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SAMMANFATTNING 

Uppdrag 

Infrastrukturdepartementet har gett Trafikverket i uppdrag att analysera omfattning och 
konsekvenser av obalanserad budgivning samt kostnadsökning i samband med upphandling 
och genomförande av basunderhållskontrakt för underhåll av järnvägar. Uppdraget 
omfattar även att beskriva pågående och planerad utveckling av arbetssätt och systemstöd. 
Detta för att möjliggöra en mer komplett informationsinsamling av järnvägens tillstånd, 
vilken kan användas för att genomföra analyser och förutsäga anläggningens framtida 
tillstånd såväl på delsystem som på aggregerad nivå. Uppdraget omfattar också att redogöra 
för åtgärder som ska minska framtida obalanserad budgivning och motverka 
kostnadsökningar, inklusive en handlingsplan för åtgärderna.  

 

Metod 

Trafikverket har genomfört analyser på genomförda upphandlingar samt utfall i kontrakt, 
skickat ut en enkät till Trafikverkets projektledare, genomfört intervjuer internt samt fört en 
övergripande dialog med branschorganisationen.  

 

Bakgrund 

Sveriges järnvägar lider fortfarande av en underhållsskuld. Det har flera orsaker. Dels finns 
det ett historiskt eftersläpande underhåll på grund av låg ambitionsnivå, dels finns det 
utmaningar i att få anslagna medel att räcka för att hålla anläggningen i nödvändigt skick 
när kraven på tillgänglighet blir allt högre.  

För att underhållet ska vara ändamålsenligt krävs som grund tillräcklig information om och 
förståelse för järnvägsanläggningens status. Det är avgörande för att kunna prediktera 
underhållsbehovet på såväl lång som kort sikt och styra tillgängliga underhållsmedel till rätt 
åtgärder vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Det finns dock situationer där kunskapen 
inte räcker till, oavsett om det är via teorier och modeller eller ren erfarenhet. Att förutse 
olyckor, naturfenomen som bränder och stora snömängder eller stora trafikökningar 
kommer även fortsättningsvis att utgöra en utmaning för såväl det beställande Trafikverket 
som för utförande entreprenörer. Ytterligare en faktor som spelar in i utmaningen att 
prediktera underhållsbehovet är att basunderhållskontrakten upphandlas på så långa 
kontrakt som sju år. Det innebär att Trafikverket måste beskriva behovet av underhåll 
nästan nio år i förväg, sett till när underlaget annonseras ut.  

 

Basunderhållskontrakt järnväg 

Trafikverkets basunderhållskontrakt syftar till att säkerställa järnvägsanläggningens 
nuvarande skick och på så sätt tillförsäkra nyttjarna av anläggningen en förutsägbar 
tillgänglighet. Trafikverket försäkrar inte anläggningen, varken järnvägen eller vägarna. Det 
skulle inte vara samhällsekonomiskt försvarbart att teckna försäkringar för uppkomna 
skador, påverkan av yttre faktorer och omständigheter då risken är så pass stor att premien 
inte skulle vara ekonomiskt försvarbar. Det innebär att oplanerade händelser som inträffar 
under en kontraktstid som påverkar anläggningen kan vara en kostnad som Trafikverket får 
ersätta. När en händelse inträffar ersätts det antingen genom löpande räkning eller så finns 
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ansvaret för en viss risk inbyggd i entreprenörens ansvar. När entreprenören ansvarar för 
risken betalar Trafikverket i förväg en viss kostnad till entreprenören för att denne ska ta 
risken. Denna kostnad är då inbakad i den fasta kontraktskostnaden kopplat till ett visst 
funktionsansvar. Därmed kan avhjälpande underhållsåtgärder i basunderhållskontrakten 
ses  som den yttersta ”försäkringen” som säkerställer att järnvägen är öppen för trafik och 
säker. 

Nyinvesteringar och reinvesteringar ingår inte i basunderhållskontrakten. Däremot kan 
vissa typer av smärre åtgärder avropas som tillägg i basunderhållskontrakten. Smärre 
åtgärder är inte med i kalkyleringsförutsättningarna vilket innebär att kostnaden för dem i 
basunderhållskontraktet redovisas som en ökning i basunderhållskontraktet. Övriga 
investeringar och reinvesteringar upphandlas separat men påverkar 
basunderhållskontrakten både till art och till omfattning. 

Utifrån utmaningarna och variationerna i behovet på järnvägen upphandlar Trafikverket 
basunderhållskontrakten förenklat beskrivet enligt två olika kontraktstyper 
(totalentreprenad och utförandeentreprenad). Vissa delar av arbetena som ska utföras 
handlas upp med funktionskrav. Sådana arbeten upphandlas till fast pris med krav på att en 
viss funktion ska upprätthållas. Det innebär att entreprenören gällande dessa arbeten får stå 
för risken och själv bedöma hur mycket arbete de kommer att behöva utföra för att 
funktionen ska uppnås.  

Andra delar av arbetena har Trafikverket specificerat mer i detalj. De arbetena upphandlas 
utifrån en av Trafikverket uppskattad mängd till offererat à-pris. Entreprenören levererar 
dessa arbeten på löpande räkning utifrån det behov som uppkommer under kontraktstiden. 
För sådana arbeten tar Trafikverket risken, givet att kontraktsvillkoren uppfyllts,  för om det 
kommer att krävas mer arbeten än beräknat för att uppnå tillgänglighet i anläggningen. Om 
det kommer att krävas mer arbeten än beräknat för att uppnå tillgänglighet i anläggningen, 
innebärandes att mängden arbete ökar på grund av skador, väder, slitage, kan alltså 
kostnaden också öka för Trafikverket. Entreprenören bygger då inte in någon eller mycket 
liten kostnad för risk i kontraktskostnaden. Kostnaden för risken kommer som ett utfall, 
som utförda mängder under kontraktstiden. De mängder som Trafikverket anger baseras på 
de förutsättningar som var kända samt möjligheterna att kunna förutsäga behovet vid 
annonsering av upphandlingen. Uppskattade mängder styrs även av Trafikverkets beslutade 
strategier kopplat till olika underhållsnivåer på olika bandelar. Oberoende av 
kontraktstypen gäller Trafikverkets tekniska regelverk där delar av dem i detalj styr 
entreprenörens faktiska utförande.  

De båda kontraktstyperna innehåller både arbete utifrån funktionskrav och arbete på 
löpande räkning. Totalentreprenaderna innehåller mer arbete utifrån funktionskrav och 
utförandeentreprenader innehåller mer arbete på löpande räkning. Det som skiljer en 
totalentreprenad från en utförandeentreprenad är ansvarsfördelningen och 
ersättningsformen. I en utförandeentreprenad är det till viss del Trafikverket som 
identifierar behovet av underhållsarbeten och entreprenören är den som utför arbetet. I en 
totalentreprenad har entreprenören ansvar för att både identifiera behovet och utföra alla 
underhållsarbeten som är nödvändiga för att vidmakthålla anläggningen i fastställd funktion 
och status.  
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Risk 

Ett av de viktigaste affärsstrategiska besluten som en beställare har att ta inför upphandling 
är fördelning av risk. Det är också en av de faktorer som entreprenörerna uppger påverkar 
deras intresse att lämna anbud. Det finns alltid ett antal risker i ett upphandlat ansvar. Olika 
risker är olika svåra att förutse och således även olika svåra att kalkylera troligt utfall på. Vid 
kravställande av viss funktion är det entreprenören som får hantera risken för hur mycket 
leveranser som krävs för att upprätthålla funktionen. Entreprenören måste då göra en 
affärsmässig bedömning kring det troliga utfallet, en uppskattning kring hur mycket 
kostnader entreprenören tror sig få för att upprätthålla funktionen. Om en beställare istället 
efterfrågar viss kapacitet, tillhandahållande av exempelvis snöröjningstjänster, 
spårriktarfordon, signaltekniker, har entreprenören endast att räkna på vad de behöver få 
betalt för att täcka sina kostnader (inklusive marginal för vinst) för att ha tillgänglig 
kapacitet. Där ligger det mycket liten eller ingen risk på entreprenören, eftersom den får 
betalt på löpande räkning för varje gång som entreprenören tillhandahåller kapaciteten och 
får kostnad. Risken ligger då på beställaren för omfattningen av utfallet och behovet av 
kapaciteten. 

Ju större ansvar Trafikverket tar för risk desto mindre möjligheter till utveckling lämnas till 
entreprenören. Möjligheten till utveckling påverkar entreprenörens incitament att kunna 
effektivisera, utveckla och samplanera underhållsarbeten. I de fall där entreprenören står för 
risken skapas det per automatik ett incitament att effektivisera och utveckla. Detta måste ses 
i förhållande till att risken kan bli alltför stor och svår att förutse för att den ska kunna 
läggas på entreprenören. Därför använder Trafikverket en kombination av att kravställa på 
funktion och kravställa på kapacitet i kontrakten.   

Fördelning av risk måste även ses utifrån ambitionen att skapa attraktiva och förutsägbara 
kontrakt för entreprenörerna, så att det skapas en väl fungerande marknad. En för stor och 
oförutsägbar risk riskerar att minska antalet anbudsgivare och skapa problem för 
kontrakterade entreprenörer som har att hantera risker som är mycket svåra att förutsäga 
och påverka. 

 

Tillkommande arbeten 

Basunderhållskontrakten måste även ha en viss inbyggd flexibilitet. Detta för att medge ett 
effektivt utförande av tillkommande arbeten som inte har kunnat förutses vid 
upphandlingen, men som behöver utföras under kontraktstiden. Därför finns det inbyggt 
möjligheter att justera de uppskattade mängderna i kontraktet samt att beställa ändrings- 
och tilläggsarbeten (så kallade ÄTOR). Det innebär i sig att utfallet ökar till följd av att det 
utförs mer underhållsarbeten. Detta ökade kostnadsutfall ska ses i relation till att 
Trafikverket fått mer utfört av entreprenören jämfört mot vad denne hade att leverera enligt 
kontraktsvillkoren.  

 

Budgeterad kostnad 

Det är viktigt att se skillnaden mellan vad Trafikverket har budgeterat för 
underhållskostnader, vad Trafikverket har för kontraktskostnad för ett visst 
basunderhållskontrakt och vad det blir för kontraktsutfall för det basunderhållskontraktet. 
Trafikverket har en budget som medvetet är större än kontraktskostnaden. Anledningen är 
att det alltid kommer att ske förändringar i kontraktskostnaden under kontraktstiden. Det 
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beror på flera olika faktorer  såsom väderpåverkan, skador, förändringar i anläggningen 
med mera. Det beror också på det faktum att Trafikverket står för vissa risker och att 
basunderhållskontrakten verkar som den yttersta ”försäkringen” för anläggningen. 
Trafikverket har en budget som baserar sig på kontraktskostnaden. Utöver detta finns det en 
budget avsatt för ändringar och tilläggsarbeten samt en budget för risker. I budgeten för risk 
finns det avsatta medel för större oförutsedda händelser såsom ökad trafik, 
regelförändringar, skador med mera.  

 

Spridning i anbudspriser 
Riksrevisionen uppger i sin granskningsrapport (RiR 2020:17) att det förekommer så kallad 
obalanserad budgivning i samband med upphandling av basunderhållskontrakt järnväg. 
Trafikverket har valt att titta på spridningar i anbudspriser då begreppet obalanserad 
budgivning inte har definierats. 

Det kommer alltid att finnas ett visst mått av spekulation i alla upphandlingar och en 
variation i inkomna anbudspriser. Trafikverket kan konstatera att det förekommer 
variationer i inkomna anbudspriser, både i jämförelse anbuden emellan och i jämförelse 
med Trafikverkets egenkalkyl. Skillnaderna är avsevärt större på de enskilda mängderna 
(prisposterna) än på totalsumman av inkomna anbud. Spridningen varierar både mellan de 
olika upphandlingarna och mellan anbudsgivarna varför de är svårt att dra några generella 
slutsatser. Dock kan det konstateras att det förekommer spridningar överstigande 15 %, 
såväl uppåt som nedåt, på mer än 95 % av alla mängder jämfört med egenkalkyl.  

Spridningar i anbudspriser kan uppstå när en entreprenör har hittat innovativa sätt att 
underhålla järnvägen, exempelvis att de både besiktar spårväxlar och smörjer dem 
samtidigt. Spridningar kan även uppkomma i de fall en ny aktör lägger låga priser på till 
exempel felavhjälpning för att kunna vinna upphandlingen. Nya aktörer ser ett värde av att 
komma in på marknaden för järnvägsunderhåll, och är därmed villiga att ta en större risk än 
redan etablerade. Det finns även delar av förfrågningsunderlaget som kan utvecklas och 
förbättras för att inte leda till att entreprenören uppger felaktiga priser i sitt anbud.   

 

Kriterier kopplat till spridning i anbudspriser 

Det finns ett antal kriterier som Trafikverket ser bidrar till variationen i inkomna 
anbudspriser. Vissa faktorer såsom frihetsgrader i utförandet, samplanering och 
marknadspositionering ger sammantaget positiva effekter under utförandet av 
basunderhållskontrakten, även om det vid en analys av inkomna anbud kan se annorlunda 
ut. 

Det förekommer större spekulation på de koder där det finns en större frihetsgrad i hur 
entreprenören kommer att utföra arbetet. Det är de koder där Trafikverket styr mot en viss 
funktion och överlämnar till entreprenören att, efter dennes kompetens, bedöma det mest 
kostnadseffektiva utförandet. En annan faktor som påverkar är osäkerheten kring huruvida 
reinvesteringar (utbyten av delar av järnvägen) kommer till stånd. Ett utbyte bidrar till att 
minska behovet av underhållsåtgärder på samma sätt som att ett planerat utbyte som inte 
blir av skapar ett större behov av underhållsåtgärder. Entreprenörerna har en möjlighet att 
samplanera arbeten för att på så sätt sänka kostnaden för utförandet av flera 
mängder/koder. Om och hur samplanering sker skiljer sig från entreprenör till entreprenör, 
och därför kan det förekomma skillnader i de olika enskilda koderna.  
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I enkätsvaren lyfter projektledarna fram att de ser att det förekommer att entreprenörerna 
spekulerar kring i vilken omfattning som arbetena kommer att följas upp – med andra ord, i 
vilken omfattning entreprenörerna kommer att behöva utföra arbetena i enlighet med alla 
ställda krav. Gällande faktiskt utfall under kontraktet av de olika mängderna ser 
Trafikverket en vilja att överproducera på arbeten med höga priser och underproducera på 
arbeten med låga priser. Olika entreprenörer spekulerar på olika sätt kring i vilken 
omfattning de kommer att ha möjlighet att leverera utifrån den strategin. Det ger att 
priserna varierar mellan de olika anbudsgivarna. 

I upphandlingen ställs det krav på tillgänglighet till ett antal olika maskinella resurser. Låga 
priser på vissa maskinella resurser kan indikera att entreprenören har för avsikt att nyttja 
andra maskinella resurser för att utföra arbetet och då vilja förhandla in dessa för att 
möjliggöra en annan prissättning av desamma.  

Det finns ett antal mängder där risken för utfallet och omfattningen av det faktiska behovet 
kontraktuellt läggs på entreprenören . Olika entreprenörer tar då höjd för olika riskutfall 
med resultatet att det kan finns stora spridningar i anbudspriser.  

Utvärdering av upphandling av basunderhållskontrakt har under de senaste åren enbart 
skett på pris. Kvalitetsnivåer har ställs såsom obligatoriska kontraktsvillkor.  Det kan skapa 
en drivkraft att lämna låga priser.  

Att inneha ett basunderhållskontrakt kan innebära stora fördelar för en entreprenör 
gällande andra affärer. Detta genom att en basunderhållskontraktsentreprenör blir 
etablerad i ett visst område, vilket ger bättre möjlighet att vinna andra upphandlingar såsom 
Trafikverkets upphandlingar av reinvesteringar och investeringar eller upphandlingar av 
andra myndigheter. Det innebär att entreprenörerna medvetet kan räkna mycket lågt på ett 
basunderhållskontrakt för att sedan kunna få vinstutveckling i andra kontrakt. Detta är 
något som skapar positiva effekter även för Trafikverket. 

 

Kostnadsökningar under kontraktstiden 

Sammanfattningsvis ökar alla kontrakt i kostnad jämfört med det ursprungliga avtalade 
priset. Ökningen varierar mellan de olika kontrakten. Ökningen beror både på ”relevanta 
och godkända” orsaker såsom väderutfall, olyckor och skador, ökad trafik, ändring i 
regelverk och tillskott i medel. Andra orsaker kan ha sin grund  i, av Trafikverket mer 
påverkansbara, såsom tillkommande anläggning, förändringar av gällande regelverk, 
utförande av reinvesteringar samt även på faktorer såsom spridningar i anbudspriser. Vissa 
orsaker kan dock vara svåra att förutsäga omfattning och utfall av under hela kontraktstiden 
vid upphandling.  

Såväl väderpåverkan som omfattningen av skador är ”relevanta” ökningar som inte är 
möjliga att förutse. Här är det viktigt att det finns ersättningsmodeller som skapar 
drivkrafter att arbeta så effektivt som möjligt. Trafiken på järnvägen ökar ständigt, sett både 
till antal tåg och tonnage. Detta medför att det finns mindre tillgänglig tid i spåret för att 
utföra förebyggande underhållsåtgärder och att behovet av underhållsåtgärder ökar. Det är 
viktigt att behovet av att utöka trafiken sätts i relation till samhällsnyttan och kostnaden för 
och påverkan på järnvägens skick samt underhållsentreprenörernas möjlighet att utföra 
underhållsåtgärder.  
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Förändringar i anläggningen och utförandet av reinvesteringar påverkar kostnadsutfallet på 
så sätt att tillkommande anläggning som inte funnits med som kalkylförutsättning eller en 
framflyttad reinvestering kan medföra en rättighet för entreprenören att få mer betalt.  

Regelverket som styr anläggningen och underhållsarbetena är under ständig utveckling och 
förändring vilket kan innebära att det, utan att det beskrivits i upphandlingen, under 
sittande kontrakt förs in ytterligare eller utvidgade krav. Det innebär förändrade 
förutsättningar och då dessa ändringar inte tagits med i upphandlingen kan  entreprenören 
ha rätt till att få extra ersättning utöver den antagna kostnaden. 

En prissättning som avviker stort från marknadspris kan skapa en drivkraft att leverera 
mängder mer utifrån fördelaktiga kontraktspriser än utifrån anläggningens behov. 

Tillskott i medel som resulterar i utförande av smärre åtgärder hanteras ofta på ett effektivt 
sätt genom beställningar i basunderhållskontraktet. Dock har dessa inte tagits med vid 
upphandlingen, och därför ökar kostnaden jämfört med det kontrakterade priset.  

Arbetssätt och systemstöd 

Ändamålsenliga arbetssätt och systemstöd är avgörande för att Trafikverket ska kunna 
förstå anläggningens underhållsbehov, planera för underhållsinsatser samt beställa och få 
rätt underhåll utfört via bland annat en systematisk uppföljning av utförda arbeten. 
Trafikverket behöver som förvaltare av järnvägsinfrastruktur ha tillgång till relevant 
anläggningsinformation och framför allt förstå den allt ökande informationen allt ifrån till 
exempel uppkopplade spårväxlar, sensorer på tåg och bedömningar i samband med 
besiktningar. Detta är avgörande för att vi ska kunna motverka omotiverade 
kostnadsökningar samt skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt utförande.  

Trafikverket arbetar därför i dag aktivt med att utveckla tillgångsförvaltningen. Där finns en 
hel del möjligheter som ännu inte har implementerats. En tillgångsförvaltning inkluderar 
bland annat olika anläggningsdelar såsom spår, elkraft och signaler och dokumenterat skick 
på dessa tillgångar. Utöver möjligheterna att därmed optimera fördelningen av 
underhållsmedel mellan olika anläggningsdelar ger en tillgångsförvaltning också bra 
förutsättning att ytterligare utveckla uppföljningen av utförda arbeten. Ny teknik kommer 
ständigt att möjliggöra ännu bättre verktyg och systemstöd för ökad förståelse av 
anläggningsinformation och möjlighet att följa upp upphandlade funktioner och arbeten. En 
viktig faktor är att Trafikverket och branschen säkerställer resurser och kompetens i det 
framtida uppkopplade järnvägssystemet. 

Det pågår ett antal åtgärder inom området förbättrad och utvecklad anläggningskunskap. 
Dessa har kommit olika långt i sitt genomförande.  

 

Åtgärder för att öka effekten av basunderhållsarbetet 

Som en del i Trafikverkets arbete med ständiga förbättringar pågår det ett antal 
utvecklingsarbeten som kommit olika långt. Övergripande arbetar Trafikverket med att 
stärka beställarrollen samt att utveckla kontraktsstyrningen och uppföljningen. Detta kräver 
ett långsiktigt strategiskt arbete. Som en del i det övergripande utvecklingsarbetet kan 
nämnas några mer detaljerade områden såsom förbättrad och utvecklad egenkalkyl, 
förbättrade kalkylförutsättningar, bättre nyttjande av tider i spår samt erfarenhetsåterföring 
och utveckling via ett antal olika forum och nätverk. Förutom dessa vill Trafikverket särskilt 
lyfta fram projektet ”Förbättrad samverkan och förbättrat samarbete”, möjligheten att 
utvärdera på annat än pris och utvecklad uppföljning som prioriterade åtgärder   
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Trafikverket undersöker även möjligheten att utveckla ytterligare delområden. Vissa finns 
det redan pågående initiativ till medan andra är planerade att starta i närtid. Som exempel 
kan nämnas att Trafikverket avser att arbeta med utvecklad metod för anbudsutvärdering 
samt att se över möjligheten till anpassning av den ersättningsmodell som används för 
justering av mängden trafik och mängden tonnage. Trafikverket vill också särskilt lyfta fram 
ett antal prioriterade åtgärder såsom utökande leverantörsdialoger, förhandling, utveckling 
av vintertjänstmodellen, säkerställande av affärsmässiga analyser innan beslut om 
regelförändringar samt bättre förutsättningar för likartad kontraktstillämpning. 

 

Slutsatser 
Att bedriva underhållsarbete på dagens järnvägar är komplext och påverkas av många 
faktorer. Det är svårt att prediktera behovet av underhållsinsatser i anläggningen, speciellt 
på en önskvärd längre tidshorisont och på en detaljerad nivå. Trafikverkets kunskap att 
analysera relevant information om anläggningens skick och underhållsåtgärders effekt är en 
viktig del i möjligheten att få ännu bättre förutsättningar och beskrivningar i kontrakten.  

Basunderhållskontrakten behöver vara tillräckligt tydliga för att säkerställa att alla 
entreprenörer räknar efter samma förutsättningar, och det behöver  skapas tydliga 
kontraktsförutsättningar gällande vad som ingår i entreprenörens ansvar. Det är dessutom 
avgörande att det finns möjlighet till utveckling i utförandet samt drivkrafter hos utförande 
entreprenör för att en utveckling och effektivisering av underhållsarbetet ska ske.  

Det förekommer spridningar i anbudspriser. Spridningarna kan både ha positiv effekt under 
kontraktsgenomförandet men det finns även en risk att felaktigt prissatta koder leder till att 
inte den mest ändamålsenliga åtgärden, sett till anläggningens bästa, genomförs. 
Kontraktsstyrning och relevant uppföljning är i detta fall avgörande för att säkerställa att 
kontraktsvillkoren uppfylls. Leveranskontroller i egen regi kan nämnas som ett exempel på 
åtgärder som Trafikverket vidtar, även utveckling av beställarrollen.  

