits ned mer innan det finns 
budget för att genomföra större åtgärder som beläggning.  

Överproduktion och underproduktion 
I de kontrakt där den obalanserade budgivningen ger konsekvenser för vad som utförs är 
detta inte bara kostnadsmässigt ineffektivt, utan det påverkar också tillståndet på 
anläggningen och kan äventyra säkerheten för trafikanter. 

Minskad kompetens hos Trafikverket om vad olika moment kostar  
Felaktigt prissatta mängder försvårar för Trafikverket att vara uppdaterad på aktuella 
marknadspriser. Detta kan leda till minskad möjlighet att bedöma när det råder obalanserad 
budgivning och till försämrat analysarbete på sikt.  

Ogynnsam utveckling av produktivitet och effektivitet 
Produktiviteten och effektiviteten riskerar att utvecklas negativt om obalanserad budgivning 
ger fel drivkrafter i kontraktsgenomförandet. Ett exempel är ersättning enligt modellen 
”Väders” som ska driva till att den som gör en hållbar åtgärd gynnas. Väders är Trafikverkets 
beräkningsmodell för ersättning av vinterväghållningsåtgärder.  Väders underlag är mätdata 
från VViS och MESAN, vars mätdata genererar ersättningsunderlag i form av väderutfall. 
VViS ger data gällande lufttemperatur ,vägytans temperatur och daggpunktstemperatur. 
MESAN ger data gällande Nederbördstyp, nederbördsmängd och vindhastighet. 
Trafikverket har inga belägg för, men det kan inte uteslutas, att Väders vid obalanserade 
priser på vinterposter kan innebära en risk för säkerheten.  

Tröskeleffekter för mindre/nya aktörer  
Om det är svårt att vinna ett anbud genom att ange marknadsmässiga priser på kontonivå 
har sannolikt nya entreprenörer svårt att konkurrera. Kan även vara aktuellt om en 
etablerad entreprenör lämnar anbud i ett, för den,  nytt område. 
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Konsekvenser på attraktivitet och samverkan 

Mindre attraktiva kontrakt 
Det är viktigt med stabilitet och god kompetens för att kunna hantera den stora mängd olika 
arbeten som ingår, liksom alla oförutsägbara händelser. Entreprenörerna anger att det är 
hög omsättning på personal och dålig återväxt i branschen. Trafikverket kan konstatera att 
antalet anbud i snitt har minskat de senaste åren. Det är många faktorer som påverkar hur 
attraktivt ett kontrakt är. Obalanserad budgivning är en faktor. 

Försämrad samverkan mellan projektledare och entreprenör 
Samverkan mellan projektledare och entreprenör försämras när drivkraften utgår från 
obalanserade konton, där leveransen inte fullt ut fokuserar på anläggningens bästa. Det kan 
även generera merarbete om det leder till att åtgärdsförslag och inventeringar behöver 
granskas ytterligare. 

 

Regelverket 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, kan bli tillämplig i olika skeden av 
upphandling och kontrakt där det i anbudsskedet förekommer obalanserad budgivning. I 
denna del fokuserar vi på beställarens möjlighet att  

• styra prissättningen  
• förkasta onormalt låga anbud  
• utesluta anbudsgivare från kommande upphandlingar 
• ställa krav på referensuppdrag i kvalificeringen 
• tillämpa tilldelningskriterier. 

 

Även vissa frågor om kontraktsuppföljning berörs. 

 

Möjligheten att styra prissättningen samt förkasta onormalt låga 
anbud 

Relevanta bestämmelser 
Enlig 16 kap. 1 § LOU ska en upphandlande myndighet tilldela den leverantör ett kontrakt 
vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.  

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvärderas på någon av 
följande grunder:  
   1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 
   2. kostnad, eller 
   3. pris. 

Av 7 § i samma kapitel framgår att om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den 
upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller 
kostnaden.  

Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har 
förklarat det låga priset eller kostnaden. 
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I bestämmelsen räknas även upp ett antal exempel på vad en sådan förklaring kan gälla. 

Finns det möjligheter att styra prissättningen? 
Historiskt har Trafikverket försökt stävja obalanserad anbudsgivning genom att styra 
prissättningen, bland annat genom golvpriser och andra begränsningsregler.  

Högsta förvaltningsdomstolen har dock i den så kallade golvprisdomen (HFD 2018 ref. 50) 
slagit fast att det inte är tillåtet att ange att anbud under en viss prisnivå (s.k. golvpris) inte 
kommer att antas. HFD motiverade detta med att ett sådant golvpris hindrar leverantören 
från att konkurrera med priset samt att det innebär att den upphandlande myndigheten 
saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra. 
Förfarandet strider dessutom mot det kontradiktoriska förfarande som föregår förkastandet 
av onormalt låga anbud enligt 16 kap. 7 § LOU. Med kontradiktoriskt förfarande avses rätten 
för leverantören att yttra sig innan beslut om förkastande fattas. 

Efter golvprisdomen följde en rättsutveckling i underinstanserna där majoriteten av 
domstolarna tolkade golvprisdomen på ett mycket extensivt sätt. Det ifrågasattes sålunda 
om det överhuvudtaget var tillåtet att styra den fria prissättningen. 

Golvprisdomens räckvidd har dock i ett mål från HFD den 8 maj 2020 mål nr 6102-19 fått 
en, enligt Trafikverkets uppfattning, mer rimlig avgränsning då det numera tydliggjorts att 
andra begränsningar än rena golvpriser är fullt möjliga att använda, naturligtvis med 
iakttagande av de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.  

Ett exempel på hur Trafikverket anser att sådan styrning kan ske är att anbudsgivaren får 
prissätta en viss delmängd och att andra delmängder därefter automatiskt åsätts ett pris i 
förhållande till detta pris. Enligt Trafikverkets tolkning av den senaste prisdomen från HFD 
bör detta vara förenligt med upphandlingslagstiftningen. 

 

Styrning av prissättningen i kontrakten för basunderhåll väg  
I dagens upphandlingar finns det begränsningsregler för prissättning enligt följande: 

• Samtliga priser som anges i mängdförteckningen ska överstiga noll (0) SEK. 

• Hur stor den fasta ersättningen får vara i förhållande till den totala ersättningen. 

• Vinterkontonas ersättning i förhållande till den totala ersättningen.  

• Vinterkontonas fasta ersättningsdel i förhållande den totala vinterersättningen. 

Begränsningsreglerna ovan syftar till att ”styra” anbudsgivaren att inte spekulera för mycket 
inom anbudet, utan till att Trafikverket som beställare i viss mån styr ersättningarna till där 
kostnaderna verkligen uppstår. 

