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ABSTRACT  

Turnkey contract is a commonly used form of contract for procurement of projects, however 

not so common when it comes to rail infrastructure, because railway installations are so 

complex and makes greater demands on availability and traffic safety. Performance contracts 

have occurred in railway projects for a long time. 

The Swedish Transport Administration has received directives from the government to push 

for increased productivity and increased degree of innovation in the construction industry. 

The Swedish Transport Administration has the ambition to transform its role as a client to 

create the conditions for the market and its driving forces for increased innovation and 

productivity by handing over a greater commitment and responsibility to the contractors. 

A strategic primary focus is to increase the proportion of turnkey projects within the 

construction industry. Contracts relating to investments between 25-500 million will be 

procured through turnkey projects. The purpose of this report is to identify how the market 

views the specifications with emphasis on object-specific technical description, its 

calculability, structure and clarity. The section that has been analyzed in this report is the 

construction of the freight line between Stenkumla - Dunsjö that is part of the whole distance 

between Hallsberg - Degerön.  

 

Interviews were conducted with entrepreneurs who have participated in the bidding contest. 

The purpose of the interviews was to get the contractors' views on the specifications that can 

be taken into account in future projects. Responses will be analyzed by the Swedish 

Transport Administration and taken into account for the development of future specifications 

in turnkey contracts for the construction industry. 

OTB for the route Stenkumla - Dunsjö, entrepreneurs are not allowed to come up with 

innovative solutions, since the specifications contain many technical solutions specified by 

the Swedish Transport Administration. 

The contractors want more freedom in the specifications in order to provide innovative 

solutions. One reason that there are many technical solutions in this project is because, the 

project was meant to be procured as performance contract and Traffic Authority had already 

planned a lot before they decided to purchase it as Turnkey contract. 

Keywords: OTB, TEiP, contract form, offer, compensation form, public procurement, 

tender documents, turnkey project, performance requirements, procurement. 
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SAMMANFATTNING  

Totalentreprenader är vanligt förekommande entreprenadformen vid upphandling av projekt 

dock inte så vanligt när det gäller järnvägsanläggningar eftersom järnvägsanläggningar är så 

komplexa och ställer större krav på tillgänglighet och trafiksäkerhet. Utförandeentreprenader 

har varit entreprenadformen som har förekommit vid järnvägsprojekt under en längre tid.  

Trafikverket har fått direktiv från regering att verka för ökad produktivitet och ökad 

innovationsgrad i anläggningsbranschen. Trafikverket har som ambition att förändra sin roll 

som beställare för att skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökas 

innovation och produktivitet genom att överlämna ett större åtagande och ansvar till 

entreprenörerna.   

En strategisk huvudinriktning är att öka andelen totalentreprenader inom 

anläggningsbranschen. Entreprenader som avser investeringar mellan 25 – 500 Mkr ska 50 

% av entreprenaderna upphandlas genom totalentreprenader. Syftet med denna rapport är 

att kartlägga hur marknaden ser på förfrågningsunderlaget med tonvikt på det objektspcifik 

tekniska beskrivningen, dess kalkylbarhet, struktur och tydlighet. Sträckan som har i denna 

rapport analyserat är byggnationen av godsstråket mellan Stenkumla – Dunsjö som är en del 

av hela sträckan mellan Hallsberg – Degerön.  

Intervjuer har utförts med entreprenörerna som har deltagit i anbudstävlingen. Syftet med 

intervjuerna har varit för att få entreprenörernas synpunkter på förfrågningsunderlaget som 

kan tas hänsyn till i kommande projekt.  Svaren kommer analyseras av Trafikverket och tas i 

hänsyn till utvecklingsarbetet av framtida förfrågningsunderlag inom totalentreprenader för 

anläggningsbranschen.  

OTB för just sträckan Stenkumla – Dunsjö, tillåts inte entreprenörerna komma med 

innovativa lösningar eftersom förfrågningsunderlaget innehåller många tekniska lösningar 

som angivits av Trafikverket. Entreprenörerna vill ha mer frihet i förfrågningsunderlagen för 

att kunna bidra med innovativa lösningar. En anledning till att det finns många tekniska 

lösningar i detta projekt är att det finns en beslutad järnvägsplan. Järnvägsplanen styr 

utformningen av anläggningen.  