Det är oundvikligt att det sker kostnadsökningar under kontraktstiden. Vissa av dessa kan 
inte tas med i upphandlingen såsom utfall av skador, väderpåverkan, förändringar av tider i 
spår med mera. Andra delar kan utvecklas såsom exempelvis metod för uppföljning, 
erfarenhetsåterföring och kontraktsstyrning. Risker i kontrakten bidrar till 
kostnadsökningar på så sätt att vissa utfall är betalning för när en risk som Trafikverket varit 
ansvarig för faller ut. 

Viktiga utvecklingsområden är utvecklat samarbete och samverkan, fortsatt utveckling av 
och förståelsen för anläggningsinformation, utvecklad uppföljning och 
kontraktstillämpning, utökade kontinuerliga leverantörsdialoger samt anpassade 
utvärderingsmodeller. 
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1. Uppdrag 

Trafikverket har fått ett uppdrag av infrastrukturdepartementet att närmare analysera 
omfattningen av den obalanserade budgivningen samt kostnadsökning under 
kontraktstiden gällande basunderhållskontrakten järnväg. Uppdraget ska även innehålla en 
redogörelse av nuvarande och kommande arbete inom systemstöd och 
anläggningsinformation. Avslutningsvis ska uppdraget presentera förslag på åtgärder med 
en tillhörande handlingsplan.  

 

2. Bakgrund 

Sveriges järnvägar har fortfarande en underhållsskuld, som bland annat beror på tidigare 
delvis uteblivet underhåll. Skulden bottnar också i att det finns en utmaning i att få anslagna 
medel att räcka till för att hålla anläggningen i nödvändigt skick, utifrån krav på 
tillgänglighet. För att kunna bedriva ett ändamålsenligt underhåll krävs som grund 
tillräcklig anläggningsinformation. Detta för att kunna prediktera kommande 
underhållsbehov på lång sikt och besluta om rätt åtgärder vid rätt tidpunkt till rätt kostnad. 
Det är en stor utmaning att i förväg beskriva behov och förutse utfall kopplat till exempelvis 
olyckor, väder och ökad trafikering. Stora delar av järnvägen består också av en gammal 
anläggning, vilket gör det svårt att förstå och förutse hur den kommer reagera på slitage, 
ökat tonnage (antal miljoner bruttoton), ökad trafik med mera. 

För att möjliggöra och driva på utveckling och effektivisering är det viktigt att skapa 
möjligheter  för entreprenörerna att kunna välja arbetssätt och metod för utföranden. 
Kraven i upphandlingen behöver, där det är lämpligt, utformas som funktionella krav där 
funktion efterfrågas och följs upp, inte viss åtgärd vid viss tidpunkt. Branschen 
(basunderhåll järnväg) präglas av lägre konkurrens med i huvudsak ett fåtal mycket 
dominerande och stora entreprenadföretag. 

Trafikverkets basunderhållskontrakt syftar till att säkerställa järnvägsanläggningens 
nuvarande skick och på så sätt tillförsäkra nyttjarna av anläggningen en förutsägbar 
tillgänglighet. Därmed ingår inte nyinvesteringar och reinvesteringar i 
basunderhållskontrakten. Dessa upphandlas separat, men de påverkar 
basunderhållskontrakten både till art och till omfattning. 

Utifrån utmaningarna och variationerna i behovet på järnvägen upphandlar Trafikverket 
basunderhållskontrakten enligt två olika kontraktskoncept. Vissa delar handlas upp på en 
hög nivå av funktion. Andra delar har Trafikverket specificerat mer i detalj, till exempel all 
form av besiktning som utförs enligt fastställda frekvenser som Trafikverket bestämt enligt 
detaljerade regelverk för besiktning. Regelverken har utformats av Trafikverket. Inom 
basunderhållskontrakt järnväg nyttjas såväl totalentreprenad som utförandeentreprenad. 
Båda entreprenadformerna innehåller en mix av arbeten, där det finns delar med 
frihetsgrader för entreprenören att avgöra när och hur ett arbete ska göras samt arbeten 
som beskrivs mer i detalj av Trafikverket. Oberoende av entreprenadform gäller 
Trafikverkets tekniska regelverk där delar av dem i detalj styr entreprenörens faktiska 
utförande. Ju större ansvar Trafikverket tar för risk desto mindre frihetsgrader lämnas till 
entreprenören.  
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Som bakgrund kan nämnas att Riksrevisionen under 2020 har gjort en granskning av 
Trafikverkets basunderhållskontrakt järnväg. Den granskningen lyfter bland annat fram att 
det tycks finnas stora variationer i de inkomna anbudspriserna samt att kontrakten ökar i 
kostnad under kontraktstiden. Rapporten pekar även på vissa begränsningar i systemstöd 
och anläggningsinformation.  

 

3. Förutsättningar och utmaningar för kontrakt 
basunderhåll järnväg 

Syftet med Trafikverkets 33 kontrakt för basunderhåll på järnvägen är att vidmakthålla 
funktionen på järnvägsanläggningen. Basunderhållet omfattar åtgärder för att upprätthålla 
anläggningens funktion här och nu, och är uppdelat i förebyggande underhåll samt 
avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll omfattar planerade åtgärder för att 
upprätthålla anläggningens tillgänglighet och funktion och avhjälpande underhåll omfattar 
åtgärdande av rena fel såsom snöröjning, växel och signalfel, rälsbrott med mera. Beroende 
på i vilken situation en åtgärd utförs kan den vara antingen förebyggande eller avhjälpande. 
En och samma åtgärd kan i vissa fall ske i förebyggande syfte för att förhindra att fel 
uppkommer men den kan även ske som avhjälpande i de fall åtgärden utförs när fel 
konstaterats. 

Trafikverket upphandlar allt underhåll. Därför är det entreprenören som utför både det 
förebyggande underhållet, det vill säga och gällande det avhjälpande underhållet. Det 
innebär att ett basunderhållskontrakt ställer krav på att entreprenören ska ha en 
organisation och kapacitet för att hantera både akuta åtgärder och mer långsiktiga 
planerande åtgärder gällande hela järnvägen, spåret och spårområdet inom alla teknikslag 
(bana, el, signal). 

Trafikverket försäkrar inte anläggningen, varken järnvägen eller vägarna. Det skulle inte 
vara samhällsekonomiskt försvarbart att teckna försäkringar för uppkomna skador, 
påverkan av yttre faktorer och omständigheter då risken är så pass stor att premien inte 
skulle vara ekonomiskt försvarbar. Det innebär att oplanerade händelser som inträffar 
under en kontraktstid som påverkar anläggningen kan vara en kostnad som Trafikverket får 
ersätta. När en händelse inträffar ersätts det antingen genom löpande räkning eller så finns 
ansvaret för en viss risk inbyggd i entreprenörens ansvar. När entreprenören ansvarar för 
risken betalar Trafikverket i förväg en viss kostnad till entreprenören för att denne ska ta 
risken. Denna kostnad är då inbakad i den fasta kontraktskostnaden kopplat till ett visst 
funktionsansvar. Därmed kan avhjälpande underhållsåtgärder i basunderhållskontrakten 
ses  som den yttersta ”försäkringen” som säkerställer att järnvägen är öppen för trafik och 
säker. 

3.1 Komplexiteten med ett basunderhållskontrakt inom järnväg 

Trafikverket har analyserat konsekvenser av obalanserad budgivning eller 
kostnadsavvikelser mellan anbud och slutlig kostnad vid genomförande av 
basunderhållskontrakt i enlighet med uppdrag från regeringen. Trafikverket har definierat 
flera områden som beskriver orsak och konsekvens samt vilka utmaningar som finns. 
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Syftet med basunderhållskontrakten är att vidmakthålla anläggningen. För den som inte är 
insatt kan det framstå som en relativt enkel uppgift. Trafikverket har i rapporten brutit ner 
begreppet ”att vidmakthålla” i olika delar, som visar att komplexiteten är mycket stor och att 
det finns många parametrar som kan påverka utfallet. Man kan dela in dessa delar i  

 påverkan på förutsättningar 

 påverkan under genomförandet  

 exogen påverkan. 

Påverkan på förutsättningar kommer av delar som är styrande i upphandling av 
entreprenör. Den är komplex eftersom det handlar om att över lång tid prediktera status, 
nedbrytning och att förutse förändring av en stor anläggningsmassa. Trafikverket har att ta 
hänsyn till behov för tider i spår kopplat till tågplanen, hur affärskonceptet, strategin och 
ersättningsformer ska matchas ihop med status för anläggningen, viljan att driva samverkan 
mellan beställare och entreprenör samt hantering av frågor av akut art. För att allt detta ska 
fungera måste kontraktet byggas så att det fungerar i både operativ och strategisk mening 
och här ligger utmaningen i att faktiskt pricka rätt. Trafikverket beskriver detta i rapporten 
mer detaljerat. 

Planeringen inför en entreprenad är således stor, komplicerad och betydelsefull. Under 
genomförandet ställs det stora krav på Trafikverkets projektteam att hantera entreprenaden 
genom att arbeta med säkerhet, miljö, ekonomi, riskhantering, anläggningsförändringar, 
anläggningsbrister, tider i spår, väderhändelser, teknik, samverkan, tredje man, kommuner, 
ärendehantering, utveckling, kontrakt, affären, juridik med mera. Inom vart och ett av de 
uppräknade områdena finns det mindre och större utmaningar gällande hantering och 
styrning under kontraktstid, men alla områden ska vägas in när basunderhållskontraktet ska 
upphandlas och sedan genomföras. Hanteringen ska också ske på ett informationssäkert 
sätt. Trafikverket kopplar sedan ihop allt detta med framdrift, resultat, prognoshantering 
samt tid och kostnadskontroll, och allt ska levereras inom ett år eftersom verksamheten 
bedrivs inom ettåriga budgetar.      

För att ytterligare belysa komplexiteten i basentreprenaderna så kontrollerar Trafikverket 
systematiskt entreprenörens arbete och framdrift i enlighet med kontrollprogram och 
kontrollplan. Ett kontrollplan innehåller drygt 500 rader, flera av dessa rader följs upp 
månadsvis. Kontrollerna sker på olika sätt – dels genom egna leveranskontrollanter ute i 
anläggningen, dels genom projektstyrning på byggmöten, ekonomimöten med mera. 

Det finns också en yttre påverkan som inte kan förutses, i form av utökning av medel som 
kommer av tillfälliga satsningar, ändelser i anläggningen som stora urspårningar, 
kollisioner, brände1 eller upprepade kopparstölder, för att räkna upp några. Dessa händelser 
ställer oerhört stora krav på en projektledning som också ska kunna ställa om till att 
prioritera och leda stora åtgärder för att återställa anläggningen. Till yttre påverkan kan 
även större oförutsägbara händelser i anläggningen räknas in, som DEF-sliprar2 och räler 
med längsgående sprickbildningar.  

 

 

                                                           
1 Branden i KC 500 i Olskroken, Göteborg februari 2016 kostade ca 20milj i återställning 
2 Delayed Ettrigit Formation 
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3.2 Basunderhållskontrakt – ingående ansvar och omfattning  

Basunderhållskontraktens utformning påverkas av val av entreprenadform, val av 
ersättningsform och fördelning av underhållsarbeten mellan förebyggande och avhjälpande 
underhåll. 

 

3.2.1 Entreprenadform 

Basunderhållskontrakten upphandlas antingen som en totalentreprenad eller som en 
utförandeentreprenad. I dagsläget är fördelningen cirka 65 procent totalentreprenader och 
cirka 35 procent utförandeentreprenader. Entreprenadformen i sig styr bland annat till 
vilken grad som beställaren styr valet av metod för utförande av åtgärden enligt nedan 
närmare beskrivning.  

Valet av entreprenadform baseras på de i kontraktet ingående bandelarnas underhållsnivå. I 
framtiden ska underhållsbehovet mer tydligt styra över intensiteten av underhållsåtgärder. 
Det innebär att banor med högre nedbrytning ska underhållas mer än banor med en lägre 
nedbrytningstakt, för att upprätthålla en viss nivå av funktionalitet. I avsaknad av tydliga 
funktionella krav så har Trafikverket ett stort behov av att styra befintliga underhållsmedel 
genom att klassa bandelar i olika underhållsnivåer baserat på antal tåg samt tonnage. 

Kontraktsområden där majoriteten av bandelarna har underhållsnivå 1 och 2, uppfylls 
normalt kriterierna för totalentreprenad och upphandlas därmed som sådana3. 
Kontraktsområden där majoriteten av bandelarna har underhållsnivå 3, 4 och 5, uppfylls 
normalt sett kriterierna för utförandeentreprenader. Sammanfattningsvis ska 
underhållsbehovet, huruvida bandelen är hög eller lågprioriterad samt uppskattat slitage, av 
den ingående anläggningen styra fördelningen av underhållsmedel. 

 

3.2.1.1 Totalentreprenad 
En totalentreprenad innebär att beställaren beskriver dennes behov i form av vilken 
funktion som entreprenören ska upprätthålla. Hur entreprenören ska göra för att nå denna 
funktion är upp till dem själva att besluta om. Syftet och upplägget med totalentreprenader 
inom basunderhållskontrakt på järnväg är att stimulera en kompetent entreprenör till att 
lägga stort fokus, kompetens och resurser på förebyggande underhåll. Ett väl fungerande 
förebyggande underhåll minskar behovet av avhjälpande underhåll, som är kostsamt, 
ineffektivt och kan leda till säkerhets- och tågstörande fel. Om en entreprenör lyckas hitta 
produktiva lösningar som är gynnsamma, samtidigt som kontraktet uppnåtts i sin helhet, 
har Trafikverket lyckats med uppdraget att stimulera till produktivitetsökning. Nyttan av 
detta är ökad innovation, produktivitet samt effektivitet.  

Entreprenadformen (totalentreprenad), är en fastställd strategi vald med åtanke att 
entreprenören med egen planering ska kunna hitta produktivitets- och effektivitetshöjande 
effekter. Ett totalåtagande kan för entreprenören möjliggöra utveckling av metoder, teknik 
och material för att ytterligare öka sin produktivitet och effektivitet. Även minskat 
avhjälpande underhåll till följd av exempelvis större satsningar i förebyggande underhåll 
eller ”smarta lösningar”, kan utgöra en möjlighet för entreprenören att utöka sina fördelar.  

 

                                                           
3 Se Styrning av basunderhåll järnväg, TRV 2016/112950. 2017   
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3.2.1.2 Utförandeentreprenad 
Vid en utförandeentreprenad ska beställaren i detalj beskriva både sitt behov och hur 
entreprenören ska arbeta för att lösa det behovet. Ju mer beställaren styr val av åtgärd, 
metod och frekvens desto mer väger det mot att välja utförandeentreprenad som kontrakt. 
Det förekommer alltjämt vissa delar i en utförandeentreprenad där Trafikverket styr på 
funktion. Den delen är dock mindre än vid en totalentreprenad. Det finns små 
utvecklingsmöjligheter i en utförandeentreprenad, vilket verkar begränsande på 
entreprenörens möjlighet att bidra till förbättring och effektivisering. Trafikverket har valt 
att använda utförandeentreprenader på de kontrakt där det är svårare att förutse 
anläggningens kommande behov och där det kan komma att bli aktuellt med justeringar i 
anläggningens skick. I Trafikverkets utförandeentreprenader finns det även inslag av krav 
som styr mot funktion. 

 

3.2.2 Förebyggande underhåll  

Förebyggande underhåll planeras utifrån kunskap om anläggningens nedbrytning. Det 
genomförs antingen för att minska sannolikheten för fel eller för att motverka en alltför 
snabb nedbrytning av anläggningen. Det förebyggande underhållet kan vara 
tillståndsbaserat eller förutbestämt. Tillståndsbaserat underhåll utförs till följd av olika 
sorters kontroller av hur en enhet fungerar, till exempel manuella besiktningar och 
maskinella tillståndsmätningar. Även kontrollerna som sådana är en del av det 
förebyggande underhållet. Förutbestämt underhåll utförs med förutbestämda intervaller 
eller efter en bestämd användning, bestämt tid eller bestämd nyttjande, utifrån erfarenhet 
eller instruktioner från komponentens tillverkare. Underhållet kan till exempel bestå av 
utbyte av lampor i signaler och smörjning av omläggningsanordningar i spårväxlar samt 
röjning av gräs eller tvätt av broar. Även vissa utbyten av delar eller komponenter i 
anläggningen ingår i det förebyggande underhållet. Exempel på sådana utbyten är 
sliperbyten, byte av växeltunga (den rörliga delen i växeln), byte av lampor, transformatorer 
och bommar samt justering av stödmurar. 

Förutom förebyggande basunderhåll utförs förebyggande åtgärder genom att 
anläggningsdelar byts ut, så kallade reinvesteringar. Reinvesteringar är till exempel 
spårbyten, byten av spårväxlar eller signalställverk samt byten av kontaktledningar. 
Grundsyftet med reinvesteringar är att bibehålla eller återställa anläggningens funktion och 
utbytena bör göras när fortsatt basunderhåll är oekonomiskt. Reinvesteringar ingår inte i 
basunderhållskontraktens omfattning utan upphandlas separat. 

 

3.2.3 Avhjälpande underhåll  

Avhjälpande underhåll genomförs efter att funktionsfel upptäckts och i syfte att få enheten i 
ett sådant skick att den återigen kan utföra krävd funktion. Vid allvarligare fel stoppas 
trafiken för omedelbart underhåll. Sådana akuta åtgärder krävs om felet medför tågstörning, 
påverkar säkerheten, innebär omedelbar arbetsmiljörisk, orsakar olägenheter för tredje man 
eller medför en ej obetydlig skada på miljön. Vid andra fel kan trafikering fortsätta. Då 
skjuts åtgärder för att rätta till felet upp, så kallat uppskjutet underhåll. Fel upptäcks 
antingen vid olika former av besiktning av anläggningen eller på annat sätt, till exempel 
genom att ett funktionsfel påverkar trafiken. Åtgärdande av fel som upptäcks på annat sätt 
än vid besiktning kallas felavhjälpning. I det avhjälpande underhållet ingår också 
verksamhet som syftar till att åtgärda yttre påverkan på infrastrukturen som hindrar dess 
tillgänglighet, men som inte beror på slitage. Det kan till exempel vara att 
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 sopa rent växlar 

 forsla bort snö samt utföra halkbekämpning (vintertjänster)  

 bekämpa lövhalka  

 hantera skador, till exempel röja bort nedfallna träd i samband med storm  

 vara olycksplatsansvarig vid olyckor och hantera skadegörelse. 

 

3.2.4 Vintertjänster 

Modellen för hantering av vintertjänster innebär att entreprenören ska upprätthålla en 
basorganisation med ledningsfunktion som ansvarar för att upprätthålla beskrivna krav och 
funktioner. Organisationen ska dimensioneras för att klara kraven vid de vintrar och 
väderförhållanden som med 90 procents sannolikhet inträffar, baserat på väderstatistik från 
SMHI med följande urval av parametrar: antal snöfall, antal snöfall över 10 cm samt 
snöfallens längd. Ersättningen bygger på en fast del för organisationen, och löpande räkning 
mot en riktkostnad för åtgärderna som beräknas efter det antal timmar och pris som 
entreprenören beräknar behöva för att uppfylla kraven. 

För att minska möjligheterna till prisspekulation sätter beställaren takpriser på de 
nödvändiga resurserna i prislistan för vintertjänster. Entreprenören ska också ange 
erforderliga timmar för att klara beskrivna krav och förutsättningar. Entreprenörens 
angivna pris per timme multiplicerat med deras uppskattade antal timmar per resurs/per 
utfört arbete ger riktkostnaden. Kopplat till riktkostnaden finns ett incitament som anger att 
entreprenören endast får ersättning för 60 procent av den kostnad som överstiger 
riktkostnaden och att de får en bonus motsvarande 40 procent för de belopp som 
understiger riktkostnaden.  

 

3.2.5 Ersättningsmodell 

Basunderhållskontrakten på järnväg baseras på en entreprenadbeskrivning vars struktur är 
upprättad utifrån  

 Svensk Standard SS-EN 60300-3-14:2004 med anpassningar till Trafikverkets 
verksamhet  

 TDOK 2018:0248 ”BVS 811 - Anläggningsstruktur järnväg inom Trafikverket”.  

Beskrivningen har ett kodsystem som är upprättat utifrån pyramidregeln. Till 
entreprenadbeskrivningen upprättas en tillhörande mängdförteckning. Trafikverket 
uppskattar mängderna för respektive prispost (benämnt kod och avser viss resurs, visst 
utfört arbete, viss uppnådd funktion) i mängdförteckningen och entreprenören prissätter de 
olika prisposterna. Mängdförteckningen upprättas utifrån kodstrukturen i 
entreprenadbeskrivningen och består av fasta priser i form av oreglerbara mängder (OR-
mängd), reglerbara mängder (R-mängd) eller riktkostnad. Andelen koder som prissätts 
enligt OR-mängd respektive R-mängd varierar, bland annat beroende på om det är en 
utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Riktkostnad används i dag enbart för 
vintertjänster i både total- och utförandeentreprenader.  
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Avgörande vid val av ersättningsform är om den information i form av historik över tekniskt 
tillstånd som ingår i förfrågningsunderlaget innebär att funktionsansvaret blir kalkylerbart. 
Är den inte det är det motiverat att tillämpa R-mängd. Exempel: Om förväntat bytesbehov 
av träsliprar inte går att utläsa av historiken ska R-mängd för träslipersbyte tillämpas. Ett 
annat skäl är att anläggningens framtida tillstånd är osäkert, d.v.s. om anläggningens 
nedbrytningshastighet kan förväntas accelerera under entreprenadtiden. 

 

3.2.5.1 OR-mängd 
OR-mängd (oreglerbar mängd) är när entreprenören offererar ett fast totalpris för utförande 
av alla nödvändiga arbeten för att uppnå viss funktion. Entreprenören står därmed risken 
för att bedöma hur mycket arbete som kommer att måsta utföras för att uppnå kravställd 
funktion. Kostnad för risken, dvs för eventuella ökningar i mängden arbeten som måste 
utföras i förhållande till entreprenörens bedömning vid anbudsinlämning inkluderas i det 
fasta priset. För att ett pris på en OR-mäng ska få justeras under kontraktstiden krävs det att 
förutsättningarna väsentligen förändras och att dessa inte har påverkats av, kunnat eller 
borde kunnat förutses av entreprenören vid anbudsinlämning. 

 

3.2.5.2 R-mängd 
R-mängd (reglerbar mängd) är när Trafikverket beskriver ett visst arbete samt avlämnar en 
uppskattad mängd. Entreprenören har sedan att avlämna ett á-pris utifrån den uppskattade 
mängden. Vid utförande så ersätts entreprenören på löpande räkning för utfört arbete till 
avlämnat á-pris. Innebärandes att Trafikverket tar viss risk för de fall att utfallet avviker från 
det uppskattade. Entreprenören behöver då inkludera liten risk när det avlämnar sitt á-pris. 
Ett eventuellt utfall av en risk, ex att en skada inträffar, är något som Trafikverket då kan bli 
skyldig att ersätta för på löpande räkning. Utfallet av ett kontrakt ökar då en risk faller ut 
som inneburit att Trafikverket varit ersättningsskyldig. Denna riskhantering är att föredra 
för de arbeten där riskerna är svåra att förutsäga och då kan bli mycket kostsamma att 
måsta betala för i förväg baserat på entreprenörens uppskattning, såsom i OR-mängd. 