Utöver ovanstående begränsningsregler är det även angivet ett antal takpriser på vissa 
konton i mängdförteckningen. Dessa takpriser syftar till att anbudsgivarna ska sätta det som 
bedöms vara ”skäliga” priser på vissa  av Trafikverket bedömda ”kritiska” konton som 
kopplar till trafiksäkerhet. 
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Förkasta onormalt låga anbud 
Bestämmelserna om förkastande av onormalt låga anbud är det verktyg som lagstiftaren 
tillhandahåller för att förebygga att myndigheter ingår avtal där det finns risk för att 
leverantören inte kommer att utföra leveransen eller delar av den. 

Hur ska kontrollen av misstänkt låga anbud genomföras enligt upphandlingslagstiftningen 
och relevant praxis? 

Kontrollen av onormalt lågt anbud ska göras i följande steg: 

1. Misstänkta anbud identifieras. 

2. Berörda anbudsgivare bereds tillfälle att visa att anbudet är seriöst genom att lämna 
förklaringar i de delar beställaren anser vara betydelsefulla. 

3. Beställaren bedömer relevansen av förklaringarna. 

4. Beställaren fattar beslut att godta eller förkasta anbud. 

För att punkt 1 ska vara uppfylld räcker det med att ett anbud förefaller vara onormalt lågt 
(jfr 16 kap. 7 § LOU). Beställaren ska då begära en förklaring enligt punkt 2 ovan.  

Av EU-domstolens praxis framgår att det är anbudsgivaren som har bevisbördan för att 
anbudet är seriöst menat (C-599/10 SAG ELV Slovensko p. 28-29). Det är också 
anbudsgivaren som har bäst tillgång till sådana uppgifter som kan förklara det låga priset.  

I syfte att säkerställa effektiv konkurrens ska alla relevanta faktorer som anbudsgivaren 
gjort gällande och som hänför sig till kontraktsföremålet beaktas vid myndighetens 
granskning av om ett anbud som förefaller onormalt lågt ska godtas eller förkastas (C-
285/99 och C-286/99 Lombardini och Mantovani p. 82 och SAG ELV Slovensko p. 29 och 
30). 

Den upphandlande myndigheten ska tydligt formulera den begäran som riktas till berörda 
anbudsgivare så att dessa har möjlighet att på ett fullständigt och ändamålsenligt sätt 
förklara sina anbud (SAG ELV Slovensko p. 31).  

 

Trafikverkets uppfattning om bestämmelsens tillämplighet   
Enligt Trafikverkets uppfattning har rättspraxis godtagit alltför generella förklaringar från 
anbudsgivarna, och verktyget har därför inte uppfattats som effektivt inom organisationen. 
Detta gäller särskilt när endast vissa delposter i anbudet är onormalt låga men där den 
totala anbudssumman i sig är skälig. I dessa fall kan man misstänka att anbudsgivaren 
försöker styra leveranserna till sådana delposter som är mest lönsamma för leverantören att 
utföra. Det finns då risk för överproduktion på vissa delposter och leveransvägran på andra. 

För ett antal år sedan försökte Trafikverket förkasta anbud från en leverantör som hade 
lämnat minuspriser på vissa delposter. Leverantören överklagade Trafikverkets beslut och 
målet hamnade så småningom i HFD och blev tillsammans med ett annat mål ett 
prejudicerande avgörande (HFD 2016 ref. 3 II). I Trafikverksfallet godtogs förklaringar om 
att leverantören hade tidigare, omfattande erfarenhet av Trafikverket som beställare, att 
leverantören utgick från att andra mängder skulle komma att efterfrågas samt att bolaget 
hade en synnerligen god ekonomisk ställning.  

I det andra fallet som HFD tog upp (HFD 2016 ref. 3 I) hade en kommun upphandlat 
flyttjänster i form av ramavtal. Två bolag i samma koncern lämnade anbud med korsvis 
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höga och låga priser. Det gjordes gällande att leverantören avsåg att slussa uppdraget vidare 
till det bolag som hade högst pris. Den strategiska prissättningen bedömdes i detta fall så 
uppenbar att det gav utrymme för strategiskt handlande i samband med avrop. I detta fall 
bedömde HFD att leverantörerna inte förmått förklara den låga prissättningen och det fanns 
således fog för att förkasta anbuden. 

Det finns även ytterligare exempel där man från Trafikverkets sida inte har accepterat 
generella svar och försökt förkasta anbud, men där domstolarna har underkänt 
Trafikverkets tolkning och förordnat att anbudet måste accepteras. 

Efter avgörandet i HFD har man inom vissa delar av Trafikverket bedömt att detta verktyg 
inte är särskilt verkningsfullt, vilket i viss mån har haft en hämmande effekt på viljan att 
starta utredningar i syfte att detaljgranska delposter som skulle kunna vara låga, eftersom 
sådana utredningar är resurskrävande. Då det på grund av rådande praxis är svårt att 
förkasta ett anbud på grund av onormalt låga priser bidrar det till ett fortsatt användande av 
obalanserad budgivning och skickar signaler till branschen  att det är ett framgångsrikt sätt 
att vinna kontrakt. 

Ytterligare ett problem som uppmärksammats är att delpriserna i mängdförteckningarna 
som regel skyddas av affärssekretessen i 31:16 i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, 
(2009:400). Det har förts fram önskemål om att Trafikverket borde testa att föreskriva som 
villkor i en upphandling att den prissatta mängdförteckningen inte omfattas av sekretess. 
Vinsten med detta skulle då vara att nå en öppenhet kring prissättningen för att stävja 
obalanserad budgivning. Ett sådant förfarande bedöms föra med sig inte försumbara 
juridiska risker 

 

Uteslutning av anbudsgivare med hänvisning till tidigare 
erfarenhet 
Enligt LOU är det i vissa situationer möjligt för upphandlande myndighet att utesluta 
leverantörer från att delta i upphandling (fakultativa uteslutningsgrunder).  
Bestämmelserna finns i 13 kap. 3 § LOU och avser missförhållanden i övrigt i fråga om 
leverantörens verksamhet. Bestämmelserna skulle kunna aktualiseras om leverantören 
tidigare misskött sitt åtagande och inte utfört uppdraget enligt kontraktskraven, beroende 
på underprissättning av det aktuella arbetet.  

De bestämmelser som främst skulle kunna aktualiseras är dels 13 kap. 3 § punkt 3, det vill 
säga om myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i 
yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas, dels 13 kap. 3 § punkt 
5 om leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något 
väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt LOU, LUF, LUK eller LUFS och detta har 
medfört att kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara 
åtgärder. 