 

Nyckelord: OTB, TEiP, entreprenadform, anbud, ersättningsform, totalentreprenad, 

förfrågningsunderlag, offentlig upphandling, funktionskrav, upphandling 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

OTB Objektspecifik teknisk beskrivning, som tas fram av 
beställaren för att beskriva ett projekt. Denna 
handling används av entreprenörer för att lämna 
anbud.  

TEiP Total entreprenader i praktiken, ett nytt koncept som 
Trafikverket har tagit fram.  

CTM Trafikverkets upphandlingssystem. 

BaTMan Bridge and Tunnel Management. 

Optram Trafikverkets system för att studera och analysera 
periodiska mätningar på spår och kontaktledning. 

BIS Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta 
information om banrelaterade anläggningar och 
händelser.  

EMIL IT-stöd som automatiserar sättet att beställa och 
leverera järnvägsrelaterade tekniska ritningar lagrade 
i dokumenthanteringssystemet IDA.  

ÄTA Ändringsarbete, tilläggsarbete. 

FFU Förfrågningsunderlag: det underlag som beställaren 
tillhandahåller för utarbetande av anbud 

AF Administrativa Föreskrifter 

EK Entreprenads Kontrakt  
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Á-pris  Pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete.  

Beställare Den part som beställer ett projekt eller framställer ett 
projektdirektiv. 

Entreprenör Företag som bygger anläggningen  

Förfrågningsunderlag Ett eller flera dokument som innehåller förutsättningar 
för upphandlingar och används som underlag för 
anbudsberäkning, detta tar beställaren fram. 

Materialservice Trafikverket materialservice försörjer den svenska 
järnvägen och järnvägspecifikt material och tjänster.  

Projektör Konsult som har huvuduppgift att konstruera och 
utforma järnvägen och konsulten är ansvarig för 
framtagandet av ritningar samt andra tillhörande 
dokument.  

Tågplan Trafikverket tar fram ett dokument med samlad 
planering som innehåller spår tider för trafik samt 
planerade ban arbeten.  
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BESTÄMMELSER 

Bestämmelser Beskrivning 

AB04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings 
och installationsentreprenader. 

ABK09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt- och ingenjörsverksamhet. 

ABT06 

 

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings och 
installationsarbeten. 

LBJ Lag(1995:1 649) om byggande av järnväg. 

LUF Lag(2007:1 092) om offentlig upphandlingar inom 
områden vatten, energi, transporter och posttjänster 

MB Miljöbalk (1998:808) 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning. Beskriver ett projekts 
inverkan på miljön enligt MB 6 kap 7 § miljöbalken 
(1998:808) 

PBL Plan- och bygglagen (1987:10) 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Trafikverket ska successivt bygga dubbelspår på sträckan Hallsberg-Degerön, sträckan är 

totalt 46 km lång, detta görs för att underlätta trafiken och även öka kapacitet på denna 

sträcka för att klara av mer trafik och ha en säkrare förbindelse mellan Hallsberg-Mjölby. 

Dubbelspår på sträckan kommer göra att möte mellan tåg sker naturligt och på ett säkert 

sätt, det tillåter även högre hastighet och större trafikmängd. I takt med utbygganden av 

järnvägen kommer förseningar minska och säkerheten ökas. Trafikverket har valt att dela 

sträckan i etapper och på sträckan mellan Stenkumla-Dunsjö som är 13 km lång skall det nya 

konceptet totalentreprenad i praktiken (TEiP) tillämpas.  (Trafikverket, 2014 a) 

Det finns olika upphandlingsformer som kan tillämpas vid projekt i anläggningsbranschen. 

Trafikverket har använt sig utav utförandeentreprenads form vid järnvägs projekt och detta 

har resulterat i svag produktivitetsutveckling som i sin tur har medfört att kostnaderna ökat 

utan att slutprodukten har förbättrats i motsvarande grad. En del av trafikverkets utvecklings 

plan är att få mer infrastruktur för pengarna och detta har lett till att trafikverket vill 

förändra sin beställarroll och därmed även upphandlingsformer. Målsättningen är att 50 % 

av upphandlingarna ska övergå till totalentreprenad. (Trafikverket, 2014 c) 