 

3.2.5.3 Riktkostnad 
Riktkostnad i basunderhållskontrakten innebär att entreprenören avlämnar ett a-pris samt 
att entreprenören ska uppskatta behovet av antalet timmar för att utföra vintertjänster 
enligt av Trafikverket kravställda nivåer och tillgänglighetskrav . Priserna summerat med 
mängderna ger en riktkostnad. Kontrakt tecknas på riktkostnaden. Därefter arbetar 
entreprenören på löpande räkning och får ersatt enligt avlämnat á-pris samt att en viss del i 
riktkostnaden är en fast del. . I de fall det årliga utfallet av den totala kostnaden för 
vintertjänsterna understiger riktkostnaden delar entreprenören och Trafikverket på 
”besparingen” enligt fördelningen 60 /40 %. Motsatsvis, i de fall kostnaden för 
vintertjänster överstiger riktkostnaden delar Trafikverket och entreprenören på 
fördyrningen enligt samma incitament 60/40 %. 

3.3 Egenkalkyl 

Trafikverket påbörjade 2017 ett arbete med att ta fram en ”egenkalkyl” som sedan nyttjades 
till de upphandlingar som genomfördes med start år 2017. Syftet med egenkalkylen var både 
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att kunna beräkna en budget på ett mer exakt sätt i förväg, att kunna jämföra inkomna 
anbud mot en nivå som man rimligen kan förvänta sig samt att nyttja egenkalkylvärdet 
under kontraktstiden för att se utveckling i utfall på enskilda mängder. Egenkalkylen 
baserar sig på ett medeltal av tidigare anbud i upphandling av basunderhållskontrakten. 
Egenkalkylen tar i dagsläget inte hänsyn till andra aspekter såsom bedömningar av 
marknadsläget, påverkan av kompetensbrister, råvaruprisprognoser, teknikutveckling och 
entreprenörers drivkrafter att vilja prisa in sig i ett basunderhållskontrakt för att de ser 
potential i andra affärer.  

3.4 Riskfördelning 

Ett av de viktigaste affärsstrategiska besluten som en beställare har att ta inför upphandling 
är fördelning av risk. Det är också en av de faktorer som entreprenörerna uppger påverkar 
deras intresse att lämna anbud. Det finns alltid ett antal risker i ett upphandlat ansvar. Olika 
risker är olika svåra att förutse och således även olika svåra att kalkylera troligt utfall på. En 
upphandlande myndighet har, förenklat sett, två alternativ att välja på. Antingen kan man 
kravställa en viss funktion eller tillgång till viss kapacitet (tjänst, material, fordon med 
mera).  

Vid kravställande av viss funktion är det entreprenören som får hantera risken för hur 
mycket leveranser som krävs för att upprätthålla funktionen. Entreprenören måste då göra 
en affärsmässig bedömning kring det troliga utfallet, en uppskattning kring hur mycket 
kostnader entreprenören tror sig få för att upprätthålla funktionen. Entreprenören har då 
att räkna på ett troligt utfall. En kostnad för risken att utfallet blir högre än vad 
entreprenören uppskattat adderas till priset. Ju fler osäkerheter som påverkar deras 
bedömning, ju fler osäkra och svårpredikterade faktorer som påverkar utfallet, desto 
osäkrare blir entreprenörens bedömning och risken ökar. Ju större risken är desto större 
kostnad för risken tar entreprenören med i sina beräkningar av kostnaden för att 
upprätthålla viss funktion. Funktionskrav skapar drivkrafter för en entreprenör att 
effektivisera och utveckla sitt arbetssätt och metoder. Detta då entreprenören får en fast 
betalning oaktat hur mycket denne arbetar. Det innebär att ju mindre arbete de behöver 
utföra desto mer vinst erhåller de. Sammantaget måste drivkrafterna för entreprenören att 
effektivisera och utveckla ställas mot kostnaden för risken som adderar på priset och risken 
att inte få anbud vid beslut kring huruvida kravställande på funktion (OR-mängd) ska 
nyttjas. 

Om en beställare istället efterfrågar viss kapacitet, tillhandahållande av exempelvis 
snöröjningstjänster, spårriktarfordon, signaltekniker, har entreprenören endast att räkna på 
vad de behöver få betalt för att täcka sina kostnader (inklusive marginal för vinst) för att ha 
tillgänglig kapacitet. Där ligger det mycket liten eller ingen risk på entreprenören, eftersom 
den får betalt med en rörlig ersättning för varje gång som entreprenören tillhandahåller 
kapaciteten och får kostnad. Risken ligger då på beställaren för omfattningen av utfallet och 
behovet av kapaciteten. Det innebär att entreprenören behöver lägga mycket liten kostnad 
för risk när de avlämnar pris. Eftersom entreprenören får betalt vid varje tillfälle som de 
tillhandahåller kapacitet, med beaktande av kontraktsvillkoren, skapas det inga naturliga 
ekonomiska drivkrafter för entreprenören att effektivisera och utveckla för att behöva 
använda minsta möjliga mängd. Här behöver en bedömning göras kring avsaknaden av 
drivkrafter för effektivisering å ena sidan, mot fördelen att beställaren inte behöver betala 
onödigt mycket för onödiga risker och att det kan skapas en mer förutsägbar affär för 
entreprenören å andra sidan. Risk betalas bara om den faller ut. 
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Enligt Trafikverkets affärsstrategi ska risk bäras av den som har störst möjlighet att påverka 
och kontrollera det eventuella utfallet av risken, eller av den som har bäst kompetens och 
möjlighet att bedöma risken. I de fall risken är svår att förutse och/eller påverka av båda 
parterna ska Trafikverket ta risken. Detta för att Trafikverket inte ska betala stora summor 
för risker som kanske aldrig inträffar.  

I basunderhållskontrakten är OR-mängder funktionskrav, krav där entreprenören ansvarar 
för risken. Entreprenören har redan i sitt anbudspris adderat en kostnad för risk. R-
mängder är betalning mot faktiskt utförande och innehåller ingen eller väsentligt mindre 
risk. Vid betalning av en OR-mängd betalar Trafikverket både för kostnad för utförande och 
för kostnad för risk. Betalning sker då som uppskattad kostnad för risker inkluderat i det 
fasta priset. Fördelen med OR-mängder är att dessa är mer förutsägbara än R-mängder 
gällande kostnad sett utifrån Trafikverkets sida. Kostnaderna riskerar inte att öka i lika stor 
omfattning under kontraktstiden som R-mängderna. Gällande de mängder som är rörliga 
(R-mängder) så betalar Trafikverket inte för någon risk alternativet en mycket låg risk i det 
antagna à-priset. Risken betalas istället som ett ökat utfall. En svällning av R-mängder kan 
vara ett utfall av en risk. I de fall R-mängderna ökar jämfört med de kontrakterade så kan 
det innebär att en risk har utfallit som Trafikverket varit ansvarig för. Det kan exempelvis 
vara en skada från en urspårning eller ett väderutfall såsom ett snöfall, där Trafikverket då 
betalar kostnaden för att laga eller snöröja spåret, under förutsättning att skadan har 
inneburit ändrade förutsättningar som gett rätt till ersättning . Trafikverket betalar alltså för 
utfallet av risken. I de fall dessa utfall blir högre än vad Trafikverket har uppskattat 
mängderna i upphandlingen innebär det att det blir en kostnadsökning jämfört med 
kontraktskostnaden.  

Vilken strategi som ska tillämpas vid upphandling och hur stor del som ska upphandlas på 
funktion, avgörs bland annat av hur svårbedömd risken är. Trafikverket kommer alltid att få 
betala för risker, antingen som en dold uppskattad kostnad fördelad på OR-poster eller som 
en synlig kostnad efter utfall av risk i form av ökade R-mängder (kostnadsökning). 

 

Budgeterad kostnad 

Det är viktigt att se skillnaden mellan vad Trafikverket har budgeterat för 
underhållskostnader, vad Trafikverket har för kontraktskostnad för ett visst 
basunderhållskontrakt och vad det blir för kontraktsutfall för det basunderhållskontraktet. 
Trafikverket har en budget som medvetet är större än kontraktskostnaden. Anledningen är 
att det alltid kommer att ske förändringar i kontraktskostnaden under kontraktstiden. Det 
beror på flera olika faktorer  såsom väderpåverkan, skador, förändringar i anläggningen 
med mera. Det beror också på det faktum att Trafikverket står för vissa risker och att 
basunderhållskontrakten verkar som den yttersta ”försäkringen” för anläggningen. 
Trafikverket har en budget som baserar sig på kontraktskostnaden. Utöver detta finns det en 
budget avsatt för ändringar och tilläggsarbeten samt en budget för risker. I budgeten för risk 
finns det avsatta medel för större oförutsedda händelser såsom ökad trafik, 
regelförändringar, skador med mera.  
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4. Metod 

För att ta reda på omfattningen av spridningen i anbudspriser och kontraktsökningarna 
samt behovet av att åtgärda dessa, har Trafikverket utfört analyser på genomförda 
upphandlingar och på utfall i kontrakt. Det har också genomförts en enkätundersökning 
med alla underhållskontraktens projektledare. Enkäten skickades ut till alla 33 
projektledare för basunderhållskontrakt. Av dessa svarade 24 stycken på enkäten. Analysen 
bygger även på dessa 24 svar. Alla distrikt finns representerade bland de svarande och alla 
entreprenörer som har kontrakt är även representerade. Det finns en relevant fördelning av 
totalentreprenader och utförandeentreprenader. Trafikverket har även genomfört en initial 
dialog med branschorganisationen för järnvägsentreprenörer, FSJ. Utöver detta har det 
också förts dialoger och samtal med ett antal personer internt på Trafikverket, i syfte att 
beskriva nuvarande arbetssätt och systemstöd både gällande pågående och planerade 
utvecklingsarbeten inom arbetssätt och systemstöd.  

4.1 Analyser och avgränsningar 

Syftet med rapporten är att få en tydlig bild av nuläget i basunderhållsverksamheten. Det är 
därför av största vikt att analysen i rapporten bygger på de faktiska förutsättningarna för 
hur basunderhållskontrakten upphandlas och drivs i dag. Trafikverket arbetar med ständiga 
förbättringar kring basunderhållsverksamheten, vilket har resulterat i att den har förändrats 
successivt över tid i syfte att effektivisera, utveckla och förbättra.  

Med hänsyn tagen till uppdragets omfattning finns det en naturlig brytpunkt från år 2017 
och framåt. År 2017 infördes nationella egenkalkylerna. Före 2017 förtydligade Trafikverket 
ansvarsfördelningen gällande exempelvis övertagandebesiktning och underhållsskuld. 
Trafikverket gjorde också en översyn av fördelning mellan OR- och R-mängder och införde 
tonnagemodellen. En förändring skedde gällande ersättningsregler, där Trafikverket nu 
bekostar en del av materialet som behövs vid utförandet av underhållet. 
Leveranskontrollerna övertogs i egen regi. Servicefönster infördes också, det vill säga i 
förväg angivna möjliga tider i spår för att utföra underhållsarbete.  

Analyserna i den här rapporten tar inte hänsyn till åtgärder som Trafikverket hade 
implementerat redan 2017. De analyser som Riksrevisionsrapporten genomförde bygger på 
kontrakt som upphandlades så långt tillbaka i tiden som 2010. De analyserna bygger på 
Trafikverkets kontraktsvillkor, upphandlingsförutsättningar och projektstyrning från så 
långt tillbaka i tiden som 2008. Dessa ger inte en rättvisande bild över Trafikverkets 
upphandlingar och kontraktsutfall för dagens kontrakt.  

Analyserna har istället gjorts på alla genomförda och avslutade upphandlingar från och med 
2017. Alla inkomna anbud har analyserats per kod i jämförelse mot den upprättade 
egenkalkylen. Analyserna har gjorts sammantaget per anbudsgivare för alla deras anbud i 
dessa upphandlingar. Det har även gjorts separata analyser för vintertjänster. I analyserna 
har Trafikverket utgått ifrån att avvikelser mot egenkalkylen över 15 procent indikerar att 
det kan finnas en spekulation i prissättningen. I syfte att fokusera på de koder som ger 
någon effekt vid en eventuell spekulation, avgränsades analysen till de koder som har ett 
värde som överstiger 1,5 miljoner kronor. Beloppet ska ses i relation till kontraktsvärdet som 
årligen ligger på från cirka 30 miljoner kronor upp till cirka 180 miljoner kronor per år. 

Gällande kontraktsökningar har utfall analyserats för åren 2018, 2019 och 2020. Analyserna 
har gjorts utifrån vad som är möjligt med hänsyn tagen till systemmässiga begränsningar. 
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Det innebär att en uppdelning har skett på oreglerbara mängder, reglerbara mängder, 
ÄTO’r, skador, förebyggande respektive avhjälpande underhåll samt vinter. 

 

5. Omfattning och konsekvenser av obalanserad 
budgivning 

Detta kapitel redogör för hur omfattande spridningen av anbudspriser är. Trafikverket har 
gjort ett antal jämförelser av inkomna anbudspriser med den av Trafikverket upprättade 
egenkalkylen som utgångsvärde. Hänsyn har även tagits till enkätsvaren. 

5.1 Spridning i anbudspriser 

Det kommer alltid att finnas ett visst mått av strategisk prissättning i alla upphandlingar och 
en variation i inkomna anbudspriser. Spridning i anbudspriser behöver inte per automatik 
innebära att det finns en osund variation i priser, men det kan göra det. 

Vid analysen av upphandlingar gjorda från år 2017 och fram till 2020 så kan det konstateras 
att det finns en spridning i anbudspriserna. Det förekommer skillnader både på den totala 
anbudssumman vid en jämförelse anbuden emellan och vid en jämförelse av anbuden och 
egenkalkylen. Det finns en viss tendens att utförandeentreprenadernas anbud ligger 
närmare egenkalkylen. Gällande totalentreprenaderna finns det ett par av dem som har 
anbudspris högre än egenkalkylen, medan övriga ligger lägre än egenkalkylen – så lågt som 
55 procent av egenkalkylens värde.  

Vid en analys av totalkostnaden för inkomna anbud i dessa upphandlingar, framgår att de 
inkomna anbudspriserna varierar. I upphandlingarna av totalentreprenader skiljer det 3–70 
procent mellan alla de inkomna anbuden i alla analyserade upphandlingar gällande de olika 
anbudspriserna. I upphandlingarna av utförandeentreprenaderna skiljer det 10–40 procent 
mellan alla de inkomna anbuden i alla analyserade upphandlingar gällande de olika 
anbudspriserna. 

På de enskilda koderna/prisposterna i mängdförteckningen så har cirka 97 procent av alla 
koder en spridning på mer än 15 procent jämfört med egenkalkylen. Obalansen förekommer 
både på OR-mängder och på R-mängder samt hos alla anbudsgivare. En närmare 
avgränsning av analyserna visar att cirka 25 procent av alla enskilda koder har en obalans 
som överstiger 15 procent och med ett totalt värde överstigande 1,5 miljoner kronor. 
Skillnaden per kod varierar både mellan de olika upphandlingarna och mellan 
anbudsgivarna. Koderna kan ha en spridning i pris på flera hundra procent.  

Sammanfattningsvis ser Trafikverket spridningar i anbudspriserna både på enskilda koder 
men även på totala anbudssummorna. Spridningen på totalkostnaden är betydligt mindre 
än spridningen per enskild kod.  
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Fig 1. Redovisar för en jämförelse i procent mellan Trafikverkets egenkalkyl och inkomna anbuds totala 

anbudssumma. Redovisning sker bara för de två lägsta anbuden.  Egenkalkylen är angiven till 100 procent då 

denna använts som jämförelsesumma. Separat redovisning av de upphandlingar som genomförts sedan 2017 

med angiven entreprenadform. Siffran står för respektive upphandling utan någon specifik ordning. 

5.2 Vintertjänster 

Vintertjänster utgör cirka 10 procent av omfattningen i basunderhållskontrakten enligt 
kontraktsanalysen4 som genomfördes 2015. Analysen av prissättning visar att 
anbudsgivarnas priser ligger inom spannet  1 procent till cirka 450 procent i jämförelse med 
egenkalkylen. Vinnande anbudsgivare ligger inom spannet cirka 45–200 procent av 
egenkalkylen. Vid en jämförelse mellan de två anbuden som har lägst anbudssumma är 
skillnaderna i genomsnitt cirka 40 procent dem emellan. Det kan därmed konstateras att det 
förekommer spridningar i anbudspriser gällande vintertjänster. 

 

 

                                                           
4 Se Styrning av basunderhåll järnväg, TRV 2016/112950. 2017   
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Fig 2. Redovisar för en jämförelse i procent mellan Trafikverkets egenkalkyl och inkomna anbuds totala summa 

gällande vintertjänster, både riktkostnad och R-mängd. Redovisning sker bara för de två lägsta anbuden sett till 

totala anbudssumman.  Egenkalkylen är angiven till 100 procent då denna använts som jämförelsesumma. 

Siffran står för respektive upphandling utan någon specifik ordning. 

 

90 procent av de analyserade anbuden innehåller  anbudspriser på nivån för takpriser. 
Därmed utgörs skillnaden av de olika anbuden av mängden offererade timmar (R-mängd) 
samt av den fasta kostnaden för organisation (OR-mängd). Vinnande anbud i de studerade 
upphandlingarna ligger både över och under Trafikverkets egenkalkyl, utan något tydligt 
mönster sett till varje anbudsgivare. Utifrån att entreprenörerna enbart får ersättning för 60 
procent av kostnaderna som överstiger den antagna riktkostnaden, kan det indikera att 
entreprenörerna får kostnadstäckning för sina utförda vintertjänster via andra mängder 
(prisposter) än de mängder som tillhör vintertjänster. 

 

5.3 Enkät 

Sammanställningen av projektledarnas svar i enkäten visar att cirka 70 procent av 
projektledarna uppger att de har strategiskt prissatta koder i sitt kontrakt, alltså enskilda 
poster som avviker stort från marknadspriset. Cirka 40 procent av dessa anger att den 
strategiska prissättningen är relativt eller mycket omfattande. Vid en jämförelse mellan 
upphandlingar som gjordes före och efter 2017 syns en skillnad i omfattningen. Cirka 80 
procent av projektledarna anser att det förkommer spekulation på de kontrakt som 
upphandlades innan 2017, medan cirka 60 procent anser att förekommer spekulation på 
kontrakt som upphandlades efter 2017. Detta indikerar att spekulationen i prissättningen 
minskat med 25 procent efter 2017. Projektledarna bedömer även att spekulationerna är 
både mindre i sin omfattning samt förekommer på färre koder efter 2017 jämfört med 
innan.  

Enkäten visar att spridningen i anbudspriser medför ett antal konsekvenser. De vanligast 
förekommande konsekvenserna är över- och underproduktion av vissa arbeten, men det 
medför även omfattande kontraktsdiskussioner, dålig samverkan och problem med att få 
brister åtgärdade. Det finns dock projektledare som inte ser några konsekvenser av 
spridningen i prissättningen under kontraktsutförandet. 
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6. Identifierade kriterier som bidrar till den 
obalanserade budgivningen 

Att analysera inkomna anbud på ett omfattande material med flera hundra olika mängder är 
komplext. Det finns därför inte endast ett svar på varför det förekommer en spridning i 
anbudspriserna. Det är ett antal olika kriterier som påverkar och möjliggör en spridning i 
anbudspriserna. Dessa kriterier samspelar och påverkar olika mycket. Kriterierna leder även 
till att effekterna av spridningen i anbudspriser kan variera. Analyserna av inkomna anbud 
visar att spridningen kan variera från kontrakt till kontrakt, även om det gäller samma 
anbudsgivare. Det ger att det är mer eller mindre tydligt vilka kriterier som möjliggör för en 
variation i prissättning. De viktigaste kriterierna med en reell påverkan på spridningen i 
anbudspriser är enligt Trafikverket: 

 Funktionskrav och totalentreprenadansvar 

 Egenkalkyl avviker från rådande marknadsläge/priser 

 Kunskap om entreprenadområdet 

 Beställarens möjlighet att följa upp leveransen 

 Samplanering av arbeten 

 Besiktningsorganisation 

 Maskinella resurser för avhjälpande underhåll 

 Utvärdering på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom pris 

 Anbudsutvärdering 

 Riskfördelning 

 Mängder där entreprenören kan påverka mängdutfallet 

 Reinvesteringar 

 Samtidiga fel 

 Strategisk marknadspositionering 

6.1 Funktionskrav och totalentreprenadansvar 

De basunderhållskontrakt som är totalentreprenader har ett antal mängder (prisposter) som 
styr mot funktion och innehåller möjlighet för entreprenören att välja utförande ( benämnda 
OR-mängder).  

Variationen i anbudspriser är större på OR-mängder än R-mängder. Analys av inkomna 
anbud påvisar att det oftare förekommer en spridning i pris överstigande 15 procent och 
värderat över 1,5 miljoner kronor på OR-mängder än på R-mängder. Det finns även en 
större spridning mellan de olika anbuden för OR-mängderna. 

Funktionskraven styr i dag mot Trafikverkets regelverk och däri beskrivna krav, 
ansvarsbegränsningar och förutsättningar. Det finns dock faktorer som påverkar 
anläggningens skick under kontraktsfasen jämfört med de beskrivna förutsättningarna. 
Exempel på detta är förändringar i trafik och möjligheten att genomföra reinvesteringar. 
Dessa faktorer i sig påverkar hur och i vilken omfattning funktionskraven behöver utföras. 
Huruvida dessa faktorer kommer att inträffa under kontraktsutförandet är något som 
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entreprenören måste göra en riskbedömning kring. Detta medför att entreprenörer som haft 
basunderhållskontrakt i allmänhet och i synnerhet kontrakt på de specifika bandelarna, kan 
ha ett övertag kunskapsmässigt gällande riskerna kring dessa påverkansfaktorer. Detta kan 
resultera i att anbuden gällande dessa funktionskrav kan variera.  

Enligt de tillfrågade projektledarna i enkäten ansåg 36 procent att spekulativ prissättning 
sker i högre utsträckning på OR-mängder än R-mängder. 43 procent anser att spekulativ 
prissättning förekommer lika mycket på OR-mängder som på R-mängder, medan 21 procent 
anser att det spekuleras mest på R-mängder. Enkäten visar att spekulationen gällande OR-
mängder minskat med cirka 20 procent för de kontrakt som upphandlades från 2017 och 
framåt. 

Det finns ett antal mängder (prisposter) som är lågt prissatta i förhållande till egenkalkylen. 
De flesta är OR-mängder. Då OR-mängder är ett fast pris för att upprätthålla en viss 
funktion, ger en lågt prissatt OR-mängd att entreprenören får en drivkraft att försöka flytta 
så mycket av de arbeten som de facto ska ingå i OR-mängden (funktionskravet) till R-
mängder för att kunna få betalt separat. Exempelvis kan en entreprenör vilja byta ut en viss 
komponent istället för att utföra underhållsåtgärder på den befintliga komponenten. Det 
skapar i sig många diskussioner och tvister gällande vad som ska anses ingå och inte ingå i 
de olika mängderna. 

Trafikverket har genomfört ett utvecklingsarbete med att flytta vissa åtgärder, vissa arbeten 
som tidigare ersatts som OR-mängder (fast pris), till R-mängder (pris på löpande räkning) i 
kontraktet. Detta har gjorts för att flytta över risken att bedöma åtgärdens omfattning från 
entreprenören till beställaren, samt för att minska diskussioner och tvister gällande tolkning 
av vilka arbeten som ingår i OR-mängder. Trafikverket har även under de senaste drygt tio 
åren valt att upphandla utförandeentreprenader för anläggningsdelar där det är svårare att 
bedöma anläggningens status, då utgångsläget (statusen) för entreprenören i dessa områden 
inte är enligt det förutsättningar som finns beskrivna i Trafikverkets styrande dokument. 
Trots detta visar Nöjd-leverantör-index (en undersökning som Trafikverket genomför 
vartannat år) att leverantörerna anser att vissa kravbeskrivningar i förfrågningsunderlagen 
är otydliga.   