När det gäller allvarligt fel i yrkesutövningen har EU-domstolen slagit fast att det kan avse 
alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt 
avseende (se Forpostadomen C-465/11). Ett exempel från svensk underrättsrättspraxis på 
när bestämmelsen har tillämpats är när en leverantör i tidigare uppdrag hade 
överfakturerat. Fakturor hade skickats på alltför många timmar och för arbete som inte 
utförts. Punkten kan också komma att aktualiseras om det inte finns förutsättningar för att 
tillämpa punkt 5 då upphandlingen skett enligt äldre lag. 
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Punkt 5 kan tillämpas även om kontraktsbrottet förelegat i ett kontrakt som någon annan 
upphandlande myndighet eller enhet har upphandlat enligt de nu aktuella lagarna. En 
förutsättning för att uteslutning enligt p. 5 ska kunna aktualiseras är förstås att uppdraget är 
noggrant beskrivet och även att avtalsuppföljningen genomförs på ett effektivt sätt.  

Hävning är en mycket ingripande åtgärd och används i sista hand för att hantera väsentliga 
kontraktsbrott. För att komma till rätta med brister i kontraktet förs en dialog med 
leverantören för att få denne att åtgärda dem frivilligt. Därefter kan normalt sett prisavdrag 
(eller snarare betalning underlåtas) och/eller avtalsviten komma i fråga för att säkerställa 
leverans. Först i sista hand och under förutsättning att avtalsbrottet är väsentligt kan en 
hävning av avtalet aktualiseras. 

Leverantörer måste beredas tillfälle att yttra sig innan de kan uteslutas. De har möjlighet att 
företa så kallad självsanering och visa att de är tillförlitliga genom att exempelvis ha vidtagit 
konkreta åtgärder för att förhindra missförhållanden. Leverantörer ska inte uteslutas om de 
har visat att de är tillförlitliga (jfr 13 kap. 5 § LOU).   

Åtgärden att utesluta en leverantör är ingripande och utgångspunkten är att åtgärden måste 
vara proportionerlig. De förhållanden som åberopas till grund för uteslutning kan därför 
inte ligga alltför långt tillbaka i tiden. En bedömning får göras i varje enskilt fall varvid 
tidsaspekten, hur allvarliga bristerna var och hur det påverkar leverantörens lämplighet för 
den aktuella upphandlingen är exempel på vad som ska beaktas. 

 

Trafikverkets tillämpning av uteslutningsgrunderna 
Trafikverket har hittills inte funnit att det förelegat grund för att vare sig häva något 
kontrakt eller utesluta leverantörer från att delta i upphandling av baskontrakt väg – vare 
sig på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen eller väsentligt kontraktsbrott.  

En utmaning i dessa sammanhang är att drift och underhåll av vägar är ett samhällsviktigt 
uppdrag som ska säkerställa framkomlighet för vägtrafiken. Det är därför svårt att avsluta 
uppdrag i förtid utan att ny entreprenör finns på plats.  

Uteslutningsgrunderna kan dock aktualiseras, även om formell hävning inte skett, 
exempelvis om Trafikverket vidtagit kontraktuella påföljder, såsom prisavdrag eller viten, på 
grund av väsentliga kontraktsbrott.  

Ytterligare en aspekt att beakta i dessa sammanhang är den relativt begränsade 
leverantörsmarknad som finns. Att utesluta leverantörer kan därför få stor påverkan på 
konkurrensen. 

 

Kvalificering och tilldelning 
När det gäller kvalificering ställs ofta krav på leverantörens tekniska och yrkesmässiga 
kapacitet och att leverantören i det sammanhanget ska visa upp utredning som visar att man 
genomfört byggentreprenader av liknande slag på ett tillfredsställande sätt. Se 15 kap. 11 § 
LOU. Det skulle kunna aktualiseras att beställare inte vill intyga detta om obalanserad 
budgivning påverkat en entreprenörs förmåga/vilja att leverera enligt kontraktet.  

Som ovan nämnts ska en upphandlande myndighet tilldela kontrakt till den leverantör vars 
anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten utifrån någon av grunderna 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris. 
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Trafikverket upphandlar i dag kontrakt basunderhåll väg med tilldelningskriteriet pris. Det 
skulle kunna övervägas att i stället använda bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. För 
att det ska vara aktuellt är det dock viktigt att Trafikverket ser en möjlighet att definiera 
kvalitetskrav som är ett värde för verket och som är uppföljningsbara i kontraktet, men 
också att det bedöms att det finns ekonomiskt utrymme eftersom anbudspriset typiskt sett 
blir högre när högre kvalitet erbjuds. 

Trafikverket följer upp kontrakten löpande genom ett system benämnt Upplev. Det är en 
löpande årlig uppföljning av entreprenörer med syfte att utveckla och förbättra 
kontraktsgenomförandena. Eventuellt kan Trafikverkets tidigare erfarenhet av leverantörer 
beaktas i efterföljande upphandlingar, antingen vid kvalificeringen eller vid bedömning av 
kvalitetskriteriet i tilldelning.  Trafikverket arbetar med dessa frågor och har genomfört 
några piloter på området. För basunderhåll väg finns pågående kontrakt där man använder 
systemet Upplev som bonusgrundande, i syfte att utveckla kvaliteten i utförandet. 
Fokusområden i Upplev som är bonusgrundande om man levererar med hög kvalitet är 
samverkan, innovation och hållbarhet, förutsatt att man uppnår en tillräcklig kvalitetsnivå 
på övriga fokusområden.  

 

Pågående åtgärder som minskar möjligheter att 
genomföra obalanserad budgivning 
Sammanhållande och övergripande arbete inom Trafikverket 

Arbete med kategoristrategier 
Trafikverket vill få mer nytta för pengarna. Ett sätt är genom ökad produktivitet i 
anläggningsbranschen. Så som mer industriellt tänkande, ställa funktionella krav, 
standardisera, öka innovationsgraden och genom effektiva affärsformer.   Arbetet med 
inköpskategorier handlar om att leda ett tvärfunktionellt teamarbete tidigt i 
inköpsprocessen, med syfte att skapa förutsättningar för goda affärer. Kategoristrategin 
pekar ut en inriktning för inköp och förutsättningar för inköp inom kategorin. Strategin ska 
visa på behov av förflyttning i form av mål och åtgärder som behövs, centrala riktlinjer och 
paketeringar. Teamet har identifierat behov av god samverkan i alla skeden med våra 
leverantörer för att utveckla kontrakten. Sedan våren 2019 har ett antal samverkansmöten 
genomförts med våra leverantörer. Syftet är att arbeta med utvecklingsfrågor gemensamt 
med branschen så som att minska inträdesbarriärer, öka attraktiviteten för dessa kontrakt 
och skapa högre effektivitet.  