Trafikverket har arbetat fram ett nytt koncept totalentreprenad i praktiken (TEiP) för att 

beskriva entreprenader i funktions form och genom detta förenkla upphandlingen till fast 

pris. I tidigare projekt har beställaren dvs. Trafikverket har varit ansvariga för projekteringen 

som innebär att trafikverket har även varit ansvariga för tekniska lösningarna och att dessa 

leder till avsedd funktion och entreprenören har varit ansvarig för utförande (byggande).  I 

totalentreprenad är entreprenören ansvarig för projektering och utförande (byggande), 

entreprenören är även ansvarig för att tekniska lösningar uppfyller beställarens 

(Trafikverkets) ställda funktionskrav. Totalentreprenad är vanligt i byggbranschen där det 

finns så kallade nyckelfärdiga byggnader/hus dvs. man anlitar en entreprenör som ansvarar 

för hela processen från projektering till att byggnaden är färdigställd och redo för 

användning. (Nordstrand, 2008) 

 

I järnvägsprojekt har inte TEiP använts i samma utsträckning som i vägprojekt. Det har varit 

lättare att tillämpa TEiP för vägprojekt eftersom dessa projekt inte är lika komplexa som 

järnvägsprojekten. Vägprojekt som utförts med det nya konceptet TEiP har många 

synpunkter framkommit genom att trafikverket utfört intervjuer med de inblandade 

entreprenörerna. Det har kommit synpunkter gällande mallarna som använts framförallt 

objekt tekniska beskrivningen (OTB) men dessa mallar förbättras successivt och mallarna 

blir bättre för varje gång. Kunskapsåterföringen från tidigare projekt har varit dåligt eftersom 

det inte finns någon databas tillgänglig för att lagra dessa information och sprida dem. Det 

har gjort att erfarenheterna från tidigare projekt varit svår sökta. Inom TEiP finns det en 

resurs (Göran Kers) som håller reda på erfarenheterna men eftersom han är konsult och inte 

har kontinuerlig uppdrag blir det svårt att eftersöka dessa erfarenheter för framtida projekt.  

(Victorin, 2013 b) 
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1.2 Syfte  

Examensarbetet ska kartlägga hur marknaden dvs. entreprenörerna ser på 

förfrågningsunderlaget med tonvikt på det objektspcifik tekniska beskrivningen (OTB). Dess 

kalkylbarhet, struktur och tydlighet och även komma med synpunkter som kan tas hänsyn till 

framtida projekt. Men även hitta en lösning åt kunskapsåterföreningen som kan ha en 

avgörande roll för framtida projekt, samt föreslå lämpliga förbättrings metoder. Studien 

undersöker även svårigheter med det nya konceptet i järnvägsprojekt med de regelverk som 

finns idag.  

1.3 Frågeställningar  

 Vad är skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad när det gäller 

arbetssätt för att lämna anbud?  

 Hur mycket projektering krävs för att kunna lämna anbud? 

 Hur ser entreprenörerna/anbudsgivarna på det nya konceptet med en OTB? 

 Finns det förbättringsmöjligheter i förfrågningsunderlaget? i sådana fall vilka och 

inom vilka områden? 

 Vilka svårigheter har entreprenören stött på? 

 Hur kan beställaren förbättra förfrågningsunderlaget? 

 Ges det möjligheter att komma med innovativa lösningar med det nya konceptet? Om 

inte, vad är det som begränsar? 

 Vill anbudsgivarna ha flera/färre funktionskrav? i sådant fall inom vilka områden? 

1.4 Avgränsning  

Examensarbetet kommer att behandla det nya konceptet TEiP samt OTB för sträckan mellan 

Stenkumla-Dunsjö där trafikverket är beställare. Tyngdpunkten av examensarbete kommer 

ligga på hur OTB är skriven samt hur entreprenörer som arbetat med OTB har för synpunkter 

gällande kalkylbarhet, struktur och tydlighet. De olika entreprenadformerna kommer att tas 

upp i detta examensarbete enbart för att visa på skillnaden mellan olika entreprenadformer 

samt förståelse av olika entreprenadformer som finns att välja bland. Endast entreprenörer 

som har lämnat anbud kommer att intervjuas.  
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2 METOD  

Det finns ingen mall som beskriver lämplig entreprenadform för olika projekt. Projekten 

varierar i storlek allt ifrån några miljoner kronor till hundratals miljoner kronor. För att 

analysera tonvikten i underlaget och hur det har varit att lämna anbud med det nya 

konceptet TEiP kommer de som arbetat med att ta fram konceptet och dem entreprenörer 

som varit med i anbudstävlingen att intervjuas.  