6.2 Egenkalkyl avviker från rådande marknadsläge/priser 

Trafikverket införde 2017 ett arbetssätt med att inför varje upphandling ta fram en 
egenkalkyl som baseras på nationella prisnivåer. Egenkalkylvärdena bygger på ett 
genomsnitt av tidigare inkomna anbudspriser i genomförda upphandlingar på nationell 
nivå. Då detta arbetssätt är så pass nytt ser vi i genomförda analyser att egenkalkylvärdena i 
vissa fall inte är överensstämmande med marknadspriserna.  

Detta orsakas dels av att det inte finns tillräckligt historiskt underlag att arbeta med. 
Eftersom kontrakten löper över flera år, tar det ett antal år att bygga upp ett relevant 
underlag till egenkalkylerna. Det påverkas även av att egenkalkylerna i dagsläget inte 
anpassas för den specifika marknaden som råder för den enskilda upphandlingen. 
Marknadspriserna kan också skilja sig åt i storstadsområden kontra landsbygd. Möjligheten 
för kompetensförsörjning och tillgången till maskinresurser kan också skilja mellan 
regioner, vilket också spelar in på marknadspriset. 

En ytterligare anledning till att egenkalkylerna i vissa fall inte stämmer överens med 
marknadspriserna kan vara att egenkalkylerna inte tagit full hänsyn till status på 
anläggningen som råder i det specifika området. Exempelvis kan ett slipersbyte vid en äldre 
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anläggning ta längre tid än vid en modern anläggning och då bör ett högre kalkylvärde 
anges.  

Trafikverket anger en viss uppskattad mängd för vissa prisposter  i sin kalkyl. Det 
förekommer att entreprenören spekulerar i vilken mängd som verkligen kommer att 
behövas vid utförandet och att priset på så vis sätts lägre eller högre än kalkylpriset för 
koden. 

6.3 Kunskap om entreprenadområdet 

Trafikverket ser i sina analyser ingen direkt koppling mellan att en entreprenör som redan 
vunnit en upphandling också vinner nästa upphandling, tack vare sitt informationsövertag. 
Däremot kan det konstateras att befintlig entreprenör på ett visst kontraktsområde kan ha 
ett informationsövertag gentemot en ny entreprenör, utifrån tidigare kunskap och 
erfarenhet. Det kan innebära större möjlighet att bedöma underhållsbehovet utifrån i 
upphandlingen angivna krav och bandelarnas status och behov, och då räkna på ett annat 
utförande (såväl billigare som dyrare) än vad oetablerade entreprenörer kan.  

En entreprenör som har ett basunderhållskontrakt (det behöver inte vara just det 
upphandlade) kan utifrån sin kunskap och erfarenhet ha större möjligheter att göra egna 
uppskattningar i angivna mängder för en viss prispost.  

Befintliga entreprenörer har också mer kunskap och större förmåga att använda de 
systemstöd som används i basunderhållskontrakten för att bedöma anläggningens status 
och funktion (och därmed underhållsbehov), vilket skulle kunna ge dem en 
konkurrensfördel gentemot en helt ny entreprenör. Det är relativt sällan förekommande att 
nya entreprenörer (nya för basunderhållskontrakt järnväg) lämnar anbud. Detta innebär att 
det inte med säkerhet går att dra några slutsatser kring huruvida ett teoretiskt 
informationsövertag hos en sittande entreprenör ger effekt i anbudsskedet eftersom det 
sällan förekommer nya anbudsgivare. 

6.4 Beställarens möjlighet att följa upp leveransen 

I grunden utgår Trafikverket från att en leverantör levererar enligt ställda kontraktskrav. 
Basunderhållskontraktens omfattande innehåll och bredd, gör uppföljningen av alla 
leveranser till en stor utmaning. Trafikverket måste utifrån omfattningen av resurser för att 
genomföra uppföljning, göra en avvägning och prioritera det som är kritiskt och 
kostnadsdrivande. 

I dagsläget finns inte ett heltäckande systemstöd som fångar upp alla utförda 
underhållsåtgärder.  Trafikverket genomför uppföljning med hjälp av befintliga system, 
entreprenörens dagböcker och egenkontroller. Detta sker bland annat på byggmöten, 
produktionsmöten och vid leveransuppföljning samt vid fysisk kontroll ute på plats. År 
2017 fick Trafikverket uppdraget att internt anställa resurser för att utföra 
leveransuppföljning i basunderhållskontrakten. Leveransuppföljningarna styrs av projektets 
årliga kontrollplaner och består av fysisk kontroll i anläggningen, kontroll av tillhörande 
dokument samt kontroll av entreprenörens inleverans i Trafikverkets system. 

Arbetssätten utvecklas ständigt. I början redovisades kontrollerna i Excelblad, men numera 
använder Trafikverket mer anpassade system (Gus/Maximo) för redovisning av kontroller. 
Analysmoduler kopplas till systemet framför allt för att ha möjlighet att analysera och 
redovisa på ett professionellt och tydligt sätt. Underlagen används i kontakt med 
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entreprenören på byggmöten, vid leveransuppföljning och uppföljning i övrigt. Ny mall för 
projektets kontrollplan finns nu framtagen med bättre koppling till kontraktets 
entreprenadbeskrivning som tydligt pekar mot en miniminivå i utförandet. 

Trafikverket arbetar i dag med att se över möjligheten att ytterligare utveckla metoder för att 
kunna förbättra möjligheten att följa upp genom att digitalisera delar av uppföljningen. 
Arbetet är fortfarande i uppstartsfasen, varför några konkreta åtgärder inte har realiserats 
än. 

En effektiv och ändamålsenlig uppföljning påverkas även av samverkan och 
samarbetsklimat, erfarenhet, resurser och kompetens hos Trafikverket.  Det är av största 
vikt att det skapas drivkrafter i kontrakten att vilja göra rätt och att gemensamt från båda 
parters sida arbeta för anläggningens bästa.   

Det kan nämnas att utmaningen med att följa upp rätt åtgärder på rätt nivå är även något 
som återspeglas i underhållskontrakten inom väg, och även där pågår ett antal 
utvecklingsprojekt i syfte att förbättra uppföljningen och få rätt effekt. 

6.5 Samplanering av arbeten 

Cirka 40 procent av de tillfrågade projektledarna ansåg att samplanering av arbeten vara en 
trolig orsak till att det finns spridning mellan de olika anbudens prissättning i sina kontrakt. 
Att entreprenörerna arbetar med samplanering är i grunden något mycket positivt, eftersom 
det innebär en effektivisering och utveckling av utförandet. 

Det är tämligen vanligt att entreprenören har en annan planering gällande utförande av 
arbetet för hur de avser att bibehålla de kravställda underhållsnivåerna i kontraktet än vad 
Trafikverket utgår ifrån i sin egenkalkyl. I mängdförteckningen planerar Trafikverket och 
anger uppskattade mängder utifrån tidigare erfarenheter. Det huvudsakliga arbetet finns 
angivet som funktionskrav med OR-mängder (finns både i utförande- och 
totalentreprenader, dock mindre förekommande i utförandeentreprenader). Det finns även 
vissa delar som är angivna som typarbeten med R-mängder. Det kan exempelvis handla om 
att entreprenören avser att samplanera och genomföra besiktning och nödvändiga mindre 
åtgärder vid ett och samma tillfälle. Detta medför ett effektivt utförande av dessa mindre 
åtgärder som annars riskerar att bli kostsamma i relation till den kostnad det skulle 
innebära att ta sig till platsen vid varje tillfälle för att utföra alla såväl större som mindre 
åtgärder. 

Det innebär att vissa entreprenörer kan välja att offerera all kostnad för alla tillhörande 
mängder på en av dessa mängder, eller att anbudsgivarna sprider kostnaden på olika sätt 
eftersom de offererar utifrån den totala kostnaden på flera sammanhörande arbeten. Via 
koordinering och planering av underhållsarbeten kan entreprenörer finna stora 
samordningsvinster utöver exemplet ovan. Detta är dock beroende av tillgängligheten till 
anläggningen (tider i spår).  

Samplanering av arbeten är i sig något mycket positivt då det innebär att entreprenörerna 
utför arbetena på det mest effektiva sättet. Men konstruktionen på mängdförteckningen i 
kombination med entreprenörernas varierade anbud kan ge sken av att det finns en stor 
spekulation på respektive kodnivå, på ett felaktigt sätt.  Det handlar inte om att 
entreprenören inte avser att utföra arbete eller att den vill underprissätta mängder utan om 
att entreprenören ser att de kan utföra flera moment i ett. Trafikverket ser just möjligheten 
till samplanering som en viktig förutsättning för att effektivisera underhållsarbeten och 
sänka kostnader samt skapa en attraktivare affär för entreprenörerna.  
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Trafikverket avser att fortsätta möjliggöra samplanering av arbeten för att kunna öka 
tillgängligheten i anläggningen, oaktat av att det vid en anbudsanalys kan ge sken av en 
negativt spekulativ prissättning. 

6.6 Besiktningsorganisation 

Det finns ett antal projektledare som i enkäten har angett att de ser spekulation i 
prissättningen av säkerhetsbesiktningen.  

Basunderhållsverksamheten är i dag uppbyggd på så sätt att den entreprenören som innehar 
basunderhållskontraktet även utför de besiktningar som ligger till grund för behov av 
åtgärder under kontraktstiden. Besiktningen genomförs med av Trafikverket fastställda 
intervaller, och bedömningarna av behov av åtgärder ska utföras utifrån fastställda och i 
kontraktet definierade nivåer. Tillståndsbesiktningarna görs i huvudsak i form av så kallad 
underhållsbesiktning och säkerhetsbesiktning. I dag utförs både underhålls- och 
säkerhetsbesiktning av anläggningen av den entreprenör som innehar 
basunderhållskontraktet. Oavsett Trafikverkets besiktningar får/bör givetvis entreprenören 
inspektera och kontrollera ytterligare för att göra rätt underhållsinsatser på rätt plats i rätt 
tid.  Besiktningsorganisationen kan vara olika utformad utifrån respektive leverantörernas 
val av genomförande av besiktning och det ka då resultera i olika möjligheter att samplanera 
utförande av åtgärder med utförande av besiktning.  

Utöver den periodiska tillståndskontrollen som utförs genom säkerhetsbesiktningar och 
manuella underhållsbesiktningar kontrolleras och mäts anläggningens tillstånd också med 
maskiner. Dessa mätningar upphandlas i kontrakt som har hela Trafikverkets anläggning 
som geografiskt område. 

Både underhålls- och säkerhetsbesiktning är två intilliggande OR-mängder i 
mängdförteckningen. Det är tämligen vanligt att entreprenören utför båda dessa 
besiktningar vid ett och samma tillfälle. Det ger att kostnaden för dessa besiktningar kan, 
vid anbudsinlämning, fördelas på en eller båda dessa koder utan någon egentlig negativ 
påverkan på utförandet. Sammantaget innebär möjligheter till olika val av utförande och 
planering av besiktningsarbeten att avlämnade anbudspriser kan påvisa en skillnad jämfört 
med hur Trafikverket har uppskattat kostnaden och angett mängder i egenkalkylen. Det kan 
även innebära att det finns skillnader mellan de olika anbuden. 

6.7 Maskinella resurser för avhjälpande underhåll 

Trafikverket ser en tendens att anbudslämnare kan få ett lågt totalt anbudspris genom att 
lämna låga priser på de maskinella resurserna. Detta är synligt både i enkätsvaren och i 
genomförd analys, där det finns vissa spridningar på upp mot flera hundra procent anbuden 
emellan. Under kontraktsutförandet förekommer det att entreprenören inte har dessa 
maskiner tillgängliga för det specifika basunderhållskontraktet. Entreprenören vill istället 
utföra arbetet med andra maskiner som är högre prissatta eller med maskiner som inte alls 
finns upptagna i kontraktet, och på så sätt kunna förhandla in ett helt annat pris. I detta fall 
finns det förutom risk för högre kostnad även en risk att de föreslagna maskinerna inte har 
ett lika effektivt utförande. Det i sig innebär att utförandet både kan ta längre tid, kosta mer 
samt att kvaliteten på utförandet inte blir enligt de kravställda nivåerna. Vanligast är detta 
för resurser kopplade till felavhjälpning som är en R-mängde Detta kan leda till att 
Trafikverket inte får det mest effektiva utförandet, och det kan ge påverkan på trafiken och 
punktligheten som följd. Det är viktigt att Trafikverket säkerställer att alla offererade 
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resurser finns tillgängliga både under utvärdering av anbud samt att kontroller sker löpande 
under kontraktstiden.  

I sammanhanget bör nämnas att det finns en utmaning i att kravställa exakta maskinella 
resurser utifrån effekt, kapacitet och tekniska krav utan att styra för mycket så att bara vissa 
entreprenörer gynnas. Trafikverket vill kunna skapa en möjlighet att kunna offerera olika 
maskinella resurser och tillåta en variation i utförande som alla ändå uppfyller kraven. Ett 
alternativ är att utveckla detta område till att styra mer mot funktion, så att Trafikverket 
mäter huruvida det utförda arbetet har uppnått efterfrågat resultat och att åtgärdandet inte 
enbart är tillräckligt under en begränsad tid utan blir ett långsiktigt avhjälpande.  

6.8 Utvärdering på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom pris 

I enkäten anger cirka 40 procent  av projektledarna att en av de troliga orsakerna till låga 
anbudspriser med spridningar är att entreprenören vill prisa in sig på ett visst kontrakt.  

Basunderhållskontrakten har under flertalet år utvärderats samt tilldelats på kriteriet pris . 
Kvalitén kravställdes i stället som obligatoriska kontraktskrav för entreprenören att uppfylla 
under. Trafikverket har beslutat att se över möjligheten med att tilldela baserat på det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet där även kvalitativa parametrar värderas, och 
undersöka vilka eventuella fördelar det skulle kunna ge. Trafikverket har reviderat 
affärsstrategin på så sätt att utvärdering på andra kriterier än pris har möjliggjorts för 
nämnda entreprenadform och kontrakt. Det har medfört att Trafikverket i dag ser över och 
testar utvärderingsformen med kvalitativa kriterier i syfte att bland annat flytta fokus från 
enbart pris som ett sätt att vinna kontraktet. 

Trafikverkets system för leveransbedömning, Upplev, är ett sätt att använda sig av 
leverantörernas tidigare prestationer i förevarande kontrakt för utvärdering. Med modellen 
premieras tidigare goda prestationer. BVP-modellen (Best value procurement) är ett annat 
koncept som anges som möjlig mervärdesmodell. I detta upplägg kan beställaren presentera 
identifierade risker och möjligheter till marknaden, som i anbuden tävlar om bästa 
förfarandet för att bemöta dessa parametrar.  

Mervärdesmodeller bör användas under väl avvägda förutsättningar, eftersom upplägget 
kan medföra ökad risk för överprövningar och att det kan ha till följd att ett anbud med 
högre anbudssumma antas. Mervärden bör av dessa anledningar vara behovsprövade med 
säkerställande av relevanta mervärden som möjliggör och fokuserar på ett effektivt och 
kvalitativt utförande av underhållet.  

6.9 Anbudsutvärdering 

Under utvärderingen av anbud görs jämförelser av inkomna anbud med den av beställaren 
upprättade kalkylen. I dessa jämförelser identifieras framför allt koder med uppenbart låga 
och höga priser jämfört med egenkalkylen samt mellan respektive anbudsgivare. I de 
aktuella koderna ställs kontrollfrågor till berörda anbudslämnare kring prissättning och 
eventuella bakomliggande grunder för låga priser. Kontrollfrågornas uppgift är att 
säkerställa huruvida anbudslämnare kalkylerat med alla ingående krav i koden ifråga samt 
att anbudslämnare ämnar leverera trots lågt pris för aktuellt arbete.  

I ett antal fall har Trafikverket förkastat orimligt låga anbud, men i samtliga fall förlorat i 
förvaltnings- eller kammarrätten. Trots ambitionen att analysera och ifrågasätta låga priser, 
kvarstår svårigheter att ytterligare motivera förkastande av låga anbud, då anbudslämnare 
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har möjligheten att välja metod samt planera sina arbeten och därigenom förklara ett pris 
som uppfattas lågt. Anbudslämnare kan även som del i sin marknadsstrategi välja att lämna 
låga anbud för att vinna marknadsandelar eller kontrakt, i för dem geografiskt viktiga 
områden. 

6.10 Riskfördelning 

Trafikverket genomför vartannat år en mätning av nöjd-leverantör-index (första mätningen 
gjordes 2011). Mätningen skickas till alla entreprenörer och leverantörer som har en affär 
med Trafikverket. Enligt mätningen är riskfördelningen i basunderhållskontrakten ett av de 
områden där entreprenörerna önskar förändring.  

Balansering av risker i kontrakten är en fråga under ständig revidering. Trots att fast 
prissättning under rätt förutsättningar kan vara att föredra, då den kan främja 
produktivitets- och effektivitetsutveckling på marknaden, innebär den i vissa fall ett högre 
risktagande för entreprenörerna. Gällande arbeten som olämpligen ersätts med ett fast pris, 
har Trafikverket i många fall ändrat ersättningsform till reglerbara á-priser. För att 
ytterligare minska risken för entreprenörerna, har Trafikverket även lyft ut stora delar av det 
järnvägsspecifika materialet och tar själv direkt kostnaden för dessa.  

Med beaktande av balansgången avseende lämplig riskfördelning för arbeten har 
Trafikverket även krav på att driva produktivitetsutvecklingen inom anläggningsbranschen. 
För att klara detta krav, måste entreprenadavtalen innehålla incitament för 
entreprenadbranschen att utveckla effektivare arbetssätt och metoder. Ett sätt åstadkomma 
detta är via fasta priser, där entreprenören får drivkrafter att effektivisera utförandet.  

Det är svårt att förutse anläggningens nedbrytningstakt. I de lägen, då det finns ett alltför 
osäkert behov av underhållsåtgärder, är ett fast pris en orimlig risk att bära för 
entreprenören. Det i sig är motiv för att tillämpa reglerbara priser (R-mängder). Även 
typarbeten som är mer kostnadsdrivande, regleras bäst med rörliga priser, för att minska 
den totala risken i anbudet för entreprenören. Dock måste denna risk balanseras med det 
ingripandet och den begränsning gällande möjligheten att påverka utförandet som 
Trafikverket skapar genom användandet av R-mängder. Det kan påverka entreprenörens 
möjlighet till samplanering och val av effektivaste utförandet utifrån den specifika 
entreprenörens specifika resurser och kompetens till nackdel för Trafikverket. I kapitlet 
Arbetssätt och systemstöd finns mer beskrivet kring hur valet av funktionella krav (OR-
mängder) och utförandekrav (R-mängder) påverkar affären och det utförda underhållet. 
Generellt bör Trafikverket inte eliminera all risk, då dessa i samma mening kan ge 
möjligheter för entreprenörerna att utveckla sin planering, samordning eller metod och 
därmed utveckla produktivitet/effektivitet.  

6.11 Mängder där entreprenören kan påverka mängdutfallet 

I enkätsvaren uppger cirka 50 procent av projektledarna att de ser en direkt koppling mellan 
spekulativ prissättning och en vilja att överleverera på vissa koder. Cirka 60 procent av 
dessa anger att de har svårt att få utfört vissa tjänster (underproduktion) med samma 
koppling till spekulativ prissättning. Det innebär att om än det finns lågt respektive högst 
prissatta mängder så är det avrundat hälften av kontrakten som påvisar någon effekt av 
prissättningen i utförandet. Detta kan då påverka mängdutfallet gällande fördelningen 
mellan OR- och R-mängder och även den totala uppskattade mängden av R-mängder. 
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OR-mängderna inbegriper i många delar mindre underhållsåtgärder. Utbyte av större 
komponenter ersätts i de flesta fall som R-mängder. Det finns tekniska funktionskrav som 
föreskriver när ett utbyte eller en reparation ska utföras. Dock finns det en drivkraft att vilja 
byta ut en komponent i förtid och då få separat ersättning för detta utbyte då det är en R-
mängd, istället för att utföra reparation som är en fast OR-mängd. Ett utbyte ger dessutom 
en för entreprenören positiv påverkan på behovet av framtida underhåll då det behovet 
minskar med en ny komponent och behovet oftast är en OR-mängd. Ett minskat utfall av 
underhållsbehovet jämfört med de i förfrågningsunderlaget beskrivna utfallen för en OR-
mängd ger att entreprenören får en större vinst på dessa mängder eftersom priset är fast. 
Detta resulterar i att Trafikverket riskerar att betala dubbelt för ett visst behov – både i den 
fasta OR-delen där entreprenören får betalt men inte behöver leverera, samt på den rörliga 
R-delen där de får betalt för ett arbete som egentligen inte är den rätta åtgärden utifrån 
anläggningens bästa. Enkäten visar även på att flera projektledare har angett att de ser 
exempel på att entreprenörens utförda underhållsarbete inte genomförs utifrån vad 
anläggningen faktiskt har behov av och det resulterar i att anläggningens skick i det längre 
perspektivet försämras. 

Den stora mängden leveranser i ett basunderhållskontrakt medför att beställaren inte kan 
följa upp varje enskilt val av åtgärd eller varje enskilt moment i en OR-mängd. 
Entreprenören måste här kunna förutsättas agera lojalt och följa styrande regelverk. Över- 
eller underproduktionen innebär att ”fel” åtgärd utförs i förhållande till anläggningens 
behov och möjligheten att få ett effektivt ändamålsenligt underhåll. 

6.12 Reinvesteringar 

Cirka 10 procent av projektledarna anger i enkäten att en av de troliga orsakerna till 
spekulativ prissättning är osäkerheter i kalkylförutsättningarna. Enligt den genomförda 
analysen av upphandlingar finns det spridningar i anbudspriserna gällande de mängder som 
påverkas av huruvida de planerade (beskrivs översiktligt i förfrågningsunderlaget) 
reinvesteringarna genomförs eller inte.   

Uppskjutna eller tillkomna reinvesteringar skapar osäkerheter i kalkylförutsättningarna och 
påverkar basunderhållskontraktens utförande. Orsaken till uppskjutna reinvesteringar kan 
handla om att man behöver omprioritera underhållsmedlen, eller att det finns bristande 
tillgång till spåret. En uppskjuten reinvestering kan exempelvis leda till att fler fel uppstår i 
anläggningen än bedömt vilket också leder till ett ökat underhållsbehov. Eftersom 
entreprenören har ett funktionsåtagande för åtgärdande av fel i anläggningen behöver 
entreprenören utifrån i upphandlingen medskickad historik kalkylera behovet av 
åtgärdande av fel. Även om Trafikverket skickar med historik på fel och 
besiktningsanmärkningar samt information om anläggningens beståndsdelar, kan det vara 
svårare att bedöma underhållsbehovet för en äldre anläggning än en modern. 

Tillkomna reinvesteringar i kontrakt kan också vara ett resultat av omprioritering av 
underhållsmedlen eller ett visat ökat behov. Efter en utförd reinvestering minskar troligtvis 
antalet fel. Tillkomna reinvesteringar kan också skapa osäkerheter genom att 
reinvesteringen påverkar andra koder i mängdförteckningen utifrån entreprenörens tänkta 
samplanering.  