Projekt: Effektiva och attraktiva kontraktsmodeller för basunderhåll väg 
Under 2019 startade verksamhetsområde Underhåll ett arbete för att ta ett mer samlat 
grepp om en långsiktig utveckling av BAS-kontrakten. Bakgrunden till projektet är främst 
trenden med minskande antal anbud de senaste åren, men även andra viktiga frågor som 
utmaningar kopplat till storstadsområden och andra regionala utmaningar, riksrevisionens 
granskning av dyrare kontrakt, internrevisionens granskning av kontraktsefterlevnad och 
Trafikverkets uppdrag att ge förutsättningar för ökad innovation och produktivitet.  

Syftet med projektet är att ta fram en långsiktig plan för utveckling av BAS-kontrakten. 
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Fyra huvudleveranser ingår i projektet: attraktivitet, regionala utmaningar, samverkan samt 
innovation och produktivitet. Dessa har delats in i olika delområden där ett stort antal 
frågeställningar belyses 

• utvecklad kvalitet i våra handlingar – till exempel anläggningsdata och 
erfarenhetsvärden för rätt mängder i kontrakt, gemensamma verktyg och arbetssätt 
för planering och uppföljning, nya digitala möjligheter med skanning  

• kontraktstillämpning och arbetssätt – till exempel utveckling av samverkan BAS, 
utvecklad leveransuppföljning, användning och kontering av ÄTA (ändrings och –
tilläggsarbeten), MASA (mindre arbeten efter skriftligt avrop) respektive 
kontraktsarbeten och tillämpning av viten  

• affärsformer –  till exempel entreprenadformer, anbudsutvärderingsformer, prisbild 
och paketering av affären 

• regionala skillnader och utmaningar – till exempel storstadsproblematik, 
årstidsrelaterade utmaningar, resurstillgångar som maskiner och personal 

• samverkan internt och externt – till exempel tidig och kontinuerlig dialog med 
branschen, samverkansformer i kontrakt och intern samverkan för 
kunskapsspridning 

• innovation och produktivitet – till exempel utvecklingsarbete i samverkan med 
branschen, bättre möjligheter att testa förslag i pågående kontrakt samt utvärdering 
av incitaments- och bonusmodeller 

En viktig fråga för att öka attraktiviteten är riskhantering mellan entreprenör och beställare. 
Trafikverket har fått tydliga signaler från entreprenörerna att riskbalansen upplevs som för 
tung för entreprenörerna. Detta är en avvägning mellan att tillgodose dels 
uppdragsgivarkrav som produktivitet, effektivitet och innovation genom exempelvis 
leveransuppföljning, minskade mängder ändrings och -tilläggsarbeten och utvecklade 
ersättningsmodeller, dels faktorer som upplevs ge en ökad säkerhet för entreprenören, som 
minskad andel risk genom tidsbundna jobb, ersättning för utfört arbete, ändrade 
vitesmodeller med mera. Att ge möjlighet till ökad innovation och produktivitet kräver också 
ett visst mått av frihetsgrader och medför därmed också en ökad risk. Detta förenat med ett 
oeftergivligt krav på legalitet, förutsägbarhet och krav på att kontrakten ska följas gör att 
området är komplext. 

Ett annat viktigt område är att utveckla kvaliteten och kalkylerbarheten i våra handlingar.  

Projektet drivs nära verksamheten, som en kraftsamling, samtidigt som det pågår ett stort 
antal kort- och långsiktiga aktiviteter med direkta eller indirekta beröringspunkter till 
projektet i olika delar av Trafikverket. För att fånga in och dra nytta av resultatet i dessa 
samt delge resultat från projektet, sker kommunikation i olika forum. Syftet är att undvika 
dubbelarbete och uppnå synergier. 

Samverkan, förankring och dialog med branschen är kritiskt för att säkerställa att de 
förbättringsområden som identifieras är relevanta att jobba med för att öka attraktiviteten. 
En tydlig dialog om projektet har därför inletts med branschen under våren 2020. 

Projektet planeras avsluta 2022, men kommer kontinuerligt att lyfta in förbättringar för 
implementering i den löpande förvaltningen. 
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Förvaltningsgrupp basunderhåll väg 
I syfte att ha ett nationellt samordnat arbete med frågor om baskontrakt väg finns en 
förvaltningsgrupp etablerad. I gruppens arbetsuppgifter ingår bland annat att 

• ta fram nationella mallar och instruktioner för anbudshandlingar 

• samordna och ta fram förslag på hantering av projektgemensamma hanteringar mot 
entreprenören under kontraktstiden 

• samla in frågor och erfarenheter från de enskilda projekten och säkerställa 
information till och erfarenhetsutbyte mellan projekten 

• utföra nationella analyser och utvärderingar. 

I gruppen ingår  samordnare med distriktsvisa ansvar, samordnare med nationellt ansvar, 
representanter från inköp och logistik  och från distrikt samt it-förvaltare. 

 

I anbudsskedet  

Utveckla vintermodell, Väders 
I syfte att stävja  obalanserad budgivning har Trafikverket utvecklat en ersättningsmodell 
som kallas för ”Väders”. Den innebär att entreprenören får en fast ersättning per väderutfall 
för samtliga arbeten som krävs inom ett visst konto för att uppnå kravställd funktion. 
Modellen används sedan länge för ersättning på klass 1–3-vägar med positivt resultat.  
Vägarna i norra Sverige är mycket omfattande sett till antal kilometer av klass 4-5 vägar. I 
norra Sverige har kostnaderna för vintertjänster (utfallet) ökat markant jämfört med antaget 
anbudspris. 

År 2017 påbörjades därför ett test med att även använda denna modell på klass 4–5-vägar 
och gång- och cykelvägar. År 2017 startade ett kontrakt och år 2018 startade två kontrakt 
som hade Väders-baserad ersättningsmodell på snöröjning,  inte halkbekämpning, i 
underhållsdistrikt nord för dessa vägklasser. År 2019 startade tre kontrakt och år 2020 
startade två kontrakt med Väders-baserad ersättningsmodell på såväl snöröjning som 
halkbekämpning på vägklasserna i underhållsdistrikt Nord. Inkomna anbudspriser har 
analyserats på både  kontogruppsnivå och prissättning mellan oreglerbara och reglerbara 
mängder för dessa upphandlingar. Analyser visar att inkomna anbudspriser till stor del 
ligger i nivå med egenkalkylen. Det finns alltjämt kontrakt där det förekommer spekulation 
både mellan kontogrupper och mellan oreglerade och reglerade mängder – om än i mindre 
omfattning än i övriga upphandlingar i norra Sverige.  