Examensarbetet kommer att inledas med en litteraturgenomgång inom ämnet samt 

insamling av förfrågningsunderlaget som har använts för projektet. Andra lämpliga underlag 

som är relevanta för arbetet så som OTB och TEiP, hur dessa mallar är uppbyggda. Eftersom 

detta examensarbete i stora drag baseras på erfarenheter och synpunkter från anbudsgivarna 

kommer intervjuer och utvärderingar var en del av metoden för att få fram rätt information 

från anbudsgivarna.  

2.1 Intervju  

Trafikverket har strategiska mål, att till 2018 ska 50 % projekten upphandlas genom 

totalentreprenader (Trafikverket, 2014 b) Intervjun kommer ligga som grund för att 

kartlägga utvecklingsmöjligheter med TEiP och OTB. I detta examensarbete kommer 

Trafikverket, författarna till OTB och de entreprenörer som varit med i anbudstävlingen att 

intervjuas angående TEiP och OTB. Syftet med intervjun är att få fram synpunkter från 

entreprenörerna samt utifrån intervjun försöka hitta förbättringspotential i OTB.  

Intervjun kommer vara en semistrukturerad intervju där ambitionen är att få intervjua de 

fyra entreprenörer som lämnat anbud, dock kan det vara svårt att få de entreprenörer som 

inte fått arbetet att ställa upp på en intervju. Frågorna som kommer ställas under intervjun 

kommer att skickas ut tillsammans med bakgrundsfakta om intervjun till de som medverkar 

innan intervjun sker i form av besöksintervju.  Intervjun ska spelas in så länge de som blir 

intervjuade ger medgivande till det, detta för att inte missa någon information under 

intervjun.  

2.2 Val av frågor  

Frågorna är formulerade för att så ut mycket information från intervjuerna, eftersom 

synpunkterna från entreprenörerna kommer ligga till grund för ett utvecklingsarbete för 

OTB. Litteraturstudie samt personliga möten med Trafikverket ligger till grund för frågorna.   

Dem personliga möten med Trafikverket gällande intervju frågorna har legat till stor grund 

eftersom Trafikverket är beställare och fått in några frågor under anbudstiden.  

Frågeställningarna var inte anpassade individuellt eftersom alla entreprenörer som har 

lämnat anbud hade samma förutsättningar i anbudet.  
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2.3 Utvärdering av metodval  

2.3.1 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa interjuver valdes i denna studie eftersom syftet med intervjuerna var att få fram 

synpunkter och eventuella förbättringspotential av OTB som inte går att mäta kvantitativt 

(Trost, 2005). Entreprenörerna som intervjuades fick se frågorna innan intervjun gjordes 

men fick inte se följdfrågorna innan intervjun, följdfrågorna ställdes i samband med 

intervjun. Det var lämpligt att tillämpa semi-strukturerad intervju. Intervjuerna spelades in 

dels för att kunna koncentrera sig på de som blev intervjuade samt inte missa något vid 

sammanställningen av intervjun.  

2.3.2 Val av personer att intervjua  

Intervjun handlade om TEiP och OTB därför var det viktigt att intervjua de personer som 

arbetat mest med OTB för att få korrekt bild av åsikterna eftersom det är de som har arbetat 

med just OTB och som har mest åsikter om det. Det var sammanlagd åtta personer som 

intervjuades, två personer från varje företag. Alla som vart intervjuade hade varit inblandade 

i projektet samt arbetat med OTB. 

2.4 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har baserats på vetenskapliga artiklar, konsultrapporter, tidigare utförda 

examensarbete inom ämnet totalentreprenader inom järnvägsinfrastruktur och dem 

handlingar som tillhandahållits från Trafikverket vid med olika träffarna. 

Litteratursökningarna har smalnats av för att få en djupare förståelse för totalentreprenader 

på järnväg. Relevanta föreskrifter, utgivna rapporter och gällande allmänna bestämmelser för 

entreprenadbranschen är exempel på söka litteratur. De olika databaser som användes i 

litteratursökningen var bland annat: Web of Science, Diva, VTI och Google scholar. 

Syftet med litteraturstudierna har varit att samla fakta och teoretisk kunskap för att få en 

bred kunskapsbas inför intervjuerna.  Eftersom en stor del av arbetet berör 

totalentreprenader var en fördjupning inom området nödvändig för att få kunskap om 

totalentreprenader. Det har gjorts lite studier inom det valda ämnesområdet och dem få 

studierna har varit mycket informationsrika gällande totalentreprenader samt allmänt om 

entreprenader och hur dessa entreprenader är anpassade för olika typer av projekt etc.  