Ytterligare en faktor vid reinvesteringar som kan skapa osäkerhet i basunderhållskontrakten 
är tillgången till tider i spår. Trafikverket tillhandahåller tider i spår, så kallade 
servicefönster, i upphandlingarna som kalkylförutsättning. Detta för att entreprenören ska 
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kunna kalkylera och planera sina arbeten. Omfattningen av tillhandahållna tider i spår för 
det specifika kontraktet beror bland annat på mängden trafik på bandelarna och behovet av 
tider för andra arbeten internt inom Trafikverket. Tillkomna eller uppskjutna 
reinvesteringar påverkar entreprenörens möjlighet till tider i spår och tänkt samplanering 
med andra åtgärder.  

6.13 Samtidiga fel 

I analyserna av upphandlingar som genomförts från 2017 påvisas en spridning gällande 
prissättningen kopplat till felavhjälpning och organisation. De inkomna anbuden i dessa 
upphandlingar påvisar en skillnad i förhållande till egenkalkylen i spridningen +170 procent 
till -70 procent. Mängden felavhjälpning står för ett värde om cirka 10 procent av det årliga 
kontraktsvärdet, vilket ger att en spekulation på denna mängd får reell påverkan. 

I upphandlingarna av basunderhållskontrakten har entreprenören ett obegränsat ansvar för 
att ha en tillräcklig bemanning för felavhjälpning. Det finns krav på olika inställelsetider 
beroende på klassning av felet och det finns krav på tillgängliga resurser (exempelvis 
bemanning och fordon) som ska inställa sig inom den kravställda tiden inom hela 
basunderhållskontraktsområdets anläggning för att åtgärda ett fel. Trafikverket lämnar ut 
historik kring hur många fel som historiskt sett har inträffat samt hur många samtidiga fel 
det har varit. Dock finns det inte någon begränsning angivet gällande hur många samtidiga 
fel som entreprenören ska ha en beredskapsorganisation för att kunna hantera. I de fall 
entreprenören inte uppfyller inställelsetiderna finns det ett vite som faller ut. Det ger att 
entreprenören måste göra en riskbedömning och självständigt besluta om hur stor 
tillgänglig organisation och hur många fordon som denne ska ha i kapacitet: Deras beslut får 
en direkt påverkan på deras anbudspris. Olika resurser och organisation mellan 
entreprenörerna bidrar till spridningar i anbudspriserna. Anledningen till att det finns ett 
obegränsat ansvar är för att säkerställa en så hög tillgänglighet som möjligt i vår anläggning 
och denna tillgänglighet är helt beroende av basentreprenörernas organisation, resurser och 
beredskap. Trafikverket har inga egna resurser som kan kallas in. Huruvida entreprenören 
organiserar sig för samtidiga fel kan påverka deras offererade priser för felavhjälpning. 

6.14 Strategisk marknadspositionering  

I vissa lägen är en geografisk etablering viktig för anbudsgivare. Detta då 
basunderhållskontrakten i många fall fungerar som värdefull utgångspunkt för att kunna 
lämna anbud samt vinna andra entreprenadkontrakt. Denna förutsättning kan skapa ett 
incitament att sänka priserna på basunderhållskontraktens anbud med avsikt att vinna 
etableringen snarare än att skapa en relevant vinst i basunderhållskontraktet. Beroende på 
leverantörernas marknadsstrategier kan de eftertraktade geografierna skilja sig åt mellan 
bolagen. I enkäten ansåg projektledarna att de konstaterade låga priserna i vissa fall kunde 
härröras till incitamentet att få eller bibehålla en geografisk etablering via 
basunderhållskontraktet.  

En entreprenör som innehar ett basunderhållskontrakt har en möjlighet att samplanera 
dessa arbeten och resurser med tillkommande affärer inom investeringar och 
reinvesteringar. Detta ger att Trafikverket därmed får en optimering av resursutnyttjande 
mellan basunderhållskontrakt och investeringskontrakt och det kan resultera i billigare 
utförande sett till både underhållet och investeringar i underhållsområdet.  
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7. Omfattning av kostnadsökningar i kontrakt 

Vid genomförande av analysen gällande omfattningen av kostnadsökningar har 14 kontrakt 
med kontraktsstart under 2018, 2019 respektive 2020 använts, (upphandlade från 2017 och 
framåt). Det innebär att de olika kontrakten har pågått 1, 2 eller maximalt 3 entreprenadår. 
Resultaten redovisas som medelvärdet av utfallet per entreprenadår. I utfallet har samtliga 
arbeten som utförs inom ramen för kontraktet inkluderats. Det betyder att arbeten som inte 
ingår i kontraktssumman som bekostas av Trafikverket finns med i utfallet, som mindre 
åtgärder, skador och viss fakturering för tekniskt godkänt material. 

Tilldelade entreprenörer för de 14 kontrakten är BDX, Infranord, Infratek Sverige, Nordic 
Railway och Strukton Rail.  

De kontrakt som är upphandlade som totalentreprenader har i genomsnitt cirka 55 procents 
kostnadsökning i utfallet jämfört mot kontraktssumma. Se nedan diagram för jämförelser på 
kontraktsnivå. Motsvarande siffra för de kontrakt som upphandlats som 
utförandeentreprenader är knappt 95 procent. Det finns dock stora variationer mellan de 
enskilda kontrakten.  

 

 

Fig 3. Redovisar för en jämförelse i miljoner kronor mellan Trafikverkets kontraktskostnad per kontrakt  och det 

kontraktets utfall. I de fall ett kontrakt har varit gällande i flera år än ett redovisas det genomsnittliga årliga 

utfallet. Bokstäverna representerar ett specifikt basunderhållskontrakt.. Kostnaden och utfallet är uppdelat inom 

stapeln på sammanslagna kostnadsposter. Här redovisas totalentreprenader. 
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Fig 4. Redovisar för en jämförelse i miljoner kronor mellan Trafikverkets kontraktskostnad per kontrakt  och det 

kontraktets utfall. I de fall ett kontrakt har varit gällande i flera år än ett redovisas det genomsnittliga årliga 

utfallet. Bokstäverna representerar ett specifikt basunderhållskontrakt.. Kostnaden och utfallet är uppdelat inom 

stapeln på sammanslagna kostnadsposter. Här redovisas utförandentreprenader. 

8. Olika typer av kostnadsökningar 

Kontrakt kan förändrats på tre övergripande sätt, mängdförändringar, 
Innehållsförändringar och Kostnadsförändringar. 

 Mängdförändringar innebär förändring av mängder i pågående kontrakt jämfört 
mot uppskattad mängd i mängdförteckning. Dessa ändringar beror på att 
anläggningen kräver mer åtgärder än vad som uppgivet i förfrågningsunderlaget. 
Det kan i sin tur bero på felaktigt uppskattat behov utifrån de förutsättningar 
Trafikverket hade vetskap om vid tillfället. Det kan också bero på till exempel 
tillkommande anläggningar eller ökad trafikering, se innehållsförändringar. En 
ytterligare förklaring kan vara att prissättning i anbudsskede skapar drivkrafter för 
leverantören att vilja göra mer eller mindre åtgärder. 

 Innehållsförändringar är ändrade förutsättningar under kontraktstid. Det kan vara 
tillkommande anläggning, ökad trafikering eller ändrade regelverk. Detta påverkar 
även de oreglerbara mängderna som behöver omförhandlas. 

 Kostnadsförändringar kan bero på otydligheter i förfrågningsunderlag som påverkat 
kalkylerbarheten. Det kan leda till diskussioner och överenskommelser som ger 
Trafikverket en merkostnad. 
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9. Orsaker till kostnadsökningar 

Kontrakten för basunderhåll på järnväg är omfattande till sitt innehåll och hanterar många 
situationer som är beroende av faktorer som inte går att påverka såsom skador, väderutfall 
med mera. Det finns även påverkansbara faktorer som exempelvis hur budget tilldelas och 
hur trafikering i spår ökar som ger konsekvenser på kostnaderna i utfallet. Många ökningar 
av utfallet i dessa kontrakt är fullt relevanta och väl nyttjade medel. Det finns utmaningar 
kopplat till att planera och förutse och därmed konkurrensutsätta dessa behov som 
tillkommer under kontraktsperioden. 

I den enkät som gick ut till projektledare ställdes en fråga om projektledarna köper mer eller 
mindre än 25 procent utöver mängderna angivna i mängdförteckningen och vad det i så fall 
beror på. Deras svar visar att en av de vanligast förekommande orsakerna till 
kostnadsökningar i de nyare kontrakten är att kostnaderna ökar beroende av trafikökningar 
i anläggningen. Tillkommande anläggning/teknik, förändrade krav som påverkar kontraktet 
och/eller komponentutbyte i större omfattning är andra områden som de lyfter fram.  

De röda staplarna nedan visar svar från projektledare med kontrakt med start 2017 eller 
senare och de gula är kontrakt som startade före 2017. 

 

 

Fig 5. Redovisar för vad Trafikverkets projektledare har svarat är den vanligaste orsaken till över och/eller 

underproduktion. Redovisningen är uppdelad på svar tillhörande basunderhållskontrakt med kontraktsstart 

innan respektive efter 2017. Redovisning sker i antal svar. 

 

Faktorer som påverkar kontrakten och kan leda till kostnadsökningar är: 

 väderpåverkan 

 skador och olyckor 

 ökad trafik 

 förändringar i anläggningen 

 tillskott i medel/smärre åtgärder 

 påverkan av reinvesteringar 
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 brister i samband med slut- och övertagandebesiktningar 

 byte av intern organisation 

 tvistiga fakturor 

 obalanserad budgivning 

 ändrat regelverk 

 byte av intern organisation. 

9.1 Väderpåverkan 

Det är svårt att beskriva omfattningen och konsekvenserna av väderpåverkan av olika slag i 
ett förfrågningsunderlag, som extrem vinter och mycket varma eller kalla perioder. Det är 
svårt att uppskatta och sätta rimliga mängder för att hantera denna typ av påverkan i ett 
förfrågningsunderlags mängdförteckning. Konsekvenserna av väderpåverkan omhändertas 
och hanteras inom basunderhållskontrakten, vilket kan leda till högre kostnader än vad som 
kontrakterats. Sådana ökningar är relevanta, eftersom väder och behov av åtgärder kan 
variera mycket från år till år. Det finns en fördelning av risk med ett 60/40 förhållande som 
ger att både Trafikverket och entreprenören ansvarar till olika delar för riskutfall 
(värderutfall). 

 Exempel på åtgärder som leder till merkostnader: 

 behov av extrabesiktningar och kontroller 

 avhjälpande av skador och brister, som konstaterats vid extrabesiktningar och 
kontroller 

 omplanering av arbeten när resurser måste användas till att hantera 
konsekvenser av extremt väder 

 förarresurser och även vissa reparationer för tillhandahållna snöslungor 

I vintertjänsterna finns det arbeten som avropas efter behov, och dessa är inte mängdsatta i 
mängdförteckning. Det beror på att Trafikverket inte kan uppskatta behovet av dem, och 
därför har vi valt att inte lägga den risken på entreprenören. Risken hamnar istället på 
Trafikverket. Exempel på sådana vintertjänster: 

 ishackning i tunnlar och skärningar 

 skottning av plattformstak och teknikbyggnader 

 halkbekämpning av plattformar och påfarter till dessa.   

Väderutfall påverkar entreprenadkostnaden och går inte att i förväg prediktera även om 
väderhistorik kan ge viss vägledning. Trafikverket har valt att behålla risken för dessa 
oförutsedda händelser istället för att låta entreprenören kalkylera för dessa. Marknaden, 
inte minst mindre aktörer bör inte ta denna risk då det innebär att de fullt ut behöver 
bemanna och förfoga över maskiner för de värsta väderscenarierna med risk att inte få 
kostnadstäckning för dessa. 

I enkätens fritextsvar har projektledarna angett att det förekommer relativt mycket 
kontraktsdiskussioner under kontraktsgenomförandet, särskilt inom de geografier där 
vintern är omfattande. Diskussionerna handlar i många fall om vad leverantören offererat 
för resurser/fordon, samt vad dessa resursers pris innefattar sett till verktyg/hjälpmedel. 



41 (72) 

”Vad är exempelvis ett fordon och vad är ett hjälpmedel?” Här diskuteras 
begreppsskillnader mellan hjälpmedel kontra fordon, vad som egentligen kravställts och vad 
som ingår i kontraktet. Det förekommer även diskussioner gällande med vilket fordon som 
ett visst arbete ska utföras och möjligheten för entreprenören att faktisk leverera enligt 
kontraktskraven   ”Vill lägga till egna resurser och andra fordon under kontraktstiden som 
de då får prissätta utan konkurrens” 

9.2 Skador och olyckor 

Det är svårt att i upphandlingsskedet uppskatta omfattningen av vilka olyckor och skador 
som kan komma att inträffa inom ett basunderhållskontrakt. För att inte låsa orimliga 
belopp inom kontraktet så försöker Trafikverket hitta en rimlig nivå i förhållande till 
tidigare års utfall. Det går inte att prediktera exakt på vilket kontrakt en viss skada kommer 
inträffa. Påverkan på anläggningen från skador och olyckor samt behovet av arbeten för att 
återställa anläggningens tillgänglighet kan i sig leda till för Trafikverket medvetna 
kostnadsökningar. Det kan finns risker som Trafikverket valt att behålla. Trafikverket är 
medvetna om att, ifall risken inträffar, kan det innebära ändrade förutsättningar som kan 
leda till godkända kostnadsökningar. Eftersom innehållet i basunderhållskontrakten 
omfattar att hantera konsekvenser av olyckor och skador betyder detta att kostnadsutfallet 
kan bli avsevärt högre än förväntat och kontrakterat. Detta  vid tillfällen när stora olyckor 
och skador sker såsom exempelvis: 

 större urspårningar 

 utslagna teknikobjekt i samband med åskoväder 

 bränder föranledda av tågtrafik 

 skyfall med översvämningar som kan leda till problem i banunderbyggnad, 
rasade eller igensatta bantrummor 

 starka vindar med träd över kontaktledning 

 sabotage och medveten skadegörelse. 

 
9.3 Ökad trafik 

Ökad trafik kan medföra ändrade förutsättningar på två olika sätt, ökat slitage och brist på 
tider i spår. Dessa förändringar kan i sig leda till för Trafikverket medvetna 
kostnadsökningar, innebärandes att det finns risker som Trafikverket valt att behålla. 
Trafikverket är medvetna om att, ifall risken inträffar, kan det innebära ändrade 
förutsättningar som kan leda till godkända kostnadsökningar. 

 

9.3.1 Ökat slitage 

Ett ökat tonnage leder som regel till ett ökat slitage och då främst på spår och växlar. 
Konsekvensen av detta blir ofta att det behövs mer underhåll än vad som förväntats och 
beskrivits i förfrågningsunderlaget i upphandlingsfasen. Denna typ av ökade behov hanteras 
i regel inom basunderhållskontrakten och leder således till högre underhållskostnad än 
förväntat. Då ökar kostnaderna i kontraktet. 
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Entreprenören har rätt till ersättning för tillkommande arbeten. Kostnader som uppkommer 
till följd av ökat slitage utgår från de uppgifter som beställaren har redovisat i kontraktet 
avseende bruttotonnage per bandel. Det redovisade året utgör det så kallade basåret. 

Kontroll av eventuell bruttotonnageökning som kan föranleda rätt till extra ersättning sker 
årligen. Det sker då en jämförelse mellan de uppgifter som redovisats i kontrakt för basåret 
och utfallet för det senaste kontraktsåret.  

 

9.3.2 Tider i spår 

Tillgängligheten i våra anläggningar är starkt knuten till underhållskostnaderna. En ökad 
trafikmängd med fler tåg betyder färre och i många fall kortare tågfria tider där 
underhållsarbeten kan planeras in och genomföras. I vissa fall kan ökad eller förändrad 
trafikering leda till att kontrakterade tillgängliga tågfria tider för underhållsarbeten, så 
kallade servicefönster, måste begränsas och kortas ned. Detta innebär en väsentlig påverkan 
för våra leverantörer. Det måste naturligtvis hanteras inom basunderhållskontrakten, vilket 
leder till högre underhållskostnader. En viss flexibilitet finns på årsbasis att öka och minska 
tider i spår inom ramen för kontraktsvillkoren. Trafikverket kan ta tillbaka 25 procent av de 
i upphandlingen angivna i tiderna i spår utan att behöva utge extra ersättning. Det kan 
skapa osäkerheter i basunderhållskontrakten, eftersom entreprenören inte vet vilka tider 
som eventuellt kan dras tillbaka.   

Den tågplan som finns med i upphandlingen är den som är kalkylförutsättningar för 
entreprenören. Ett basunderhållskontrakt annonseras cirka 18 månader innan 
kontraktsstart, och därför kan det redan innan kontraktet ens har startat ha skett 
förändringar gällande tågplanen och därmed tider i spår. 

Eftersom olika typer av underhållsarbeten kan vara mer eller mindre komplexa så krävs god 
och långsiktig planering. Ett arbete som i anbudsskedet kalkylerats med att utifrån i 
förfrågningsunderlaget beskriven tillgänglighet kunna utföras och färdigställas vid ett och 
samma tillfälle blir som regel betydligt dyrare att utföra om de förväntade tågfria tiderna 
avkortas under kontraktstiden. Detta då arbetet inte kan färdigställas på det av 
entreprenören planerade sättet. Detta är en relevant kostnadsökning som leder till att 
underhållskostnaden ökar.  

Trafikverket har bildat ett separat projekt vars syfte är att effektivisera och förbättra det 
långsiktiga arbetet med fördelning av tider i spår för att minska ändringar under pågående 
kontrakt. Projektet heter ”Öka nyttjandegrad av servicefönster” och har till uppdrag att 
säkerställa att banarbetstiderna förläggs till den tid som medför den samhällsekonomiskt 
mest effektiva lösningen. I kommande upphandlingar arbetar Trafikverket med att i varje 
kontrakt säkerställa att det inte utlovas vissa tider i spår, som sedan kan komma att 
förändras under pågående kontrakt. Trafikverket arbetar även med att samplanera 
exempelvis avstängningar av banan mellan basunderhållskontraktets behov och andra 
pågående investerings- och reinvesteringsobjekt på samma bana. Det förekommer att behov 
från både basunderhållskontrakten samt gods-/persontrafik gällande att få tider i spår 
uppkommer i ett sent skede. Därför är det svårt att undvika att det uppkommer 
kostnadsökningar under pågående kontrakt som orsakas av förändringar av tider i spår.  
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9.3 Förändringar i anläggningen 

Under entreprenadtiden tillkommer och avgår anläggningsmassa, ofta i samband med 
reinvesteringar och investeringar. Exempel på tillkommande anläggningsmassa är när 
Trafikverket bygger ny anläggning. Denna anläggningsmassa lämnas efter färdigställande 
över till underhållsorganisationen för förvaltning och underhåll i aktuellt 
basunderhållskontrakt. Tillkommande anläggningsmassa innebär ökning i mängden 
underhållsåtgärder, vilket inte beskrivits i förfrågningsunderlaget och därmed genererar 
kostnadsökningar i basentreprenaden.  

I förfrågningsunderlaget kan enbart övergripande beskrivningar avlämnas gällande 
förändringarna i anläggningsmassan.  Det ger att planerade investeringar/reinvesteringar 
inte beskrivs tillräckligt detaljerat för att räknas som kalkylförutsättningar. Påverkan av 
dessa ingår därmed inte i kontraktskostnaden. Orsaken till att det inte finns detaljerade 
beskrivningar är att alla investeringarna/reinvesteringarna som kommer ske i ett visst 
basunderhållskontrakts anläggning inte finns färdigprojekterade när 
basunderhållskontraktet annonseras ut. Basunderhållskontrakten annonseras cirka 18 
månader innan kontraktsstart. Ett basunderhållskontrakt är, med utlösande av option, sju 
år. Trafikverket får inte medel tilldelade för investeringar och reinvesteringar så lång i 
förväg att alla dessa kan projekteras klart för hela basunderhållskontraktsperioden innan 
annonsering.  Sammantaget ger det att alla förändringar i anläggningen, i sin helhet, ger en 
ökning i kostnad jämfört med kontraktskostnaden. 

9.4 Tillskott i medel/smärre åtgärder 

Det förekommer att Trafikverket får extra finansiering för att vidta vissa specifika åtgärder i 
anläggningen. Detta sker oftast under ett innevarande kalenderår. Innebärandes att medlen 
tillfaller och ska realiseras i anläggningen med kort varsel. Basunderhållskontrakten har en 
kontraktsuppbyggnad som, under vissa förutsättningar, lagligen medger ändringar och 
tillägg till kontraktsinnehållet. Att nyttja basunderhållskontrakten och beställa tillägg till 
dessa för att realisera dessa åtgärder är oftast det samhällsekonomiskt mest 
kostnadseffektiva sättet då basentreprenören redan är etablerad och har kapacitet och 
kompetens att med kort varsel kunna utföra tillkommande åtgärder i anläggningen till ett 
lågt pris. Med beaktan av de korta tidsramarna för att realisera åtgärderna sett till det 
faktum att det krävs tid för en ny entreprenör att etablera sig samt det faktum att det är för 
kostsamt att etablera sig för en mindre åtgärder ger att ett avrop i basunderhållskontrakten 
för dessa tillskott ofta även är det enda alternativet. Tillskott i medel hanteras då främst 
som ändrings och tilläggsarbeten, ÄTA-arbeten Dessa tillkommande arbeten är i sin helhet 
en kostnadsökning. 

9.5 Tidsfaktor – brist i planering 

I de fall tilldelade medel för tillkommande arbeten av underhållskaraktär kommer sent in i 
processen kan enda kvarstående alternativet vara att nyttja basunderhållskontraktet för 
genomförande av arbetet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med tid för att genomföra en 
separat upphandling, få tider i spår och medge tillräcklig etableringstid. Arbetena är i 
huvudsak av samma typ som arbetena som ingår i basunderhållskontrakten och utgörs av 
brister som uppkommit utanför entreprenörens åtagande och är Trafikverkets ansvar. 
Dessa arbeten kan åtgärdas med kort varsel inom ramen för basunderhållskontraktet som 
redan har återkommande tider i spår och resurser på plats för genomförande, vilket ger ett 
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kostnadseffektivt genomförande men bidrar till kostnadsökning i det enskilda 
basunderhållskontraktet. 

9.6 Påverkan av reinvesteringar 

Uppskjutna eller tillkommande reinvesteringar kan skapa osäkerheter för 
basunderhållskontrakten. Uppskjutna reinvesteringar kan bero på behov av omprioritering 
av underhållsmedlen, eller bristande tillgång till spåret. En uppskjuten reinvestering kan 
exempelvis leda till att fler fel uppstår i anläggningen än tidigare bedömt, vilket också leder 
till ett ökat underhållsbehov. Dessa uppskjutna reinvesteringar är oftast inte kända vid 
framtagande av mängder under en upphandling, och utökat underhållsbehov kan innebära 
kostnadsökningar i basunderhållskontraktet.  

9.7 Brister i samband med slut- och övertagandebesiktningar 

För att fastställa ingångsvärden och för att följa upp villkoren i entreprenadkontrakten 
genomförs entreprenadbesiktningar. Trafikverkets underhållsentreprenadavtal bygger på 
standardavtalen AB 04 och ABT 06. Standardavtalen förhandlas fram av Byggandets 
kontraktskommitté, som är partssammansatt av beställare och leverantörer. Både AB och 
ABT är standardavtal för investeringar, men de används även för underhållsentreprenader. 
Om inget annat avtalats om en viss fråga eller visst villkor, så gäller vad som sägs i 
standardavtalet. Rätt genomförda besiktningar inom utsatt tid enligt avtalad omfattning 
mot gällande kontraktsåtagande leder till färre konflikter och oförutsedda kostnadsökningar 
under projektets gång. 