För Region Nord har även en löpande årlig uppföljning av resultatet av Väders-baserad 
ersättning kontra kilometerbaserad ersättning genomförts. I sammanhanget bör det nämnas 
att dessa kontrakt enbart har varit i drift i maximalt tre år samt att det endast omfattar totalt 
åtta kontrakt. Det är därför ett begränsat utfall att basera analys på. Det finns dock några 
slutsatser som bör lyftas, vilka visas i diagrammet nedan.  
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Diagrammet visar på en jämförelse av kontrakterat värde för kostnaden kr/km vinteråtgärder jämfört 
med utfallet (den verkliga kostnaden) under efterföljande kontraktsår. De ljusröda staplarna visar 
kostnadsutvecklingen av kontrakten som enbart har Väders-baserad ersättning på snöröjning men inte 
halkbekämpning. De mörkröda staplarna visar kostnadsutvecklingen hos de kontrakt som har 
Väders-baserad ersättning fullt ut, och de grå staplarna visar kostnadsutvecklingen för de kontrakt 
som inte har Väders-baserad utan kilometerbaserad ersättning. 

 

Inkomna anbudspriser för kontrakten 2017 och 2018 (som har Väders på enbart snö men 
inte halka) visar att prisnivåerna på Väders-baserade snöbekämpningsåtgärder låg nära 
nivån för egenkalkylerna. Däremot var de lämnade priserna på kilometerbaserad 
halkbekämpning över egenkalkylen och på vissa andra konton som främst utförs på 
sommaren var lämnade priser väsentligt lägre än Trafikverkets egenkalkyl. Slutsatsen är att 
spekulation har skett på de vinterkonton som inte har Väders-baserad ersättning.  
Uppföljningen visar även att kostnaden för halkbekämpningen (kilometerbaserad) 
överstiger antaget anbudspris. Kostnaden för snöröjning (Väders-baserad) däremot ligger 
på en väl anpassad nivå i förhållande till inkommit anbudspris. I dessa kontrakt har därmed 
de Väders-baserade ersättningarna följt kalkylen medan de kilometerbaserade har ökat. 
Totalt sett har dessa kontrakt ökat 18–20 procent i kostnad jämfört med antaget anbudspris.  

De tre kontrakten som startade år 2019 och 2020 och som har Väders-baserad ersättning 
fullt ut på vinterkontona har ett antaget anbudspris som ligger nästan exakt på kalkylerat 
värde.  I jämförelse med övriga antagna anbudspriser är dessa anbudspriser mycket högre i 
kr/km. Kostnaden ligger dock i nivå med övriga kontrakts verkliga kostnad. Utfallet av 
första kontraktsåret visar att dessa kontrakt enbart ökat med cirka sju procent jämfört med 
antaget anbudspris. Kontrakten har ännu inte varit gällande under sommarhalvåret varför vi 
inte har något utfall att relatera till för sommararbetena. Ansvariga projektledare uppger 
även inte att det förekommit underproduktion i någon ökad omfattning jämfört med 
tidigare år när ersättningsmodellen var kilometerbaserad samt att utförandet håller god 
kvalitet.  

När det gäller sommaråtgärderna kommer det troligen att bli enklare att få entreprenören 
att utföra dem eftersom de ligger rätt i pris redan i kontraktet, till skillnad mot för de 
kilometerbaserade kontrakten som påvisar många låga sommaråtgärdskonton. Vid låg 
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prissättning för sommaråtgärder finns det per automatik ett lågt intresse för att utföra dessa 
tjänster, även om entreprenörerna tjänat in underprissättningen under föregående vinter.  

De kontrakt inom Region Nord som har kvar den kilometerbaserade ersättningsmodellen 
påvisar ett mycket lågt antaget anbudspris jämfört med egenkalkylen. Det förekommer 
flertalet prissatta poster som är såväl höga som låga och som ger indikation på att 
spekulation förekommit. Uppföljning av dessa kontrakt under de tre senaste vintrarna 
påvisar en mycket stor ökning av utfallet jämfört med antaget anbudspris. I genomsnitt har 
många kontrakt ökat till dubbla ersättningsnivån och i genomsnitt har en ökning med cirka 
90 procent skett jämfört med antaget anbudspris.  

Totalt sett är kostnaden för vinterersättningen oavsett ersättningsmodell relativt lika i 
kronor per kilometer. Däremot visar den Väders-baserade ersättningsmodellen att rätt 
anbud vann. Det anbud som hade lägst pris visar också på samma kostnad vid utförande. I 
de kilometerbaserade upphandlingarna är det omöjligt att säga att rätt anbud vann, 
eftersom kontrakten ökat så mycket i kostnad under utförande. 

Ett annat intressant utfall är att det på två av kontrakten som har Väders-baserad ersättning 
fullt ut, upphandlade 2018 och 2019, har det inkommit två entreprenörer som för 
Trafikverket är helt nya inom underhållskontrakt på väg. En trolig slutsats är att dessa 
anbudsgivare hade haft svårt att vinna om den kilometerbaserade ersättningsmodellen hade 
varit kvar, eftersom nya entreprenörer nog vare sig kunnat eller vågat spekulera i 
anbudspriser på samma sätt som de entreprenörer som redan levererat på 
underhållskontrakt till Trafikverket. 

Det är viktigt att belysa att denna analys enbart baserar sig på kontrakt inom 
underhållsdistrikt Nord. En trolig förutsättning för att få denna positiva effekt är att 
ersättningsmodellen nyttjas i områden där man har fullskalig vinter årligen och ett 
omfattande vägnät som består av klass 4- och 5-vägar. Därmed kommer sannolikt inte 
införandet av Väders-baserad ersättningsmodell nationellt att påvisa samma effekt, utan 
kan enbart tillämpas där förutsättningarna sett till klimat, vägnät och vägklasser är 
motsvarande de i Region Nord. Det bör tilläggas att det även krävs andra åtgärder, såsom 
dedikerad uppföljning och tillräckliga resurser, för att få ett adekvat utfall. 

När det gäller Väders-baserad ersättning på klass 4- och 5-vägar samt gång-och cykelvägar i 
övriga underhållsdistrikt, har detta införts på totalt sett 11 kontrakt sedan år 2018. För dessa 
kontrakt har en övergripande avstämning gjorts, men inte så detaljerad som 
underhållsdistrikt Nords (beskrivet ovan). Den övergripande avstämningen visar vissa 
positiva effekter. 

Utvecklade egenkalkyler och bättre kunskap om rätt mängder 
Det pågår en utveckling av hur egenkalkyler ska tas fram för att på ett mer relevant sätt 
bedöma kostnaden för baskontrakten. En kalkylgrupp med resurser från olika delar av 
organisationen är etablerad för detta arbete. 

Med detta arbete ska Trafikverket på ett bättre sätt säkerställa rätt mängder i kontrakten, 
vilket i sin tur minskar risken för obalanserad budgivning. 