Den litteratur som har använts i detta arbete har tillfört dels bakgrundsinformation och dels 

intresse för vidare forskning av ämnet. Genom det har en helhetsbild kunnat formas och 

använts i arbete.  

Sökord som använts har varit bland annat: Totalentreprenad, AB 04, 

Entreprenadformer, ABT 06, Förfrågningsunderlag (FFU) 
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3 ENTREPRENADSFORMER  

Ett företag som anlitas för att utföra ett arbete kallas för entreprenör och den som anlitar 

entreprenören kallas beställare. Inom byggsektorn finns det flera olika entreprenadformer 

och dessa är totalentreprenad, utförandeentreprenad. Utförandentreprenad delas upp i två 

och dessa är delad-och generalentreprenad. I en totalentreprenad ansvarar entreprenören för 

såväl arbetet som huvuddelen av projekteringen, där beställaren anlitar konsulter och 

entreprenörer med kompetens för att utföra arbetet.  Skillnaden mellan general och delad 

entreprenad är att i general så svarar byggherren för projekteringen och entreprenören för 

upphandling av underentreprenörer, i delad entreprenad svarar byggherren själv för 

projekteringen, samordningen och handlar upp underentreprenörer. Mer om olika 

entreprenadformer kommer att tas upp lite senare i avsnittet.  (Söderberg, 2011) 

När det kommer till utlägget kan betalningen delas i ett fast pris med eventuella 

indexreglering eller att företaget jobbar mot arvode plus den verkliga kostnader som ingår i 

projektet dvs. löpande räkning.  (Fahlbeck, 2014). Vad är det som styr valet av 

upphandlingsform? Beställaren tänker igenom vissa viktiga aspekter innan projektet 

påbörjas och dessa aspekter är, ekonomi, projekttid och risktagande. Vad menas med 

upphandlingsform i detta sammanhang, upphandlingsform definieras genom Sättet för 

anbudsinfordran + Entreprenadform + Ersättningsform   

 

Hur och när byggherren inbjuder till anbudstävling framgår i anbudsinfordran och detta kan 

vara offentligt eller begränsad inbjudan. Vid en normal upphandling förbereds ett antal 

entreprenörer tillfälle att lämna anbud, grundad på byggherrens förfrågningsunderlag. I 

extremfall kan det förekomma i princip två fall:  

Vid den enklaste formen av löpande räkningsavtal, då endas en entreprenör tillfrågas. 

Vid s.k. förhandlingsentreprenad, då en entreprenör på förtroendebasis i ett tidigt skede 

sluter avtal med byggherren och medverkar i projekteringen med sitt produktionstekniska 

och ekonomiska kunnande.  (Söderberg, 2011) 

Den ersättningen som utgår för ett utfört entreprenadarbete anses som en central fråga i 

kontrakten. Det finns två olika typer av ersättning och detta kan ses som huvudgrupper som 

entreprenören och beställaren väljer den ersättningsmetoden som gynnar bägge parterna och 

detta är beroende av typ av projekt. Tidigare har dessa två ersättningar tagits upp och den 

första som är fast pris i denna kategori förekommer det indexreglering den andra kategorin 

löpande räkning som är arvode plus den verkliga kostnaden. Beställaren och entreprenaden 

kommer överens om en incitamentsavtal där man delar på kostnadsbesparingar och 

överskridanden, men det är inte så förekommande i praktiken. (Nilsson, 2014). Eftersom 

valet av upphandlingsform styrs av många faktor blir det svårt och ha en rekommenderad 

lösning på upphandlingsform. Fokusen när upphandlingsform väljs bör läggas på att dem 

ställda kraven på projektet uppfylls (Söderberg, 2011) 

Som tidigare nämnt så kan entreprenaden upphandlas genom öppen anbudsförfrågan till 

flera utvalda entreprenörer eller att entreprenaden upphandlas genom direkt förhandling 

med en entreprenör (förhandlingsentreprenad), detta är vanligt i dem fallen där beställaren 

har goda omdömen för entreprenören från tidigare samarbeten.  
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När myndigheter är upphandlare så gäller LOU, lagen om offentlig upphandling där 

anbudsförfrågan är öppen för alla entreprenörer och det går inte bara att välja en entreprenör 

utan anbudsförfrågan eftersom alla entreprenörer som är med i anbudstävlingen ska ha 

samma villkor. AB, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader används för avtalsregler mellan parterna. Allmänna bestämmelser 

är utarbetat av båda parterna (beställare och byggföretag). Uppdatering av bestämmelserna 

sker med några års mellanrum och ges en benämning i form av uppdateringsår, t.ex. AB 04. 