De kontroller och besiktningar som är obligatoriska enligt standardavtalen är  slutbesiktning 
och garantibesiktning är framtagna utifrån behov och rutiner som följer i ett byggprojekt 
och regleras därför i AB 04 och ABT 06. Utöver dessa görs övertagandebesiktning och 
normerande förbesiktning som är särskilt framtagna utifrån 
underhållsentreprenadkontraktens behov eftersom det är en befintlig anläggning, och inte 
nybyggnation, som regleras i kontraktet. 

Funktionskraven baseras på anläggningens tillstånd/status som slutligen fastställs vid 
övertagandebesiktningen. Övertagandebesiktning är den enskilt mest kritiska 
framgångsfaktorn vid bedrivande av underhåll järnväg med affärsform totalentreprenad, 
ABT 06 då en övertagandebesiktning fastställer anläggningens skick och nuvarande 
funktionalitet som entreprenören har att upprätthålla under kontraktstiden.  

Såväl Trafikverket som entreprenören behöver vara överens om vad som ingår i det arbete 
som Trafikverket vill ha utfört och som entreprenören ska beräkna pris på. För att detta ska 
ske behöver anläggningens skick (tekniska tillstånd) dokumenteras på en tillräcklig nivå dels 
löpande dels vid slutbesiktning tillsammans med avgående entreprenör. I 

Om inte besiktningar genomförts korrekt finns risk för fördyringar jämfört med upphandlat 
kontrakt. Bristande besiktningar kan resultera i att den i upphandlingen ingående 
standarden inte är korrekt beskrivet varför entreprenören kan ha rätt till extra ersättning 
utöver sin kontraktskostnad.  
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9.7.1 Övertagandebesiktning ABT 06 

Övertagandebesiktning görs vid övergång till ett nytt underhållskontrakt, vilket innebär att 
den görs en gång vart femte till vart sjunde år. När övertagandebesiktningen görs har ett och 
halvt år passerat sedan förfrågningsunderlaget till det upphandlade kontraktet skrevs. 
Anläggningen kan därmed ha förändrats i flera avseenden. Resultaten från 
övertagandebesiktningen utgör ingångsvärden för status och funktion i entreprenadavtalet. 

En väl genomförd övertagandebesiktning ligger till grund för att definiera entreprenörens 
respektive beställarens ansvar. Om detta inte görs på ett strukturerat och väl dokumenterat 
sätt kommer denna otydlighet i ansvarsfördelning fortleva under hela entreprenadtiden. 

En bristfälligt genomförd övertagandebesiktning leder till otydlighet i entreprenörens såväl 
som beställarens åtagande, vilket i förlängningen kan leda till tvister och kostnadsökningar. 

 

9.7.2 Normerande förbesiktning    

Syftet med den årliga normerande förbesiktningen är att bedöma om 
underhållsentreprenören uppfyllt de krav som Trafikverket ställt i underhållskontraktet när 
det gäller status och funktion. Besiktningen slår fast utgångsläget i anläggningen för det 
kommande kontraktsåret. Normerande förbesiktning utförs för att kontrollera 
anläggningens status i förhållande till det som avtalats i kontraktet.  

 

9.7.3 Slutbesiktning    

Slutbesiktning görs i samband med att kontraktsarbeten avslutas och syftar till att 
kontrollera att entreprenaden är utförd enligt kontraktets krav. Slutbesiktning regleras i 7 
kap 2 § i AB 04 och ABT 06. Parterna utser gemensamt en besiktningsman, som vanligtvis 
kommer från ett företag som tillhandahåller dylika tjänster.   

När det närmar sig slutet på kontraktstiden, är det dags att avsluta kontraktet. I detta skede 
är det viktigt att få till en bra överlämning och att erfarenheter och lärdomar förs vidare. 
Innan kontraktet kan avslutas måste det säkerställas att samtliga leveranser är mottagna, att 
de uppfyller ställda kontrakts- eller avtalskrav och att påtalade brister är omhändertagna. 
Detta kontrolleras genom en slutbesiktning och hanteras bland annat under det slutmöte 
som ska genomföras med entreprenören.  Erfarenheter från projektet ska dokumenteras i en 
slutrapport.  

Vid den slutbesiktning som ska utföras vid kontraktstidens utgång kontrolleras att 
entreprenaden uppfyller ställda krav enligt kontraktshandlingarna. En korrekt utförd 
övertagandebesiktning samt normerande förbesiktningar, är avgörande för att 
entreprenörens leverans ska kunna verifieras vid slutbesiktningen. Vidare underlättar en väl 
utförd löpande uppföljning under kontraktstiden avslutet avsevärt.  

9.8 Obalanserad budgivning 

Trafikverket ser att entreprenörerna delvis har olika strategier i sina anbud vilket avspeglar 
sig i prissättning av vissa mängder. I enkäten anger 70 procent av projektledarna att det 
finns spridningar i anbudspriser som avviker från uppskattat marknadspris. 50 procent 
uppger att de får en överproduktion, arbetar för mycket inom en viss mängd som inte kan 
motiveras av behov i anläggningen, och av dessa uppger 60 procent att överproduktionen är 
kopplat till prissättningen. 60 procent av projektledarna uppger att de har en 
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underproduktion, arbetar för lite med en viss mängd som inte kan motiveras av behov i 
anläggningen, och av dessa anger 90 procent att det är direkt kopplat till prissättningen. 
Mer om detta i ovan kapitel tillhörande spridning i anbudspriser. 

9.9 Riktkostnad för vinterersättningsmodell 

Trafikverket ser att entreprenörerna har olika strategier i sina anbud, vilket även avspeglar 
sig i prissättningen av vintertjänster. Detta kan påverka genomförandet av entreprenaden, 
men främst påverkar det tillämpningen av själva vintermodellen.  

9.10 Ändrat regelverk 

Det förekommer att Trafikverket förändrat styrande regelverk under kontraktstiden, så som 
högre miljö- och arbetsmiljökrav, kompetenskrav och tekniska funktionskrav. Det har 
medfört förändrade förutsättningar, ofta med kostnadsökningar som följd. Ett exempel är 
anpassning av spårgående arbetsfordon i samband med införande av ny teknik så som 
ERTMS i våra anläggningar. Dessa förändringar kan i sig leda till för Trafikverket medvetna 
kostnadsökningar, innebärandes att det är risker som Trafikverket valt att behålla och är 
medvetna om att de, ifall risken inträffar, kan innebära ändrade förutsättningar som kan 
leda till godkända kostnadsökningar. 

9.11 Byte av intern organisation 

Trafikverket kan inte i dagsläget uppge om, och i så fall hur mycket, ett byte av Trafikverkets 
interna projektorganisation påverkar kostnadsökningarna. Det är däremot inte optimalt att 
de personella resurserna hos Trafikverket till stora delar byts över tid, och det av flera 
anledningar. Det påverkar effektivitet, möjlighet till utveckling samt kompetens och 
attraktivitet. Riksrevisionens analys visade på korrelation och Trafikverket kan se att det i de 
kontrakt som analyserats kvarstår en hög omsättning på resurser inom projektteamen. 

9.12 Tvistiga fakturor 

Hälften av de studerade kontrakten har tvistiga fakturor på mer än en miljon kronor, och det 
finns exempel där är en enskild tvist har ett värde överstigande 15 miljoner kronor. Tvistiga 
fakturor står för i genomsnitt 2-10 procent av totala utfallet. Dessa visas som 
kostnadsökningar, då de är bokförda i kontrakten. Utfallet är dock oklart eftersom det är 
pågående tvister. Det finns större tvister kopplat till vintermodellen och till övertagande och 
den besiktning som genomförts. I sammanhangen kan nämnas att det faktum att tvistiga 
fakturor förekommer i någon större omfattning i sig visar på att Trafikverket arbetar med 
uppföljning av kontrakten och aktivt ifrågasätter kostnader där de inte ser att Trafikverket 
är ansvariga för risken eller ifrågasätter mängder vars utfall snarare kan ha sin grund i en 
vilja att överproducera/underproducera utifrån entreprenörens höga/låga pris än utifrån 
vad det faktiska behovet i anläggningen varit. 
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10. Inom vilken del av verksamheten uppstår 
kostnader? 

I det här kapitlet redovisas fem områden som genererar ökade kostnader i kontrakten. 
Områdena har identifierats i analyserna av kontrakten med utfall för år 2018, 2019 och 
2020.  

Trafikverket har i dag inte en uppföljning från egenkalkyl till vinnande anbud och utfallet i 
samma system, och det försvårar analysarbetet. I egenkalkyler och kontraktssumma sker 
redovisning på kodnivå (prispostnivå) enligt mängdförteckning. Den uppföljning som sker 
är på kontonivå enligt ekonomisystemets uppbyggnad. Dessa är uppdelade på olika sätt och 
ekonomisystemets uppdelning är inte alls på samma detaljeringsnivå som 
mängdförteckningen i upphandlingen. Det pågår dock utveckling för möjlighet till bättre och 
mer sammanhållen uppföljning.  

10.1 Oreglerbara mängder (OR) 

Oreglerbara mängder är angivna à-priser och belopp för arbeten markerade med OR i 
mängdförteckningen och avser årsersättningar. Ersättningen ska avse samtliga kostnader 
för fullt uppnådd funktion eller färdigt arbete, i kontraktshandlingarnas mening. Exempel 
på OR-arbeten är besiktningar och planerat förutbestämt underhåll. 

Oreglerbara mängder står för cirka hälften av totala anbudssumman i totalentreprenader 
och en fjärdedel i utförandeentreprenader. Denna skillnad beror på att i totalentreprenader 
ersätts fler åtgärder efter uppnådd funktion eller färdigt arbete. 

Omedelbart avhjälpande underhåll ingår i OR på totalentreprenader, upp till i kontraktet 
angiven beloppsgräns per anmärkning. Kostnader utöver beloppsgränsen ersätts av 
Trafikverket och redovisas som reglerbar mängd. 

Oreglerbara mängder ökar i de flesta uppföljda kontrakten marginellt. Genomsnittet är 2 
procent i totalentreprenader och knappt 20 procent i utförarentreprenader. I enstaka 
kontrakt har det fördubblats. Då det sker justeringar så som vid tillkommande 
anläggningsdel eller när ökat tonnage sker, vilket kan leda till exempelvis att arbeten måste 
utföras på annan tid, följer en ökning av OR under kontraktsgenomförandet. Indexjustering 
sker efter kontraktsår 2 och påverkar OR marginellt som en kostnadsökning. 

 10.2 Reglerbara mängder  

Reglerbara mängder är angivna à-priser för R-mängder och ska avse samtliga kostnader för 
fullt färdigt arbete, i kontraktshandlingarnas mening. De reglerbara mängderna är 
uppdelade i förebyggande respektive avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll kan 
vara utbyte av lampor i signaler och smörjning av växlar. Avhjälpande underhåll genomförs 
efter att funktionsfel upptäckts och i syfte att få enheten i ett sådant skick att den återigen 
kan utföra krävd funktion (vara tillgänglig), som exempel att sopa rent växlar.  

Ökningen av R-mängder varierar mellan olika kontrakt, med en genomsnittlig ökning på 
ungefär 60 procent.   

R-mängderna påverkas av till exempel tillkommande anläggning och ökad trafik, men även 
av för lågt uppskattade mängder i förfrågningsunderlaget. Vissa kostnader för material kan 
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finnas med inom R-mängder i utfallet, men de finns inte med som uppskattad kostnad i 
förfrågningsunderlaget. 

 

10.2.1 Reglerbara mängder, förebyggande underhåll 

Reglerbar mängd inom förebyggande underhåll står för cirka en tredjedel av den totala 
anbudssumman i totalentreprenader och något mer i utförandeentreprenader. I snitt är 
ökningen 25 procent vid totalentreprenader och 60 procent vid utförandeentreprenader. En 
del som vi ser är vanligt förekommande är förbättring av spåren.  

 

10.2.2 Reglerbara mängder, avhjälpande underhåll 

Reglerbar mängd inom avhjälpande underhåll står för en tiondel av totala anbudssumman i 
totalentreprenader. För utförandentreprenader är motsvarande siffra cirka 35 procent.  

I totalentreprenader ökar denna del i genomsnitt med 150 procent, med stora skillnader 
mellan kontrakt. I utförandeentreprenader är ökningen drygt 80 procent i genomsnitt, med 
enskilda kontrakt som ökar betydligt mer. (I avhjälpande underhåll ingår skador.) 

Olikheter hur åtgärder konteras är en utmaning vid uppföljning.  

10.3 Vintertjänster 

Avtalad riktkostnad utgörs av angivna belopp för arbeten markerade med RK, ”Riktkostnad” 
i mängdförteckningen. Beloppen avser årsersättning. 

Avtalad riktkostnad står i genomsnitt för drygt 6 procent av det totala anbudet. Utfallet av 
att genomföra vintertjänster varierar mellan de 14 jämförda kontrakten. I genomsnitt ökar 
det mer än 200 procent. Det finns minskningar med ner till en tiondel av kontraktssumman 
men också ökningar med upp till 15 gånger anbudssumman. I utfallet ingår det även arbeten 
inom vintertjänster som inte är prissatt i anbudet. Denna tillkommande del ersätts löpande 
med avtalad prislista. Orsaken till att vissa vintertjänster hanteras utanför riktkostnaden är 
att historik saknas på dessa åtgärder och Trafikverket medvetet behåller risken för hur stora 
mängder som kommer att behöva utföras och ersätter dessa på löpande räkning. 
Ökningarna i vintertjänsterna är tydligt i mellersta och norra delen av landet. 

10.4 Skador och olyckor 

Kostnader för att hantera skador och olyckor står för i genomsnitt cirka 5 procent av det 
totala kostnadsutfallet i jämförda kontrakt, utan signifikant skillnad mellan 
entreprenadformerna. Vi vet att skador och olyckor ökar i kontraktsgenomförandet och 
ingår i R-mängder. Exakt hur stor del av kontraktssumman som är skador och olyckor är 
omfattande arbete att ta fram och kräver manuell hantering. Det ger att Trafikverket inte 
kan redovisa för hur stor ökning i kostnad som skador och olyckor står för i jämförelse med 
kontraktskostnaden. 
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10.5 Ändrings och tilläggsarbeten 

Ändrings- och tilläggsarbeten bidrar i sin helhet till kontraktsökningen då 
kontraktssumman inte innehåller några ändrings- och tilläggsarbeten. Tillkommande 
anläggning är en anledning till större kostnader i ändrings-och tilläggsarbeten. Ändrings- 
och tilläggsarbeten står i genomsnitt för 16 procent av det totala utfallet för 
utförarentreprenaderna och 20 procent för totalentreprenaderna. 

Olikheter i kontering vid justeringar för tillkommande anläggning kan göra att exempelvis 
merkostnad för oreglerbara mängder konteras i denna del. Även åtgärder som entreprenör 
får göra i samband med övertagandebesiktning  och extra satsningar redovisas som ÄTA. 

10.6 Sammanfattande kommentarer  

Var kostnadsökningarna är som mest omfattande i genomförandet skiljer sig från kontrakt 
till kontrakt. Generellt ökar det inom alla redovisade områden. Vidare analyser behövs för 
att särskilja utmaningar och möjligheter beroende på de förutsättningar som råder i 
respektive områden och i olika kontrakt. 

Kopplingen till prissättning är i dag inte lätt att göra då uppföljning inte sker på kodnivå så 
som det är uppdelat i den prissatta mängdförteckningen. Dock uppger projektledare i 
enkätundersökningen koppling från prissättning till genomförandet. Obalanserad 
budgivning har påverkan på utfallet i delar av kontraktet där entreprenören vill göra mycket, 
det vill säga där man har höga priser, respektive ovilja att genomföra åtgärder där 
entreprenör har låga priser. Det kan vara så att behovet som angetts i 
förfrågningsunderlaget inte motsvarar det behov som finns i anläggningen. Där 
anbudsgivaren har vetskap om detta så kan det leda till obalanserade priser.  

Trafikverket ser att i Region Mitt och Region Nord finns stor ökning i vinterkostnader. Även 
om vinter är en relativt liten del av kontraktssumman blir det en stor del i ökning av utfallet 
i dessa områden där det är mer omfattande vinter.  

Rörliga mängder ökar i de flesta studerade kontrakten i större omfattning och leder till att 
vidare arbete är prioriterat för att se över möjligheter att få mer rätt mängder 
konkurrensutsatta i förfrågningsunderlag.  

Ändrings- och tilläggsarbeten ökar kontraktsutfallet i sin helhet. Delar av dessa kostnader 
konkurrensutsätts genom att anbudsgivare får prissätta à-prislista i anbudsskedet, vilken 
inte omfattas i kontraktssumman. Kan Trafikverket skapa förutsättningar för att i 
upphandlingsskedet konkurrensutsätta fler av dessa delar av arbeten skapas det större 
förutsättningar för en bra affär.  

11. Påverkan av val av entreprenadform, 
ersättningsform, riskfördelning och hur 
tillkommande arbeten regleras 

När Trafikverket väljer att nyttja totalentreprenad som entreprenadform, innebär detta att 
föreskriven funktion ska upprätthållas och att medel för detta ska finnas inom ramen för 
kontraktet. Medlen är uppbokade under entreprenadtiden till skillnad mot 
utförandeentreprenader där Trafikverket i större utsträckning beslutar om vilka åtgärder 
som krävs utifrån anläggningens behov och tillgängliga medel. 



50 (72) 

Ersättningsformerna avgör riskfördelningen i entreprenaden. En stor del OR-mängder i 
totalentreprenader innebär en större risk för entreprenören, men också större frihetsgrader 
för entreprenör att välja åtgärd, metod och frekvens för att upprätthålla beskriven funktion. 
Utförandeentreprenaderna har en lägre risknivå då ersättningen till stora delar regleras mot 
faktisk arbetad tid.  

Basunderhållskontrakt för järnväg som är upphandlade som totalentreprenader (ABT) har 
högre andel OR-mängd än utförandeentreprenaderna i kontraktssumman. 
Totalentreprenadformen ger högre anbud i anbudsskedet. Dock ökar inte utfallet i 
genomförandeskedet i samma omfattning som utförandeentreprenader i genomsnitt gör. 

I basunderhållskontrakten för järnväg visar analyser att av de mängder som är 
underprissatta (priser som väsentligen understiger kostnaden för utförandet av arbetet) är 
det mest förekommande inom OR-mängd. Det ger ökad risk för att funktion i anläggningen 
inte upprätthålls. Är det oklarheter i vad som ingår inom OR.mängder kan tvister bli en 
följd. 

Tillkommande arbeten kan regleras på flera sätt beroende på innehåll. Som reglering av R-
mängder eller ÄTA-beställning men även reglering av OR-mängder. 

Totalentreprenader innebär större frihetsgrader för leverantören, men också en större risk 
då de ska prissätta en funktion som ska upprätthållas igenom kontraktet. Det driver mot en 
högre kostnad i anbudsskedet. Anbudsgivaren kalkylerar in även risken de tar. I 
utförandeentreprenader tar leverantörer en mindre risk. Utförandeentreprenader med 
många delar som ersätts efter faktiskt arbetad tid skapar inte tydliga drivkrafter för 
entreprenören att genomföra arbetet så effektivt som möjligt. Där Trafikverket kan beskriva 
arbetet tillräckligt tydligt och lämna över val av metod, frekvens och åtgärd till entreprenör 
skapas drivkrafter för entreprenören att utveckla det mest optimalt genomförande utifrån 
kostnadseffektivitet.  

Kontrakten har historiskt haft mer delar som kravställt på viss funktion vilket marknaden 
sett alltför stora risker med. Är det också stora kostnader som ligger som funktionskrav 
innebär det i sig en större risk för leverantören.  

Ändrings- och tilläggsarbeten beräknas i enlighet med AB och ABT antingen enligt en 
avtalad á-prislista eller prissatt mängdförteckning eller annat avtalat fast pris. Om 
Trafikverket och entreprenören inte kan komma överens om hur arbetet ska debiteras kan 
självkostnadsprincipen användas. Den avtalad prislista för ändrings- och tilläggsarbeten 
finns med i upphandlingen och utvärderas för att få konkurrenskraftiga priser. Dessa 
mängder tas dock inte med i kontraktssumma då Trafikverket inte vill låsa fast så osäkra 
mängder. 

12. Konsekvenser av obalanserad budgivning 

Trafikverket kan inte redovisa för exakta effekter av spridningen i anbud då det är svårt att 
utföra analyser i tillräcklig detaljeringsnivå. Detta både utifrån systemmässiga 
förutsättningar och utifrån den tid som uppdraget har haft till förfogande. Detta område är 
något som Trafikverket arbetar med att förbättra.  

Övergripande ser Trafikverket att det finns ett antal positiva effekter som en följd av att det 
finns friheter i anbudsutförande som i sig ger en spridning i anbudspriser. Exempelvis 
samplanering av arbeten, där Trafikverket begär in priser på enskilda moment medan 
entreprenören utför flera moment samtidigt och då prissätts dessa som en helhet, inte som 
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Trafikverket har delat upp mängdförteckningen. Det ger låga priser på vissa moment 
jämfört med vår egenkalkyl och även jämfört med andra anbudsgivare. Det kan skapa 
positiva effekter under utförandet av kontraktet med en billigare totalkostnad för de 
ingående momenten.  

12.1 Minskad attraktivitet och samverkan 

Enligt enkäten bidrar icke relevanta priser till att skapa mycket diskussioner och minskad 
samverkan, som en direkt effekt av den obalanserade budgivningen. I många fall fokuserar 
projektet på att föra diskussioner kring kontraktstolkning som även leder till tvistigheter 
istället för att fokusera på att utveckla kontraktet på bästa sätt. Det ger sammantaget att 
kontrakten tappar i attraktivitet och att Trafikverket inte får det effektivaste och mest 
ändamålsenliga underhållet utfört. Det innebär dessutom en negativ påverkan på utveckling 
och förbättring av underhållsåtgärderna. 

12.2 Slutlig kostnad blir högre än avtalad kostnad 

Basentreprenaderna är ett grundpaket med stora osäkerheter där Trafikverket medvetet 
behåller en stor del av affärsriskerna. En variation i prissättning kan resultera i att utfallet 
ökar jämfört med kontraktskostnaden, då kontraktskostnaden inte motsvarar den verkliga 
kostnaden för att bedriva underhållet. 

Trafikverket vill också poängtera att möjligheten att lägga till åtgärder i 
basunderhållskontrakten har varit ett effektivt sätt (och ofta det enda sättet) att på kort 
varsel få ut extramedel som vår uppdragsgivare tilldelar inom ramen för olika satsningar. 

Sammanfattningsvis blir kostnaden något annat än Trafikverkets kalkyl och budget vilket 
skapar begränsande effekter på möjligheter att utföra förebyggande underhållsåtgärder. 
Utrymmet att avropa förebyggande åtgärder minskas, eftersom delar av budgeten som var 
avsatt till förebyggande åtgärder måste användas till det icke budgeterade och ökande 
avhjälpande underhållet. 

12.3 Tröskeleffekter för mindre/nya aktörer  

Nya aktörer har oftast inte den sakkompetens som krävs för att våga ta risker och sprida ut 
kostnaden på alla ingående mängder. Det ger att de teoretiskt sett skulle kunna ha svårare 
att vinna ett basunderhållskontrakt.  