 

Affärsform Samverkan hög 
Trafikverket tillämpar vid komplexa entreprenader med hög osäkerhet affärsformen 
Samverkan hög. För typentreprenader med basunderhåll och andra entreprenader med 
betydande underhållsdel är denna form ännu inte beslutad. Ett fåtal pilotprojekt kommer 
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dock att upphandlas vintern 2020–2021. Typentreprenaden innebär i piloterna bland annat 
ett samarbete utöver Allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT) kring val av åtgärd, 
metod och frekvens som arbetas fram i början av kontraktet, under fas 1. Under denna fas 
arbetas också som exempel gemensamma mål fram, beställare och leverantör samlokaliserar 
sig och konfliktlösningsmetod tas fram gemensamt. När man är överens om åtgärd, metod, 
frekvens och kostnad för detta samt att en optimering av riskfördelningen har skett  så 
utlöses option för fas 2, produktionsfasen. Ett samarbete gällande vad som ska genomföras, 
hur det ska genomföras och när det ska genomföras inkluderande kostnad för det gör att 
projekten säkerställer rätt kostnad på kontonivå innan option utlöses. Det är genom hög 
samverkan och öppen redovisning av kostnader mellan parterna som bästa genomförande 
ska säkerställas.  

Anbuden utvärderas på pris, genom det arvode som entreprenören angett för central 
administration och vinst (CAV) samt ett antal kvalitetsparametrar, Anbuden utvärderas 
alltså utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

Det finns potential att dra lärdomar från dessa kontrakt kopplat till  faktorer som ökar risk 
för obalanserad budgivning. Dessa faktorer är till exempel riskhantering och kalkylerbarhet, 
mängder, priser och samverkansnivån i basunderhåll väg.  

Trafikverket har erfarenheter från pågående kontrakt att öppen redovisning av kostnader, 
som sker i affärsformen samverkan hög, är positivt och i sig leder till bättre samverkan.  

 

Under kontraktsgenomförande  

Systematisk mängduppföljning 
Det är från och med kontrakt som startade 1 september 2019 krav på mängduppföljning per 
kontrakt. I äldre kontrakt är mängduppföljning under uppbyggnad. En systematisk 
mängduppföljning innebär ökade möjligheter att utvärdera genomförda mängder mot de 
mängder som är angivna i anbudsskedet. Det ger också goda förutsättningar för analys som 
kan användas för utveckling i kommande kontrakt. 

Leveransuppföljning 
Införande av en systembaserad leveransuppföljning via GPD-analys har inneburit en mer 
systematisk och likvärdig leveransuppföljning mellan våra kontrakt. Implementering pågår. 
Uppföljningen har utökats även genom interna och upphandlade resurser, för att öka 
möjligheten för leveransuppföljning i fält. 

Samverkan bas 
Inom Trafikverket finns en rutin sedan flera år för hur vi ska samverka i våra kontrakt. 
Rutinen för samverkan bas består av ett antal aktiviteter som ska genomföras, till exempel 
att ta fram gemensamma mål och bygga teamkänsla i kontraktet. Med beaktande av att det 
är fråga om ett beställar-leverantörsförhållande och med bibehållande av kontraktets risk- 
och ansvarsfördelning. Syftet är att nå ett bra samarbete i kontraktet. Under 2020 blir det 
workshoppar med de projektledare för basunderhåll väg som startar nya kontrakt under 
hösten.  
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Efter avslutat kontrakt 

Kontraktsuppföljning av avslutade kontrakt 
Trafikverket har under en treårsperiod haft ett uppdrag från departementet att årligen 
redovisa en uppföljning av entreprenadkontrakt. Fjolårets rapportering var den sista i 
uppdraget. 

Uppdraget har omfattat att redovisa entreprenadkontrakt större än 10 miljoner kronor, 
tecknade av Trafikverket och som avslutats respektive år. För dessa har skillnader mellan 
anbudssumma och slutlig kontraktskostnad för de samlade åtgärderna analyserats. En 
fördjupad analys har genomförts för fastpriskontrakt som ökat mer än 15 procent och 
mängdreglerade kontrakt som ökat mer än 25 procent. Även för enskilda avvikelser över 50 
procent har ytterligare fördjupad analys gjorts. I analyserna undersöks orsaker till och 
omfattning av användande av ÄTA och MASA, samt möjligheten att i förhand påverka dessa.  

En post som kan orsaka stora avvikelser är vinterväghållningen, liksom akuta åtgärder för 
att säkra framkomlighet och trafiksäkerhet efter exempelvis stormar och översvämningar. 

Analyserna visar att många ÄTA avser underhållsåtgärder av engångskaraktär där det är 
långt mellan åtgärderna och där tidpunkten delvis styrs av medelstilldelning, medan MASA 
ofta avser trimnings- och trafiksäkerhetsåtgärder samt kollektivtrafikåtgärder. Det skulle 
många gånger vara både svårt och ofördelaktigt att låsa dessa åtgärder och kostnader i 
anbudsskedet. ÄTA och MASA ger en viktig möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt få 
åtgärder utförda i väganläggningen som är viktiga och behövs med kort varsel för att 
upprätthålla framkomligheten på vägarna. 

Slutrapport av projektledare 
Trafikverket följer i alla projekt processen ”Genomföra åtgärder”. I denna process ska 
projektet i slutfasen upprätta en slutrapport. Syftet är att sammanfatta erfarenheter, 
iakttagelser och förslag till förbättringar som har genomförts i projektet. Slutrapporten ska 
också sammanfatta projektresultatet i form av tid, kostnader och uppnått resultat. 

 

Identifierade möjligheter till ytterligare åtgärder 
som minskar möjligheter att genomföra 
obalanserad budgivning 
I anbudsskedet 

Utvärdering på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet (mervärden) 
Trafikverkets affärsstrategi anger att vid identifierat behov av innovation eller annan nytta 
kan vi använda mervärden och/eller bonus i våra upphandlingar för basunderhåll väg. I 
Trafikverkets rutinbeskrivning TDOK 2019:0197 ”Kvalificering, utvärdering samt 
ersättningsform, bonus och viten avseende entreprenad och tekniska konsulter” finns stöd 
och exempel på struktur att använda vid utvärdering genom bästa förhållande mellan pris 
och kvalitet. Trafikverket genomför från och med hösten 2020 utbildning i denna modell. 
Denna utvärderingsform bör utvärderas ytterligare som en möjlighet att minska 
obalanserad budgivning och få ökad kvalitet i kontraktsgenomförande. 
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Baskontrakt väg har under en lång period enbart utvärderats med beaktande av kriteriet 
pris. Detta har bland annat skett utifrån utmaningarna med att hitta relevanta kvalitativa 
kriterier/mervärden. Det har historiskt även funnits en ökad risk för överprövning vid 
utvärdering på kvalitet. Trafikverket har en ständigt pågående utveckling av kontrakten, 
men har hittills enbart använt obligatoriska krav för att beskriva kvalitetsnivåer, exempelvis 
kompetens, organisation, tillgänglighet, utförande samt andra utvecklingsområden såsom 
hållbarhet och innovation. Ibland har dessa utvecklingsområden kombinerats med en bonus 
i de fall entreprenören uppfyller kriterierna under kontraktstiden.  