ABT 94, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader är en kompletterande handling för 

totalentreprenader.  (Fahlbeck, 2014) 

3.1 Val av entreprenadformer  

Trafikverket använder idag totalentreprenad men det finns förhoppningar att använda 

totalentreprenad i högre grad och på detta sätt ändra rollen som beställare. Trafikverket vill 

med renordlad beställarroll nyttja entreprenörernas erfarenheter samt att skapa stimulanser 

för innovativit tänkade i anläggningsbranschen. Anläggningsbranschen får större åtagande 

samt ansvar för genomförrande, vilket leder till att kraven på leverantören ökar och på detta 

sätt blir det en ökad konkurrens i anläggningsbraschen.  

Trafikverkets målsättning är att alla entreprenader mellan 25-500 Mkr som upphandlas med 

totalentreprenader ska uppgå minst:  

 20 % (2012) 

 30 % (2013) 

 40 % (2014) 

Trafikverkets projektetledare är ansvarig för anlys och förslag till entreprenadsform och 

tillsammans med upphandlaren tas beslut gällande enteprenadsform i tidigt skede. Det är 

upphandlaren som organiserar och tar fram förfrågningsunderlag samt skickar ut 

entreprenaden för upphandling. Grunprincipen är att större projekten skall vara 

totalentreprenad förutom om det finns mycket krav och låsningar i projektets förutsättningar 

då är utförandeentreprenad att föredra. Utförandeentreprenad gynnar konkurrensen 

eftersom mindre entreprenörer kan lämna anbud. (Trafikverket, 2014 d ; 

Näringsdepartimentet, 2009).   
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3.2 Utförandeentreprenad   

Utförandeentreprenad används i projekt som är svårare att kontrollera eller är mer 

komplicerade. I utförandeentreprenad är beställaren som har hand om projekteringen och 

för projekteringen så har beställaren egna resurser eller så anlitar beställaren konsulter för 

att utföra projekteringen. I projekteringsskedet tas alla handlingar fram för projektet samt 

dem ställda krav och detaljlösningarna som ska ligga till grund för upphandlingen. Det är 

viktigt att projekteringen är noga bearbetad eftersom upphandlingen baseras på dem 

handlingar som tagits fram i projekteringsskedet. En välutarbetad projektering medför 

mindre omkostnader vid byggskedet eftersom det kostar mycket mer att göra ändringar i 

byggskedet än projekteringsskedet. (Nordstrand, 2008) 

Utförandeentreprenören som namnet tyder på har enbart ett ansvar och det är att arbeta 

efter förfrågningsunderlaget som finns för projektet.  (Liman, AB 04 , 2007) (Söderberg, 

2011). Beställaren har ett ansvar att ta fram förfrågningsunderlag (FFU) och den grundas på 

den arbetsplan och bygghandlingar som tagits fram för entreprenören. Hur arbetet ska 

utföras finns med i bygghandlingar som tagits fram av beställaren. I princip ska 

entreprenören bara följa alla handlingar men entreprenören får komma med förslag till 

beställaren och det är beställaren som avgör om arbetet ska göras på ett annat sätt.  (Nilsson, 

2014).  

Beställaren skickar ut ett välutarbetad FFU till entreprenörerna och FFU måste innehålla 

olika handlingar för att entreprenörerna ska kunna räkna och komma med ett á-pris till 

beställaren. För att undvika ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) i byggskedet måste FFU vara 

specificerat och noggrant beskrivande. När beställaren fått in alla anbud från 

entreprenörerna så granskar beställaren alla anbud och väljer den som är billigast och det är 

den entreprenören som har lägsta anbudssumma för projektet.  (Nilsson, 2014) 

Beställaren styr utförandet av projektet i en utförandeentreprenad och detta leder till att 

risken att entreprenören väljer en billigare teknisk lösning men som kan bli mycket dyrare 

vid underhållningen minimeras.  (Liman, AB 04 , 2007) 

Beställaren kan ställa krav på att hänsyn tas till den tredje partens önskemål, och detta kan 

vara exempel på att den har ett speciellt moment i anläggningen. Utifrån det som står i 

rapporten Nilsson (2008) stiger sannolikheten för beställaren att dem tekniska kraven 

uppfylls och utförs på bästa möjliga sätt samt medför en låg livscykelkostnad.  