12.4 Kontraktstolkning 

Gällande de mängder som är lågt prissatta så är det inte ovanligt att det förekommer 
diskussioner gällande tolkning av vad som ska anses ingå i det specifika arbetet. 
Entreprenören försöker tolka beskrivningarna av de ingående arbetena tillhörande en 
specifik mängd så snävt som möjligt, oftast snävare än vad som avses med beskrivningen av 
mängden. Orsaken till detta är att koderna är för lågt prissatta i förhållande till kostnaden 
att utföra dem enligt beskrivningen i förfrågningsunderlaget. Syftet med 
tolkningsdiskussionerna är för entreprenören att få separat ersättning för vissa moment 
utöver det antagna anbudspriset. Detta riskerar både att påverka samarbetssituationen och 
skapa mycket diskussioner kring tolkning av vad som ingår i de olika koderna. Det påverkar 
även framdriften i kontraktet negativt.  
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12.5 Över- och underproduktion 

Enligt enkäten finns det drivkrafter i kontrakten som styr mot att leverera lite på lågt 
prissatta mängder och mycket på högt prissatta mängder . Åtgärder utförs då inte utifrån 
anläggningens faktiska långsiktiga behov utan utifrån prisbilden på de enskilda mängderna. 
Drivkraften att utveckla och förbättra kan bli undanträngd. Det kan sammantaget bidra till 
att minska tillgängligheten på järnvägen (tid då järnvägen är trafikerbar). 

12.6 Rätt vinnande anbudsgivare 

Eftersom Trafikverket inte kan följa upp utförda mängder enligt den uppdelning som är i 
anbudet så går det inte att göra någon analys kring huruvida ”rätt” anbudsgivare verkligen 
vann. Det är även troligt att om en annan entreprenör hade drivit kontraktet så hade utfallet 
sett annorlunda ut då den entreprenören kan välja annan metod och ett annat utförande. 
Det innebär att någon sådan slutsats, oaktat möjligheten att följa upp, inte hade kunnat 
dras. 

13. Arbetssätt och systemstöd 

Detta kapitel beskriver pågående och planerade arbeten inom arbetssätt och systemstöd för 
att utveckla Trafikverket som infrastrukturägare och ansvarig för järnvägsunderhåll. 
Kapitlet beskriver även pågående och planerade arbeten inom arbetssätt och systemstöd för 
att möjliggöra goda affärer som ett verktyg för att vårda den gemensamma infrastrukturen. 
Förutsättningar för goda affärer går via en kravställande och uppföljande myndighet i 
samverkan med en innovativ marknad med målet om mer järnväg för pengarna.       

13.1 Inledning 

Ändamålsenliga arbetssätt och systemstöd är avgörande för att Trafikverket ska kunna 
förstå anläggningens underhållsbehov, planera för underhållsinsatser samt beställa och få 
rätt underhåll utfört. Avgörande är också att kunna planera och dokumentera uppföljningen 
av såväl utförda underhållsarbeten som att analysera och förstå anläggningens 
prognosticerade tekniska utveckling och nedbrytning på rätt detaljeringsnivå inför 
kommande underhållsplaneringsomgång. För ett ändamålsenligt underhåll är hela 
processen ständigt återkommande och därmed utvecklas även arbetssätt och systemstöd 
ständigt.  

 

Figur 6. Process i fem steg och leveranser från varje steg, för väl fungerande järnvägsunderhåll 
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Potentialen att få utveckling inom området arbetssätt och systemstöd för väl fungerande 
järnvägsunderhåll har sällan varit större. Detta gäller oberoende av om själva utförandet av 
underhållsarbetet sker med Trafikverkets egen eller med upphandlad personal. Detta gäller 
inom såväl inmätnings- och besiktningsteknik (till exempel sensorer på vanliga tåg) som 
analys med stöd av artificiell intelligens vilket ökar förmågan att hantera stora mängder 
olika typer av data för till exempel bättre nedbrytningsprognoser. Dessutom har ny teknik 
potential att skapa förutsättningar att följa upp beställda och utförda arbeten ännu bättre, 
vilket är avgörande i en beställar-utförarrelation, oberoende av om utförarna finns i egna 
regionala enheter eller upphandlat i konkurrens. Det är samtidigt viktigt att notera att en 
föråldrad infrastruktur, som inte underhållits normenligt och som numera trafikeras av 
både fler, snabbare och tyngre tåg samt olika typer av fordonskombinationer också får 
konsekvenser på Trafikverkets roll som kravställande, upphandlande och uppföljande 
myndighet. Den långsiktiga nedbrytningen av infrastrukturen är svår att i detalj prediktera, 
framför allt i de delar i systemet som är gamla och inte byggda på det sätt som är vedertaget 
i dag.  Oberoende av hur många sensorer och hur många analyssystem som tas i bruk är det 
inte självklart enkelt att prediktera optimal tidpunkt för exempelvis ballastreningen eller när 
det är samhällsekonomiskt optimalt att smörja en viss spårväxel. Denna utmaning får 
konsekvenser vad gäller val av affärsform och riskfördelning mellan upphandlande part och 
utförande marknad. Trafikverket använder därför en modell för styrning av 
underhållsmedel som pekar på utförandeentreprenader i de fall detta är lämpligt.  

13.2 Pågående och planerade arbetssätt för fungerande järnvägsunderhåll  

Att förvalta järnvägskapitalet utgår från kunskap om anläggningen och dess behov av 
underhåll samt att kunna prediktera effekterna av olika underhållsinsatser. Det är förenat 
med en del utmaningar att på en tillräcklig detaljnivå förstå existerade 
anläggningsinformation och samtidigt beakta nya indatakällor så att det går att planera och 
optimera var och när underhållet ska utföras. Det är önskvärt att gå ifrån den historiskt 
fungerande underhållsstrategin som bygger på att periodiskt utföra underhåll oberoende av 
huruvida behovet var fullt ut uttryckt, till ett mer tillståndsbaserat underhåll. Men det 
kräver ständiga utvecklingsinsatser. Det gäller såväl arbetssätt, till exempel processer och it-
stöd, och forskning på området. Ett exempel på forskningsområden är utvecklingen av 
effektsamband som skapar förståelse mellan olika underhållsåtgärder och effekten av dem, 
till exempel hur lång tid det kommer att ta innan nästa underhållsåtgärd måste utföras 
utifrån krav på enskilda anläggningsdelar för att säkerställa att tågen går i tid.  

 

De viktigaste utvecklingsinsatserna för ett fungerande järnvägsunderhåll är: 

 Målbilden Hållbar och uppkopplad anläggning  
Underhåll har tagit fram en ny målbild som spänner över en längre period med 
början 2022. Målbilden är framtagen för att tillgodose nya krav och en förändrad 
omvärld. Huvudfokus i den nya målbilden är nu istället ”Ett tillförlitligt väg- och 
järnvägssystem genom ett hållbart och effektivt underhåll”. En nulägesanalys tas 
fram i detta nu och utifrån den kommer konkreta färdplaner och handlingsplaner 
att tas fram.  

 



54 (72) 

 Tillgångsförvaltning                                                                                                                             
Program Tillgångsförvaltning syftar till att stärka Trafikverkets förmåga att förvalta 
väg- och järnvägssystemet under hela livscykeln genom att införa ISO 55001 
”Ledningssystem för tillgångar” samt annan etablerad praxis inom 
tillgångsförvaltning.  

 

 

Figur 7, Bild över tillgångsförvaltningen 

 

13.2.1 Leveranser 

Baserat på ISO 55001 har program tillgångsförvaltning genomfört en kartläggning av 
Trafikverkets mognadsnivå som tillgångsförvaltare som kommer att rendera i en 
handlingsplan kring hur utvecklingsarbetet inom verksamheten bör prioriteras.  

Ett annat viktigt arbete inom programmet är en översyn av Trafikverkets strategiska planer 
och mål kopplade till våra tillgångar samt prioriteringskriterier. Arbetet kommer att 
resultera i förslag på förbättringar av Trafikverkets strategiska styrning utifrån vad 
tillgångarna ska leverera till samhället samt en ökad koordinering mellan investeringar, 
underhåll, drift och trafikering. 

En GAP- analys inom LCC har påvisat att livscykelkostnader inte tillämpas i tillräcklig 
utsträckning i Trafikverkets processer, styrning och uppföljning. Ett fortsatt arbete kommer 
att ske på programmets initiativ kring att se över styrfrågor som kan skapa bättre 
förutsättningar för livscykelkostnadsanalyser. 

Programmet har i nuläget stort fokus på kommunikations- och utbildningsaktiviteter och 
har exempelvis tagit fram en kortare e-utbildning, en tredagars utbildning samt hållit flera 
informationsträffar inom området tillgängsförvaltning. 

 

13.2.2 Modell för anläggningsansvar 

Järnvägsanläggningen är komplex. Den består av flera teknikområden och är spridd i 
geografin. Trafikverket har därför tagit fram en modell för anläggningsansvar. Modellen 
tydliggör arbetsuppgifter eller aktiviteter som behöver hållas ihop, samordnas och 
koordineras.  
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Figur 8. Bild över Modellen för anläggningsansvar. 

 

13.2.3 Anläggningsövervakning 

Trafikverket arbetar med ett antal olika aktiviteter inom området anläggningsövervakning. 
För att analysera anläggningen, i syfte att till exempel ta fram grundorsaker till fel, 
prediktera eller bedöma ett tillstånd, krävs en mängd tillståndsdata. Utvecklingen går mot 
att anläggningen blir mer uppkopplad och att Trafikverket anskaffar digitala tjänster som 
levererar information om anläggningens tillstånd. Trafikverket behöver ett gemensamt 
arbetssätt för att samla in, lagra och tillhandahålla tillståndsdata till många användare, såväl 
inom som utanför Trafikverket. För närvarande pågår flera försök inom 
anläggningsövervakning i syfte att öka tillgängligheten i anläggningen, till exempel: 

 DS-analys där information från uppkopplade spårväxlar och spårledningar 
samlas och analyseras. Arbetssättet behöver utvecklas ytterligare. 

 Piloter av nya spårväxelövervakningssystem pågår där samarbete är etablerat 
med både Bombardier och Strukton. Systemet mäter bland annat 
omläggningstider och antal omläggningar i växlar, vilket kan nyttjas för att 
underhålla rätt växlar i rätt tid.  

 Inmätning och analys av bärlinor för kontaktledningar har testats. Maskinella 
mätningar har visat sig kunna identifiera begynnande fel på dessa bärlinor, och 
via en avancerad analys kan rätt underhåll genomföras proaktivt för att 
förhindra tågstörande fel.  

 Uppvärmda spårväxlar är uppkopplade och kan redan i dag ställa om värden, till 
exempel när värmen ska ökas eller minskas. Nederbördsgivare finns monterade 
som gör att värmen i växeln kan optimeras.  

13.2.4 Underhållsprogram 

För att nå en effektiv och kvalitativ tillgångsförvaltning skapas bland annat 
underhållsprogram för respektive teknikslag. Underhållsprogrammen innehåller alla 
förebyggande åtgärder som behövs för en lång livslängd och kan jämföras med en 
servicebok. Underhållsprogrammen beskriver varför en specifik åtgärd utförs, var den ger 
bäst resultat, när den ska utföras och till viss del hur åtgärden utförs på bästa sätt. De mest 
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kritiska delarna av anläggningen identifieras för att kunna fokusera på och öka förståelsen 
för dess nedbrytningsprocesser, åtgärder, information och behov av analyser. På så sätt 
säkerställs att rätt åtgärd utförs på rätt ställe och vid rätt tidpunkt.  

Arbetet inom området underhållsprogram har kommit olika långt inom respektive 
teknikslag (bana, el, signal). Vissa har en beslutad strategi och arbete med implementering i 
upphandlingar och efterföljande kontrakt pågår, medan det i andra områden pågår 
utveckling av strategin. Successivt kommer alla delar implementeras in i 
entreprenadkontrakten för järnvägsunderhåll. Detta är ett omfattande och tidskrävande 
arbete som kommer behöva utvecklas kontinuerligt, men det är förutsättningsskapande för 
hur framtida underhållsbesiktning ska utformas.  

Sammantaget kommer forskning och utveckling inom ovan områden och ytterligare 
områden att leda till en utvecklad förmåga att förvalta järnvägskapitalet. I detta innefattas 
att kunna prediktera underhållsbehov tillräckligt långt fram i tiden och med allt högre 
noggrannhet prioritera olika bandelar och teknikområde mot varandra för att förvalta och 
förbättra hela järnvägssystemet allt effektivare över tid. I takt med att förmågan att förvalta 
järnvägstillgångar förbättras och förfinas, kommer Trafikverkets förmåga att utforma 
egenkalkyler att öka. Detta ökar även förmågan att välja lämpligt affärsupplägg givet 
anläggningens skick och tillgänglig budget, till exempel valet av entreprenadform, 
ersättningsform och genomförandeform som ger en beställare med koll och kontroll och en 
entreprenadbransch som genererar ökad produktivitet och mer järnväg för pengarna.   

  

13.2.5 Objektiva och automatiserade inmätningar 

Järnvägsunderhållet har historiskt byggt på att underhålla och byta komponenter 
periodiskt. Växlar av en viss typ skulle smörjas kanske en gång per månad och batterier 
bytas kanske en gång per år. En sådan strategi gör att anläggningen dels håller och dels går 
det att med relativ enkelhet kalkylera vad det kommer att kosta. Baksidan är att det blir 
kostsamt att smörja och byta saker som inte behöver smörjas eller bytas. Ungefär 2002 
började därför dåvarande Banverket tillämpa så kallat tillståndsbaserat underhåll. Enkelt 
förklarat bygger det på att en person eller en maskin kontrollerar/besiktar/bedömer en 
komponents skick och avgör huruvida den behöver bytas eller underhållas och hur snabbt 
detta måste göras. Fördelen är att kostnaden för underhållet minskar, men det ställer högre 
krav på utvecklade mätinstrument, utvecklade samband mellan ett visst tekniskt tillstånd 
och risk för att komponenter går sönder och en budgetfördelning baserad på såväl säkerhet 
som samhällsekonomi.  

I en pågående innovationsupphandling hoppas Trafikverket få in aktörer som utvecklar och 
verifierar mer automatiserade inmätningssystem för skarvfritt spår och kontaktledning. 
Framtida inmätningar sker i mycket liten utsträckning av specialmätutrustning och få inslag 
av bedömningar kommer att finnas. De i dag okulära bedömningarna bör i stor utsträckning 
bli utbytta mot objektiva mätinstrument. Framtida mätningar utförda av till exempel vanliga 
tåg utrustade med sensor kan öka förståelsen för var underhållsmedel gör mest nytta för att 
åstadkomma tåg i tid. Det ökar samtidigt tydligheten i beställar-utförargränssnittet.   

 

13.2.6 Uppkopplade system och komponenter 

Utveckling pågår där data från spårväxlar dokumenteras i system. På så sätt kan kunskap 
och förståelse skapas via maskininlärning kring när växlarna behöver smörjas eller att andra 
insatser behöver göras. På sikt kommer allt fler system och komponenter att kunna 
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övervakas, men för att det ska fungera behöver sensorer vara på plats. Förhoppningen är att 
komponenter såsom spårväxlar och ställverk redan vid tillverkning utrustas med sensorer så 
att de går att övervaka i realtid.  

 

13.2.7 Ökad analysförmåga 

Trafikverket driver i egen regi och tillsammans med akademin och industrin ett antal 
forsknings- och utvecklingsprojekt, som syftar till att kunna hantera stora mängder data 
från en stor mängd indatakällor. Verklighetslabb järnväg, Silver Bullit och en rad andra 
utvecklingsprojekt pågår. Utmaningen är att förstå analyser i ett systemperspektiv. Vad 
innebär det till exempel att en viss växel verkar gå lite trögt på en bandel i förhållande till en 
kontaktledning som inte är tillräckligt spänd på en annan bandel? Vilken bör åtgärdas först 
och vilka effekter på tåg i tid kan den ena åtgärden ge kontra den andra?  

Sammantaget kommer forskning och utveckling inom ovan områden och ytterligare 
områden att leda till en utvecklad förmåga att förvalta järnvägskapitalet. Skillnaden mot de i 
dag pågående utvecklingsinsatserna är att allt mer precisa val kan göras. När allt mer 
enskilda system och komponenter är uppkopplade eller inmätta automatiserat och objektivt, 
kan skräddarsydda underhållsprogram utformas och rätt underhåll utföras på rätt plats i 
rätt tid. Det innebär att anbudslämnare kan lämna allt mer precisisa anbud då det finns en 
historik av vilket underhåll som krävs för att vidmakthålla enskilda komponenter. Det ger 
också Trafikverket möjlighet att följa upp utförda åtgärder på minsta system- och 
komponentnivå om detta skulle vara önskvärt.    

13.3 Pågående och planerade arbetssätt för utvecklad beställar- och 
utförarroll 

Nedan beskrivs några av de pågående och planerade utvecklingsområdena gällande 
beställarrollen som har påverkan på området spridning i anbudspriser och 
kostnadsökningar under kontraktstider. 

13.3.1 Utvecklad beställarroll 

I gränssnittet beställare–utförare skapas incitament för entreprenören att vara kreativ och 
innovativ och därmed ge mer järnvägsunderhåll för pengarna. Samtidigt ska det finnas 
möjlighet för upphandlande part att vid behov kontrollera utfört arbete enligt kontraktet, 
samt dokumentera anläggningsdata på sådan nivå att framtida underhållsbehov går att 
prediktera och fördelning av medel till rätt anläggningsdel går att göra.   

Det nu gällande äldsta underhållskontraktet handlades upp så tidigt som 2014. Det ger att 
flera kontrakt inte har med den utveckling och förbättring som skett under de senaste sju 
åren. Därmed   finns det ett antal kontrakt som har stor utvecklingspotential då de 
upphandlas på nytt. Rollerna och arbetssätten håller dessutom på att förändras i kölvattnet 
av digitaliseringens, robotiseringens och automatiseringens potential. En trolig utveckling är 
att järnvägsinfrastrukturen på sikt är väl dokumenterad via kombinationer av sensorer, 
kameror och professionella bedömningar. I kombination med smarta algoritmer som via 
stora mängder data bättre kan prediktera fel långt innan de inträffar skapas nya möjligheter. 
Detta kan i grunden förändra relationen och gränssnittet beställare–utförare, då denna 
handlar mycket om  

a) vilket tillstånd anläggningen har vid anbudsräkningen (ingående standard), 

b) mätning och ersättning av när jobbet är utfört korrekt (mät- och ersättningsregler) samt  
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c) hur mycket anläggningen brutits ner under kontraktstiden och hur den ekonomiska 
regleringen ska göras utifrån förändrat tekniskt tillstånd jämfört med vid kontraktets 
början. Observera att det tekniska tillståndet kan ha förbättrats eller försämrat beroende på 
vad som står i kontraktet.  

Trots att en anläggnings nedbrytning bättre kan predikteras via digitaliseringens potential 
finns delar inom järnvägsunderhåll som ändå kommer att kräva avhjälpande insatser. Det 
kan röra sig om is i spårväxlar, snö på perronger och löv på spår där en felavhjälpande 
organisation i dag kontrakteras för att snabbt återställa fel så att tågen kan gå i tid. Även här 
kan dock ny teknik i form av big data ge åtminstone positiva effekter. Väderprognoser i 
kombination med järnvägens utformning på den specifika platsen, huruvida bandelen ligger 
i lä, det finns träd nära och antal tåg och typ av tåg kan tillsammans ge en bra prediktion 
kring när den avhjälpande organisationen behöver åka ut och ta bort snö, löv etc. Det 
avhjälpande underhållet blir därmed mer planerbart och på så sätt förebyggs tågstörande fel 
bättre. Långt tillbaka i historien fanns banvaktare längs hela järnvägssträckorna som såg till 
att dessa typer av fel kunde åtgärdas snabbt. På den tiden fanns 75 000 anställda vid statens 
järnvägar (SJ), varav 18 000 arbetade med underhåll ute i anläggningen.  

Trafikverket bedömer att de insatser som hittills gjorts för att utveckla såväl marknadens 
kompetens som myndighetens egen beställarkompetens, till delar har gett effekt men att 
mycket kvarstår. Trafikverket bedriver ett ständigt förbättringsarbete och på senare år har 
ett antal större initiativ startats respektive genomförts med syfte att förbättra vår 
verksamhet kopplat till hur vi arbetar med kunskap om anläggningen, planering av åtgärder, 
genomförande av entreprenadprojekt och uppföljning. Mer om dessa initiativ går att läsa i 
slutet av rapporten. En del initiativ har kommit längre än andra och det krävs tålamod att 
slutföra och implementera längst ut i organisationsdelarna. 

För att omhänderta digitaliseringens möjligheter snabbt och effektivt är det viktigt att 
planerad utveckling av arbetssätt och systemstöd görs. Att uppkopplade tåg, fasta sensorer i 
anläggningen eller okulära bedömningar säger något om järnvägens skick kommer inte att 
leda till fler tåg i tid. All denna information behöver omhändertas, analyseras och förstås.  

 

13.3.3 De viktigaste planerade utvecklingsinsatserna för utvecklad beställar- och 
utförarroll 

Inom Trafikverket pågår ett projekt i syfte att utveckla beställarrollen. Tanken har varit att 
definiera gränssnittet mellan Trafikverket och deras leverantörer. Fokus är nu att utveckla 
det gemensamma arbetet och tillsammans ta nästa steg. Vad vill Trafikverket bevara och vad 
behöver Trafikverket utveckla? Vilka utmaningar upplevs med beställarrollen? 

Beställarrollen på Trafikverket är i grunden ett förhållningssätt som innebär att Trafikverket 
som beställare ska skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad 
innovation och produktivitet. Trafikverket avser att utveckla beställarens roll och ansvar i 
syfte att överlämna ett större åtagande och ansvar till leverantörerna och ge förutsättningar 
för ökad konkurrens i anläggningsbranschen. 

Trafikverket genomför sedan 2011 leverantörsundersökningar, NLI (nöjd-leverantör-index), 
för att få veta hur leverantörer uppfattar Trafikverket. Utifrån de inkomna svaren kan 
följande rekommendationer och förbättringsområden lyftas fram: 

 Återkoppling 
För att få nöjdare leverantörer är det viktigt att Trafikverket är snabba att återkoppla 
vid frågor och problem inom projekten, att Trafikverket uppmuntrar leverantörerna 
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att lämna förbättringsförslag och att dessa förbättringsförslag sedan leder till 
konkreta åtgärder. 

 Samarbete 
Den uppföljningsmodell som Trafikverket har måste ge en rättvis bild av leverantörens 
samarbetsförmåga, och Trafikverkets utvärderingskriterier bör vara relevanta för den 
begärda produkten eller tjänsten. Det är också viktigt för leverantören att Trafikverkets 
arbetssätt gör det enkelt att samarbeta med dem. 

 Rätta förutsättningar 
Trafikverket bör säkerställa att det finns en balans i riskhanteringen mellan beställare och 
utförare i affären (till exempel prisindexregleringar) och att Trafikverket ger leverantören 
förutsättningar för innovation via affären. ”Tillåt innovationsupphandling. Flytta fokus från 
pris till kompetens och samverkan.” 

 

 

Figur 9. Visar dåtid, nutid och önskat läge gällande samverkan Trafikverket och Entreprenrö, Beställarrollen 
kontra utföranderollen. 