För utförandet av basunderhållet är den lokala organisationens resurser, erfarenhet, 
effektivitet och kompetens inom området det mest relevanta, då underhållsverksamheten 
utförs dygnet runt, året om. Det torde dock inte vara omöjligt att ta fram relevanta, 
kvalitativa kriterier som kan nyttjas som ett mervärde vid utvärdering på både kvalitet och 
pris. Huruvida detta skulle minska den obalanserade budgivningen går endast att spekulera 
om, eftersom det inte finns några genomförda upphandlingar i nutid hos Trafikverket. Det 
kan dock konstateras att i de fall kvalitativ utvärdering införs kan anbudsgivarna tävla och 
vinna på annat pris. Fokus när vinnande anbud ska utses är inte enbart på pris utan på pris 
och kvalitativa kriterier. Trafikverket har även en möjlighet att vikta de kvalitativa 
kriterierna i förhållande till anbudspriset på så sätt att de kvalitativa kriterierna får 
tillräckligt stor betydelse för att faktiskt utse vinnande anbudsgivare. Det skulle till och med 
kunna bli så att det dyraste anbudet vinner kontraktet om det anbudet får högst bedömning 
i den kvalitativa utvärderingen.  

En möjlig effekt av att använda sig av mervärden skulle kunna vara att den obalanserade 
budgivningen minskar till följd av att anbudsgivarna fokuserar på att lämna ett anbud som 
har hög kvalitet, i stället för att försöka pressa sina priser och utnyttja kontrakts- och 
upphandlingskonstruktionen. Då skulle de våga lämna realistiska och genomförbara priser 
på alla positioner. När det gäller baskontrakten behöver Trafikverket inte öka kvaliteten på 
så sätt att vi vill att de gör fler åtgärder eller att de nödvändigtvis måste ha den mest erfarna 
personalen, utan målet med baskontrakten är att produktionen ska följa av Trafikverket 
fastställda nivåer. Däremot finns det andra parametrar som skulle vara värdefulla, 
exempelvis ökad effektivitet så att det går att göra fler arbeten till samma kostnad, att kunna 
öka klimatkraven, att utveckla nya metoder och att få högre säkerhet. 

Utvärdering på  mervärden kan dock medföra ett antal inte obetydliga risker, såsom ökat 
antal överprövningar, inte tillräckligt transparenta utvärderingsmodeller som ger utrymme 
för subjektiva bedömningar, och ökade kostnader utan ökad kvalitet. Det är därför viktigt att 
eventuella kvalitativa utvärderingsmodeller tas fram i nära samverkan med branschen. Det 
är också viktigt att de verkligen bidrar till att både minska den obalanserade budgivningen 
och öka de kvalitetsaspekter som är värdefulla för Trafikverket, exempelvis effektivitet och 
hållbarhet.  

I de fall mervärden nyttjas måste det även finnas ett transparant sätt samt tillräckliga 
resurser för att kunna följa upp huruvida dessa mervärden verkligen utfaller samt om de 
tillför den ökade nyttan som efterfrågas. För att kunna fullfölja detta kan det innebära ökade 
kostnader i form av resursökning från Trafikverkets sida. Dessa tillkommande kostnader 
samt utmaningarna med att säkerställa utfallet måste vägas in vid bedömningen huruvida 
mervärden är ekonomiskt effektivt att nyttja i denna typ av upphandlingar. 

Trafikverket bör därför närmare utreda i de fall kvalitativ utvärdering kan utvecklas på ett 
transparent och objektivt sätt, i samverkan med branschen och på samma gång uppnå en 
önskad effekt om att minska den obalanserade budgivningen i syfte att säkerställa att rätt 
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anbud vinner kontraktet – sett till utfallet under kontraktstiden. Här bör även de 
ekonomiska effekterna av nyttjandet av mervärden vägas in för att säkerställa 
affärsmässighet. 

Trafikverket har ett egenutvecklat verktyg för systematisk uppföljning och bedömning av 
Trafikverkets leverantörer benämnt Upplev. Trafikverket bedömer leverantörerna enhetligt 
utifrån nio områden som ser till helheten av leveransen: tid, kvalitet, ekonomi, samarbete 
och kommunikation, dokumentation, teknik och utveckling, säkerhet, trafik och miljö. Alla 
baskontrakt bedöms en gång per år. Upplev har funnits sedan 2013 och samlar in alla 
genomförda bedömningar i ett system, vilket har gett att det finns en stor mängd 
bedömningar.  På Trafikverket pågår det nu ett antal piloter där man nyttjar redan 
genomförda bedömningar i Upplev i nya upphandlingar, som grund för att erhålla 
mervärde. Det ger att tidigare genomförda leveranser påverkar vem som vinner kommande 
upphandlingar. I dagsläget har inte några piloter genomförts på baskontrakten, och därför 
går det inte att dra någon slutsats om huruvida Upplev-bedömningar skulle minska den 
obalanserade budgivningen. Trafikverket bör därför närmare undersöka möjligheten att 
använda Upplev som ett mervärde i upphandlingar av baskontrakt väg.  

Använda förhandlat förfarande 
Upphandlingar av baskontrakt väg har traditionellt sett genomförts med ett öppet 
förfarande enligt LOU. Under förutsättning att det inkommit kvalificerade anbud medger 
inte ett öppet förfarande någon förhandlingsmöjlighet. Tidigare lagstiftning medgav endast 
förhandlat förfarande i undantagsfall. Med den nuvarande lagstiftningen som gällt sedan 
2017 finns det en utökad möjlighet att nyttja ett förhandlat förfarande – under förutsättning 
att detta kan motiveras. För upphandlingar av baskontrakt väg kan det finnas en möjlighet 
att, utifrån de utmaningar dessa upphandlingar innebär, kunna nyttja förhandlat 
förfarande. Om ett förhandlat förfarande används innebär det en möjlighet för 
anbudsgivarna att få revidera redan inlämnade anbud efter dialog och synpunkter från 
Trafikverket under själva förhandlingen i upphandlingen. Trafikverket har då en möjlighet 
att låta anbudsgivarna anpassa anbuden på ett bättre sätt under förhandlingen utifrån 
förfrågningsunderlaget. Teoretiskt sett skulle detta kunna innebära att anbud som har 
obalanserade (spekulativa) priser skulle kunna justeras genom förhandling. Det förutsätter 
dock att anbudsgivarna självmant anpassar sina anbud efter Trafikverkets synpunkter. Att 
förhandla kan innebära en mängd risker, till exempel väsentligt ökad arbetsmängd hos både 
anbudsgivarna och Trafikverket, förlängning av upphandlingsprocessen och ökad risk för 
överprövning. 