3.2.1 Garantitiden 

Beställare har under längre tid strävat efter att entreprenörerna ska ha mer ansvar för fel som 

uppstår från entreprenörens sida. Det har pågått mycket diskussioner om detta från både 

beställare och entreprenörers sida. Entreprenören ansvarar för dolda fel som beror på 

vårdslöshet, detta lyckades beställarna förhandla fram i AB 92. Garantitiden är fem år för 

arbetsprestation och två år för material, efter garantitiden gäller ansvarstiden som kommer 

tas upp lite senare. (Liman, AB 04 , 2007) 
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3.2.2 Ansvarstid  

Entreprenören som utfört entreprenaden har ansvarstid i 10 år efter godkänt entreprenad 

och ansvarstiden inleds samtidigt som garantitiden. Beställaren måste själv bevisa att felet 

som uppstått under ansvarstiden beror på entreprenörens arbete, samt att felet beror på 

ansvarslöshet från entreprenörens sida. När ansvarstiden har löpt ut har inte entreprenören 

någon skyldighet för fel som uppstått även om det visar på ansvarslöshet från entreprenörens 

sida.  (Liman, AB 04 , 2007) 

I större omfattande projekt anses utförandeentreprenad som en risk eftersom beställaren kan 

ha missat ha med allt i FFU. Detta leder till ökade kostnader för beställaren där arbetet blir 

mer omfattande och entreprenören måste utöka arbetet efter beställarens önskemål. Detta 

fenomen kallas för ÄTA (ändringsarbete, tilläggsarbete) som står i omedelbart samband med 

kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt avgående arbete. 

Á-priset blir högre än vad som var angivet i anbudet innan arbetet hade påbörjats (Liman, AB 

04 , 2007). 

Förfrågningsunderlaget samt den fastställda järnvägsplanen förhindrar entreprenören att 

anpassa utförandet i utförandeentreprenad. Att utveckla nya tillvägagångsätt för 

entreprenören begränsas även i utförandeentreprenader. Detta leder till att entreprenören 

bara följer en mall där alla arbetsuppgifter och moment står klart och tydligt hur dem ska 

utföras.  (Nilsson, 2014) Allmänna bestämmelser (AB 04) är avsedd för 

utförandeentreprenader, entreprenören har avtal med alla konsulter. Det är viktigt att 

entreprenören har goda kunskaper inom AB 04 eftersom dem stora projekten är hänvisade 

till AB 04.  (Liman, AB 04 , 2007) 

Utförandeentreprenad har olika underkategorier och dessa är delad entreprenad och 

generalentreprenad. Beställaren handlar upp olika entreprenörer och själv leder och 

samordnar olika arbetsuppgifter det kallas för delad entreprenad. I general entreprenad så 

handlar beställaren upp olika entreprenörer men utser en av entreprenörerna att sköta 

samordningen.  (Nilsson, 2014) 

3.3 Delad entreprenad    

Med delad entreprenad menas att beställaren anlitar flera entreprenörer där varje 

entreprenör har sin del att ansvara över. Det finns många delar i ett projekt och exempel på 

dessa delar i ett järnvägsprojekt är, pålning, el, signaler, tele, dagvatten osv.  (Söderberg, 

2011). 

Det är beställarens ansvar att sammanställa FFU, infodra anbud, pröva anbuden och skriva 

avtal med den entreprenören som lämnat det förmånligaste anbudet. I delad entreprenad så 

har man olika sidoentreprenörer men dessa har inget avtal med varandra men det måste 

finnas en planering för dessa sidoentreprenören så att det inte sker några förhinder i deras 

arbete. Enligt AB92 är det beställaren som har samordningsansvaret men detta kan överlåtas 

till en huvudentreprenör och det blir huvudentreprenören som har ansvar för samordningen 

samt tillhandahåller övriga entreprenörer med allmänna hjälpmedel. Vem som ska stå för 

kostnaderna för olika kostnader ska framgå i AF-delen i FFU. Det är förekommande att dem 

sidoentreprenörer anlitar andra entreprenörer för delar av sitt åtagande och dessa kallas för 

underentreprenörer.  (Nordstrand, 2008). I en delad entreprenad finns det för och nackdelar 
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där beställaren gynnas av, det kan vara att det finns möjligheten att kunna pressa priset på 

varje enskild del i projektet samt att beställaren har större frihet och ansvar. Delad 

entreprenad är flexibel på det sätt att det är möjligt att börja med vissa delar av utförandet 

samtidigt som detaljprojekteringen pågår för vissa andra delar och detta medför att 

projekttiden blir kortare samt billigare.  (Söderberg, 2011) 