 
 Förbättringsområden som Trafikverket har definierat 
 

 

 

 

 

 

 

  

    

Figur 10. Visar prioriterade förbättringsområden för att utveckla beställarrollen. 
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13.4 De viktigaste pågående utvecklingsinsatserna för verksamhetsområdet 
Underhåll  

Det pågår ett antal utvecklingsinsatser inom Trafikverkets underhållsverksamhet. De 
utvecklingsområden som Trafikverket ser har störs påverkan på kostnadsökningar i 
kontrakten och spridning i anbudspriser är: 

 Styrning av basunderhåll järnväg 

 Leveransuppföljning 

 Gemensamt underhållssystem 

 

13.4.1 Styrning av basunderhåll järnväg 

För ett antal år sedan genomfördes projektet ”Styrning av basunderhåll järnväg”5 För att 
kunna ta fram bra underhållsplaner och underlag till upphandling av underhåll så behöver 
Trafikverket ha system och arbetssätt som möjliggör en bra nationell styrning, planering och 
uppföljning av underhållskostnaderna på en övergripande nivå, med hänsyn tagen till 
ekonomiska ramar. Projektet har arbetat fram förslag på arbetssätt som leder till utveckling 
av dessa delar för basunderhåll av järnvägen. Vissa delar är påbörjade och vissa delar bör 
fortgå och utvecklas vidare.  

 

13.4.2 Leveransuppföljning 

Trafikverket genomför leveransuppföljning av järnvägsunderhållet sedan en tid och numera 
utförs den fullt ut av egen personal. Leveransuppföljning är en del av Trafikverkets kontroll 
för att följa upp och säkerställa att det järnvägsunderhåll som upphandlats har utförts med 
rätt kvalitet och i rätt tid samt ger information om järnvägsanläggningen i sin helhet. 
Nuvarande Leveransuppföljningsmodell är under införande och kommer  utveckling genom 
ständiga förbättringar och bäst tillämpning allt eftersom mängden leveransuppföljningar 
ökar. Eftersom modellen inte fanns på plats vid konkurrensutsättningens begynnelse (2002) 
är förhoppningen att effekterna blir goda när den väl är etablerad. Syftet är att säkerställa 
att det som beställs blir utfört i entreprenaderna men samtidigt måste arbetssättet vara så 
kostnadseffektiv som möjligt. 

 

13.4.3 Gemensamt underhållssystem (Gus) 

Gemensamt underhållssystem (Gus) är ett nytt arbetssätt med tillhörande nytt it-stöd. 
Sammanfattningsvis ser Trafikverket att det nya underhållssystemet kommer att bidra med 
att: 

 skapa gemensamma, enhetliga arbetssätt kring hantering av underhåll för att 
Trafikverket ska bli professionell beställare, främja kompetensutveckling och 
erfarenhetsåterföring samt effektivisera flöden och organisation, förbättringsarbete 
och intern rörlighet. 
 

 möjliggöra en helhetssyn av åtgärder och tillstånd i Trafikverkets anläggning, från 
minsta komponent med spårbarhetsbehov till en aggregerad bild över hela väg-, 

                                                           
5 TRV 2016/112950 Styrning av basunderhåll järnväg, dat 2017-03-06 
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järnväg- och it-anläggningen. Detta är grunden för utvecklingen mot ett mer 
effektivt underhållsarbete, eftersom det är tillgångarna och dess historik som ligger 
till grund för behovsbedömning, planering, prioritering samt utförande av olika 
åtgärder (rätt åtgärd, i rätt tid). 
 

 förbättra kontrollen på underhållskostnader vilket medför bättre möjligheter till 
livscykelkostnadsanalyser och därigenom bättre möjligheter att välja rätt alternativ 
vid investeringar. 

Entreprenörer får i och med Gus färre it-system att förhålla sig till, och de får möjlighet att 
arbeta direkt i Trafikverkets underhållssystem. Det blir tydligare när entreprenörer ska 
räkna på underhållskontrakt, eftersom anläggningens omfattning och underhållsbehov blir 
tydligare beskrivet med hjälp av Gus. Samtidigt minskar incitamenten i utförande 
entreprenadbolag att som konkurrensmedel investera i egna managementsystem.   

Utrullning av piloter sker löpande i detta nu.  

Tanken är att dessa utvecklingsinsatser tillsammans med övriga pågående 
utvecklingsinsatser sammantaget ska leda till ett allt mer optimerat gränssnitt mellan 
beställare och utförare. För att det ska ske krävs att det finns möjligheter att utveckla för 
utförande entreprenör. Det är dock viktigt att notera att gränssnittet mellan upphandlande 
och utförande entreprenör är under ständig utveckling. På kort sikt kommer Trafikverket till 
delar att mer i detalj styra utförandet, medan andra delar upplåts för en mer kreativ 
marknad som ges möjlighet att vara innovativ.  

 

14. Regelverket 

Vid upphandling av underhåll av järnvägsanläggning är lagen (2016:1146) om upphandling 
inom försörjningssektorerna (LUF) tillämplig. Denna lag kan bli tillämplig i olika skeden av 
upphandling av 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. 

14.1 Möjligheten att styra prissättningen samt förkasta onormalt låga anbud 

Enlig 15 kap. 1 § LUF ska en upphandlande enhet tilldela den leverantör ett kontrakt vars 
anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga enheten. 
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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 enheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden.  

Den upphandlande enheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett 
tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden. 

I bestämmelsen räknas även upp ett antal exempel på vad en sådan förklaring kan gälla. 

 

14.1.1 Finns det möjligheter att styra prissättningen? 

Historiskt har Trafikverket försökt stävja strategisk prissättning genom att i förväg styra 
prissättningen, bland annat genom golvpriser och andra begränsningsregler.  

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 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 (så kallat 
golvpris) inte kommer att antas. Även om avgörandena som återges här avser tillämpning av 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är lydelsen i LUF i nu aktuella delar 
identisk, varför vi gör bedömningen att avgörandena har betydelse även för upphandlingar 
som genomförs enligt LUF. 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 genom ett senare avgörande (HFD 2020 ref. 24) 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. 

 

14.1.2 Styrning av prissättningen i kontrakten för basunderhåll järnväg  

I dagens upphandlingar finns det begränsningsregler för prissättning inom vintermodellen, 
där takpriser för de relevanta resurserna anges samt att vintertjänsternas fasta del ska hålla 
sig inom ett visst intervall.  

 



63 (72) 

14.2 Förkasta onormalt låga anbud 

Bestämmelserna om förkastande av onormalt låga anbud är det verktyg som lagstiftaren 
tillhandahåller för att förebygga att upphandlande enheter 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 § LUF). 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 enhetens 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 enheten 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).  

 

14.2.1 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 delmängder 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 delmängder som är mest lönsamma för leverantören 
att utföra. Det finns då risk för överproduktion på vissa delmängder och leveransvägran på 
andra. 

För ett antal år sedan försökte Trafikverket förkasta anbud från en leverantör i ett uppdrag 
som avsåg basunderhållskontrakt väg, där leverantören hade lämnat minuspriser på vissa 
delmängder. Leverantören begärde överprövning av 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.  
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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 
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. Även ett anbud som 
avsåg basunderhållskontrakt järnväg har förkastats då prissättningen på ett antal 
delmängder bedömdes väldigt låg och så även den totala anbudssumman. Trafikverket 
försökte på ett konkret sätt argumentera kring resurssättning och faktiska kostnader. Även i 
det fallet underkändes dock Trafikverkets tolkning och domstolen gick på leverantörens 
argumentation som var mer övergripande och till stora delar likartad den såsom den 
återgivits i ovan dom i HFD (se Kammarrätten i Sundsvalls dom 2016-09-27 i mål K 1192-
16). 

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 delmängder 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. 

14.3 Uteslutning av anbudsgivare med hänvisning till tidigare erfarenhet 

Enligt LUF är det i vissa situationer möjligt för upphandlande myndighet att utesluta 
leverantörer från att delta i upphandling (fakultativa uteslutningsgrunder). Bestämmelserna 
finns i 13 kap. 4 § LUF 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: 

  13 kap. 4 § 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,  

 13 kap. 4 § punkt 5 om leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i 
fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt LOU, LUF, LUK 
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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. 

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 punkt 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 underlåtande av betalning) 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 § LUF).   

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. 

14.4 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 basunderhållskontrakt 
järnväg – vare sig på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen eller väsentligt kontraktsbrott.  

En utmaning i dessa sammanhang är att drift och underhåll av järnväg är ett samhällsviktigt 
uppdrag som ska säkerställa framkomlighet för tågtrafiken. 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 att leverantörsmarknaden är mycket 
begränsad. Att utesluta leverantörer kan därför få stor påverkan på konkurrensen. 
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14.5 Kvalificering och tilldelning 

När det gäller kvalificering kan det ställas krav på leverantörens tekniska och yrkesmässiga 
kapacitet, och på att leverantören i det sammanhanget ska visa upp intyg som visar att man 
genomfört byggentreprenader av liknande slag på ett tillfredsställande sätt. Det skulle 
kunna aktualiseras att beställare inte vill intyga detta om obalanserad budgivning påverkat 
en entreprenörs förmåga eller 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. 

Trafikverket upphandlar som regel kontrakt för basunderhåll järnväg med 
tilldelningskriteriet pris. I några fall har upphandling skett genom bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet. Någon konkret utvärdering av hur de kontrakten har fallit ut jämfört med 
när upphandling skett med enbart pris har dock ännu inte hunnit göras. Vidare utvärdering 
av dessa och utveckling av sådana tilldelningsmodeller bör övervägas framgent. Att använda 
kvalitet som tilldelningskriterium förutsätter dock 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 
kontraktsgenomförandet. 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 järnväg finns pågående kontrakt där man 
använder systemet Upplev som bonusgrundande, i syfte att utveckla kvaliteten i utförandet.  

 

15. Åtgärder för att öka effekten av 
basunderhållsarbetet 

15.1 Pågående åtgärder  

Som en del i Trafikverkets arbete med ständiga förbättringar pågår det ett antal 
utvecklingsarbeten som kommit olika långt i progress. Övergripande arbetar Trafikverket 
med att stärka beställarrollen samt att utveckla konstraktsstyrningen och uppföljningen. 
Dessa kräver ett långsiktigt strategiskt arbete. Som en del i det övergripande 
utvecklingsarbetet kan nämnas några mer detaljerade områden såsom förbättrad och 
utvecklad egenkalkyl, förbättrade kalkylförutsättningar, bättre nyttjande av tider i spår samt 
erfarenhetsåterföring och utveckling via ett antal olika forum och nätverk. Förutom dessa 
vill Trafikverket särskilt lyfta fram: 

 Utvärdering på annat än pris 

 Förbättrad samverkan och  förbättrat samarbete 

 Utvecklad uppföljning 
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15.1.1 Utvärdering på annat än pris 

I syfte att skapa drivkrafter på att fokusera på annat än enbart pris vid inlämnande av anbud 
har Trafikverket ett pågående arbete med att ta fram nya modeller för utvärdering genom 
bästa förhållande mellan pris och kvalitet (mervärden), det vill säga inte enbart det 
ekonomiskt mest fördelaktiga genom pris. Det arbetet pågår även för 
basunderhållskontrakten väg. Två piloter har genomförts inom järnvägsområdet som avses 
driftsättas under 2022. Trafikverket kommer att fortsätta arbetet med ett antal pilotprojekt 
på basunderhållskontrakten, där utvärdering på annat än pris genomförs, exempelvis 
genom användande av BVP-modellen, genomförandebeskrivningar som mervärde och 
Upplev som mervärde. Trafikverket avser löpande utföra analyser av de genomförda 
piloterna i syfte att dels se vilken effekt dessa piloter ger samt möjlighet att anpassa 
modellerna, men även huruvida modellen med utvärdering på annat än pris ska fortsätta att 
tillämpas på valda delar av basunderhållskontrakten. Möjliga effekter med utvärdering 
genom mervärden kan förhoppningsvis vara mindre spekulativ prissättning samt en 
förflyttning av entreprenörernas fokus från lägsta pris till ökad effekt och utveckling av 
utförandet.  

 

15.1.2 Förbättrad samverkan och förbättrat samarbete 

Enligt beprövad forskning så är samverkan ett av de viktigaste områdena för att få en 
effektivitet och utveckling inom ett upphandlat kontrakt. En dålig samverkan och ett icke 
fungerande samarbete har en direkt negativ påverkan på framdrift, lojalitet och utveckling. 
Syftet med att arbeta såväl strategiskt som operativt med samverkan är att få alla parter att 
arbeta med en gemensam målstyrning och arbeta med utgångspunkt i att utföra åtgärder för 
anläggningens bästa. En god samverkan bidrar till ett bra samarbetsklimat och att 
personerna som arbetar på uppdraget trivs. Det skapas en lojalitet mellan parterna som 
bidrar till en gemensam vilja att driva den goda affären. I förlängningen ser Trafikverket att 
en förbättrad samverkan borde verka positivt både på viljan att inkomma med strategiskt 
prissatta anbud, viljan att utföra rätt åtgärder och viljan att arbeta kostnadseffektivt. Det 
borde även bli positiva effekter gällande kontinuitet i personella resurser samt skapa 
förutsättningar och incitament att driva utveckling och arbeta med systematisk förbättring. 

 

15.1.2.1 Samverkan hög 
På Trafikverket pågår inom basunderhållskontrakt järnväg två pilotprojekt med Samverkan 
hög. Projekten är i skrivande stund nyligen tilldelade, varför det är för tidigt att dra några 
erfarenheter av utvärderingsmodellens eventuella möjligheter, inom aktuell kategori. Ett av 
pilotprojekten är under överprövning vilket riskerar att försena utvärdering av 
upphandlingsmodellen/entreprenadmodellen, samt möjliga effekter på genomförandet, 
ytterligare. Samverkan hög förutsätts inte generera färre tvistigheter i kontrakten, utan 
snarare ett bättre samarbetsklimat med bättre förutsättningar att lösa de diskussioner som 
naturligt uppstår i alla avtal.  Konceptet har som målsättning att skapa attraktivare kontrakt 
med en högre kalkylerbarhet och bättre riskfördelning. Modellen syftar även till att 
säkerställa att rätt åtgärder utförs vid rätt tillfälle till rätt kvalitet och kostnad, genom att 
projektet arbetar med en gemensam målstyrning. Då modellen utvärderar på kvalitativa 
kriterier och priset som tas in endast är ett procentuellt påslag på självkostnaden är inga 
spekulationer i anbudspriser möjliga. Samarbetsformen förväntas även bidra till högre 
innovationspotential samt vilja att bedriva och testa utveckling.  
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15.1.2.2 Samverkan bas 
För närvarande utvecklas konceptet ”Samverkan bas” på nationell verksamhetsövergripande 
nivå inom Trafikverket som ett delprojekt inom arbetet med beställarrollen. Projektet kallas 
”Samverkan bas för ökad tillit”. Det förekommer även olika utvecklingsinsatser inom de 
olika distrikten i syfte att hitta best practice och nyckelfaktorer för att få framdrift och 
utveckling av samverkan i alla basunderhållskontrakt. Ett exempel är att det nyttjats externa 
samverkansledare som kan verka som en oberoende part med uppdrag att arbeta med 
samverkan och gemensam målstyrning. Det finns även exempel där det skapats en 
gemensam styrgrupp för att prata förtroendefrågor.  

 

15.1.3 Utvecklad uppföljning 

Trafikverket arbete med uppföljning av kontrakten på ett flertal sätt. Två av de viktigaste 
områdena där Trafikverket arbetar aktivt med utveckling är Leveransuppföljning och 
Kontraktsuppföljning. 

 

15.1.3.1 Leveransuppföljning 
Ett särskilt riktat arbete pågår på Trafikverket med att fokusera på och utöka antalet 
leveransuppföljningar. En del i det arbetet är att Trafikverket har byggt upp team med flera 
olika kompetenser och resurser som ska kunna arbeta aktivt med kontraktsstyrning och 
uppföljning.  

Sedan 2017–2018 arbetar Trafikverket med leveransuppföljning av järnvägsunderhållet, och 
det utförs numera av egen personal fullt ut. Leveransuppföljning är en del av Trafikverkets 
kontroll för att följa upp och säkerställa att det järnvägsunderhåll som upphandlats har 
utförts med rätt kvalitet, och i rätt tid och rätt mängd samt ger en kontroll av 
järnvägsanläggningen i sin helhet. Modellen är under införande och utveckling. Eftersom 
modellen inte fanns på plats vid konkurrensutsättningens begynnelse (2002) är 
förhoppningen att effekterna blir goda när den väl är etablerad. Syftet är att säkerställa att 
det som beställs blir utfört i entreprenaderna med hänsyn taget till att uppföljningen måste 
vara så kostnadseffektiv som möjligt. Själva uppföljningen får aldrig bli mer kostsam än vad 
produktivitetshöjningen som en följd av konkurrensutsättningen ger.      

15.1.3.2 Kontraktsuppföljning 
Underhållsdistrikten inom Trafikverket har sedan några år tillbaka skapat och fortsätter 
utvecklingen av kontrollprogram för sina projekt Basunderhållsavtal järnväg. 
Kontrollprogrammet byggs upp till största del utifrån de mer administrativa delarna i 
kontraktet. Det ska vara ett stöd och hjälp för projektledare och kontraktsteam gällande 
uppföljning. Det innebär att projektledaren och kontraktsteamen med stöd från 
kontrollprogrammet har möjlighet att på ett bra sätt styra och leda leverantörerna genom att 
i dagordningar vid till exempel byggmöten och övriga dialogsammanhang skapa agendor 
som fångar in de behov och krav som krävs för att avtalet ska leverera det som förväntas. 

Avseende åtgärder i anläggningen rapporteras de in i några olika system. Dessa system är 
dock inte framtagna, eller avsedda, för att på en övergripande nivå jämföra uttagna mängder 
från mängdförteckning på aggregerad nivå. För det enskilda kontraktet däremot går det att 
följa entreprenörens verksamhet på en relativt detaljerad nivå, dock med ett stort inslag av 
manuellt arbete. Som tidigare nämnts planeras piloter inom Gus gällande tillståndsbaserat 
underhåll att ske under år 2022 med implementering i slutet 2022 och 2023. Därefter avses 
användandet av Gus för avhjälpande underhåll att planeras och implementeras. 



69 (72) 

15.2 Kommande utvecklingsområden 

Förutom redan  beskrivna initiativ så undersöker Trafikverket även att utveckla ytterligare 
delområden. Vissa finns det redan initiativ till medan andra avses startas upp i närtid. Som 
exempel kan nämnas att Trafikverket avser att arbeta med utvecklade anbudsutvärderingar 
samt att se över möjligheten till anpassning av den ersättningsmodell som används för 
justering av mängden trafik och mängden tonnage. Utöver dessa vill Trafikverket särskilt 
lyfta fram några åtgärder som kommer genomföras: 

 Utökade leverantörsdialoger 

 Förhandling 

 Utveckling av modell för vintertjänster 

 Skapa bättre förutsättningar för likartad kontraktstillämpning 

 Affärsmässiga analyser gällande regelförändringar 

 

15.2.1 Utökande leverantörsdialoger 

Trafikverket arbetar i dag systematiskt med leverantörsdialoger med A och B-leverantörer 
(de största leverantörerna). Dialogen sker på övergripande Trafikverksnivå. Dialoger och 
utveckling sker även via anläggningsforum och genom att Trafikverket har separata dialoger 
med branschorganisationen för järnvägsentreprenadföretag, FSJ.  

Trafikverket avser att starta upp fördjupad leverantörsdialog i syfte att få en ökad förståelse 
av den påverkan som obalanserad budgivning orsakar samt kostnadsökningen gällande 
baskontakten på järnväg i såväl upphandlings- som utförandeskedet. Leverantörsdialogerna 
föreslås omfatta bland annat beskrivningarna av tekniska krav, kalkylförutsättningar samt 
ersättningsformer.  

I syfte att få ut konkreta förslag till åtgärder och förbättringar ser Trafikverket behov av att 
genomföra dialoger med såväl de etablerade och redan kontrakterade leverantörerna inom 
basunderhållet som de potentiella tillkommande leverantörerna. Det kan finnas behov av att 
genomföra dialogerna i flera steg där båda parter måste bidra på ett öppet och 
förutsättningslöst sätt, med konkreta förbättringsförslag som syftar till att utveckla och 
effektivisera basunderhållet inom järnväg. 

 

15.2.2 Förhandling 

Inom basunderhållskontrakten gällande såväl järnväg- som väg, är förhandling sällan 
förekommande. Det kan finnas en möjlighet att nyttja förhandling som en del i 
utvärderingen av inkomna anbud. Det innebär 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 spekulativa priser kan 
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 tiden för upphandlingsprocessen samt ökad risk för överprövning. De eventuella positiva 
effekterna av att förhandla är inte analyserade utan enbart spekulativa, eftersom det inte 
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finns några konkreta exempel att dra erfarenhet av. Detsamma gäller eventuella risker.  
Trafikverket kommer ta fram en modell för förhandling, göra nödvändiga anpassningar av 
underlag och använda sig av förhandling i kommande upphandlingar för att se eventuell 
effekt. En viktig del i framtagandet av metod och även det faktiska utförandet är 
branschernas samverkan och delaktighet för att kunna uppnå önskat resultat. En 
framgångsrik förhandling bygger på ett gemensamt arbete och ett gemensamt intresse från 
båda parter att vilja använda sig av de möjligheter som en förhandling skulle kan innebära. 

 

15.2.3 Utveckling av modell för vintertjänster 

I syfte att undersöka möjligheten till förändringar i den nuvarande vintertjänstmodellen 
gällande såväl omfattning, ersättningsmodell och konsekvenser, kommer Trafikverket att 
genomföra en vidare analys av nuvarande modell och arbetssätt kopplat till effekt och utfall. 
Översynens målsättning är att hitta en modell som på ett transparent och förutsägbart sätt, 
sett till den utmaning väderpåverkan innebär, säkerställer ett effektivt och hållbart sätt att 
upphandla vintertjänsterna i basunderhållskontrakten.   

 

15.2.4 Skapa bättre förutsättningar för likartad kontraktstillämpning 

Trafikverket arbetar i dag med regelbunden erfarenhetsåterföring bland annat inom 
förvaltningsgruppen (representanter från olika avdelningar inom underhåll samt inköp) och 
inom distriktet via processorienterad projektstyrning. 

Trafikverket bör se över prioriterade områden avseende kontraktsstyrning samt hur dessa 
kan utvecklas för att bli tydligare samt mer ensade för kontraktsparterna.  

I syfte att bidra till tydlig, förutsägbar samt transparent kontraktsstyrning kommer 
Trafikverket inom ramen för övriga förbättringsområden även att aktualisera ett 
utvecklingsarbete i syfte att gemensamt förbättra och nationellt samordna 
kontraktstillämpningen och erfarenhetsåterföringen, exempelvis kring tidsplaner, 
systemstöd och verkligt resursbehov, i syfte att förbättra och utveckla och minska manuellt 
arbete.  

 

15.2.5 Affärsmässiga analyser gällande regelförändringar 

Enkätsvaren påvisar regelförändringar som en av de delar som bidrar till att öka 
kontraktskostnaderna under kontraktstiden. I dagsläget finns det tydliga beskrivet att 
Trafikverket vid införande av regelförändringar ska göra en analys som beskriver effekterna 
och eventuell kostnadspåverkan på hela verksamheten och även påverka på upphandlade 
kontrakt. Detta för att kunna fatta medvetna beslut sett till totaleffekter för anläggning, 
kostnad och samhällsnytta, samt för att säkerställa konkurrensneutralitet. 

Trafikverket avser att genomföra ett fokuserat arbete med att säkerställa att rutiner för 
kostnadsanalyser och effekter efterföljs, samt att analysen och  beslutet om ett eventuellt 
införande gemensamt bestäms av alla verksamheter som är berörda och har sakkunskap. 
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