De eventuella positiva effekterna av ett förhandlat förfarande inom upphandling av 
baskontrakt för väg är inte analyserade utan enbart spekulativa, eftersom det inte finns 
några konkreta exempel att dra erfarenhet av. Detsamma gäller eventuella risker.  

Trafikverket borde därför närmare utreda en metod för ett förhandlat förfarande samt 
genomföra vissa testupphandlingar i syfte att se eventuella effekter – positiva som negativa. 
En viktig del i framtagandet av metod och även det faktiska utförandet är branschens 
samverkan och delaktighet för att kunna uppnå önskat resultat. 

Använda referens i kvalificeringsfasen 
Trafikverket kan undersöka möjligheten till utökad användning av referenser som 
kvalificeringskrav. Då med syfte att säkerställa att leverantör i tidigare uppdrag ha levererat 
tillfredsställande oavsett priser på enskilda konton. Ett alternativ kan vara att använda 
leverantörsuppföljningsverktyget Upplev vid kvalificering. 
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Ökad kunskap om behov i anläggning i syfte att minimera tilläggsbeställningar 
Det finns en potential att öka Trafikverkets kunskap om anläggningen och dess tillstånd. 
När denna kunskap inhämtats kan bättre och tydligare anbudshandlingar tillhandahållas. 
Dock kommer denna kunskap att innebära kostnader i framtagande och ajourhållning, så en 
balans mellan vilken anläggningskunskap som införskaffas och vilken kostnad som uppstår 
behöver avvägas så att kostnaden inte överstiger nyttan. 
Det finns även en potential i att inhämta kunskap om tillkommande anläggningar för att 
kunna arbeta in dem redan i anbudsskedet. En av svårigheterna ligger i att bedöma 
tillträdesdatum för anläggningarna. 

En fortsatt utveckling genom att inarbeta vanligt förekommande tilläggsbeställningar 
utifrån anläggningens behov underlättas också genom bättre kunskap om anläggningen och 
dess tillstånd. 

Utreda möjligheter, utifrån nya domar, att styra  prissättning 
Trafikverket kan se över i vilka delar vi kan använda oss av att anbudsgivaren får prissätta 
en viss delmängd och att andra delmängder därefter automatiskt åsätts ett pris i förhållande 
till detta pris i syfte att styra prissättningen mer och minska möjligheten till att spekulera 
mellan olika konton. 

Uteslutning av anbudsgivare med hänvisning till tidigare erfarenhet kopplat till 
prissättning 
Vi kan se över möjligheten att utesluta en leverantör som tidigare misskött sitt åtagande och 
inte utfört uppdraget enligt kontraktskraven. En förutsättning för att kunna utesluta 
leverantörer är att Trafikverket i tidigare kontrakt vidtagit repressalier vid upprepade 
tillfällen samt att dessa finns tydligt dokumenterade och tillgängliga vid prövning och 
utvärdering av nya upphandlingar.  

 

Under kontraktsgenomförande 

Mer aktiv uppföljning av kontrakt 
Trafikverket kan analysera möjligheter att mer aktivt följa upp kontrakt och använda 
verktyg som hävning vid leveransvägran eller vid överleverans. Gällande just baskontrakten 
så måste det alltid finnas en driftleverantör för att säkerställa framkomlighet och 
trafiksäkerhet vilket ger att det skapar mycket merarbete med att säkerställa en tillfällig 
ersättningsleverantör vid en eventuell hävning. Det är inte alltid säkert att det finns flera 
redan etablerade leverantörer inom driftområdet som dessutom har tillgängliga resurser. Ett 
alternativ skulle kunna vara att nyttja annan leverantör för vissa specifika arbeten utan att 
häva kontraktet i sin helhet. Trafikverket har i de upphandlingar som genomfördes 2020 
lagt till en skrivning som tydliggör den möjligheten. Dessa kontrakt har dock ännu inte 
börjat gälla varför något utfall inte finns att ta del av. Trafikverket bör därför följa nyttjandet 
av denna möjlighet samt vilket utfall det gett under de kommande åren. 

Restriktivitet med tilläggsarbeten vid obalanserad budgivning 
Vid obalanserad budgivning, där det i kontraktsgenomförande får konsekvenser antingen i 
överleverans eller genom ovilja att leverera, kan man se över möjligheten att försöka 
minimera kontrakten genom att tilläggsbeställa i begränsad omfattning. Det skulle ge 
branschen en signal om att det inte kommer att bli en god affär att syssla med obalanserad 
budgivning. Dock handlar dessa kontrakt mycket om att hantera det icke planerbara. Därför 
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kommer många tilläggsbeställningar ändå att falla ut, för att säkra väganläggningen och för 
att säkra trafiksäkerhet och framkomlighet. Därför kan denna möjlighet ge begränsad 
påverkan i praktiken. 

 

Vid uppföljning/erfarenhetsåterföring 

Nationell analys av mängder 
Med en systematisk och nationellt heltäckande mängduppföljning möjliggörs analyser av 
utfall som är genomgående i flera kontrakt. Nationella analyser skulle vara ett utmärkt 
hjälpmedel i den fortsatta utvecklingen av anbudshandlingar. En exakt jämförelse mellan 
alla kontrakt inte är möjlig, eftersom det förekommer skillnader, avsteg och försök. Dess-
utom är kontrakten upphandlade under olika år, och det kan skilja så mycket som sex år. 

Summering 
Trafikverket arbetar med flertal specifika aktiviteter, i syfte att minimera obalanserad 
budgivning, samt i mer långsiktigt arbete så som förvaltningsgruppens ständiga 
utvecklingsarbete, kategoristrategiarbetet och projektet ” Effektiva och attraktiva 
kontraktsmodeller för basunderhåll väg”.  Arbetet lever och pågår för fullt.  

Vi har även identifierat flera ytterligare möjliga åtgärder för att påverka obalanserad 
budgivning i rätt riktning. Dessa kommer Trafikverket att analysera vidare 
genomförbarheten och effekten av.  

Det är dessutom viktigt att kontrakten är attraktiva för marknaden. Våra leverantörer är 
engagerade i utvecklingsarbetet av kontrakten genom det branschforum för basunderhåll 
väg som är aktivt sen 2019. 
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