Delad entreprenad medför kostnader för administrationen eftersom beställaren ansvarar för 

samordningen av dem olika delarna i utförandefasen, i vissa fall kan dessa kostnader minska 

vinsterna. Risker som finns med delad entreprenad är att det kan bli missförstånd mellan 

olika parter som kan leda till att det blir förseningar då alla entreprenörer är mer eller 

mindre beroende av varandra. Ett exempel är om en väg ska byggas då är det lämpligast att 

börja med markarbeten och ifall entreprenören som har hand om markarbeten inte hinner 

bli klar inom den utsatta tiden leder till att alla andra entreprenörer som har hand om 

asfalten, trottoarerna osv blir försenade i sin tidsplan. Beställarens samordning kompetens är 

viktig i delad entreprenad eftersom missförstånden uppstår vid dålig samordning, detta leder 

till att det blir ökade kostnader för beställaren i längden.  (Liman, AB 04 , 2007; Söderberg, 

2011) 

 

Figur 1. Delad entreprenad. Fritt efter (Nordstrand, 2008) 

 

För- och nackdelar med delad entreprenad:  

+ Beställaren har större möjlighet till att öka konkurrensen på varje del av projektet.  

+ Beställaren har lättare att jämföra anbud eftersom alla entreprenörer lämnar anbud på 

samma tekniska lösningar. 

+ Beställaren tar fram bygghandlingar och ritningar och entreprenören utför arbetet efter 

dem, detta minskar risken för att det uppstår fel eller konflikter.  

– Beställaren har avtal med många entreprenörer och detta innebär större ansvar vid fel som 

skall åtgärdas.  

– Beställaren tar fram färdiga handlingar och detta gör att entreprenörerna kan börja arbeta 

när alla handlingar är färdiga, detta leder till att projektet har längre startskede.  

– Kostnader för administrationen samt samordningen för entreprenörerna minskar vinsten 

för beställaren.  

– Förseningar kan bygga på varandra eftersom alla delar i projektet inte utförs av en och 

samma entreprenör.  (Söderberg, 2011)  
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3.4 Generalentreprenad  

Det som skiljer generalentreprenad från delad entreprenad är att i generalentreprenad 

upphandlar beställaren en part för utförandet, en generalentreprenör. Generalentreprenören 

har ansvaret för hela utförandet och beställaren förser entreprenören med dem handlingar 

som finns (Nordstrand, 2008). Det kan förekomma att generalentreprenören inte har den 

kompetensen och i detta fall enligt AB 04 kan generalentreprenören överlämna det till en 

underentreprenör som har den kompetensen som behövs för att genomföra projektet. 

Projekteringen av bygghandlingarna brukar oftast tas fram genom att beställaren har 

kontrakt med en konsult som tar fram dessa bygghandlingar för projekteringen. (Söderberg, 

2011). 

Fördelen med denna entreprenadform är att beställaren inte har ansvaret för samordningen, 

det är generalentreprenören som ansvarar för samordningen under uppförandet. Detta leder 

till att det blir dels minskade administrativa kostnader samt förseningar beroende på missar i 

samordningen som är kostsamma under projektet. För generalentreprenören är denna 

entreprenadform en fördel eftersom entreprenören har fria händer att styra arbetet som den 

tycker är bäst för just projektet samt kan välja fritt vilka underentreprenörer som ska 

kontrakteras. Denna entreprenadform är inte helt ansvarslöst för beställaren eftersom 

bygghandlingar ligger inom beställarens ansvarsområde och fel som uppstår pga. 

bygghandlingar är det beställaren som får stå för (Söderberg, 2011; Ericsson, 2014) 

 

Figur 2. Generalentreprenad. Fritt efter (Nordstrand, 2008) 

 

För- och nackdelar med Generalentreprenad:  

+ Entreprenören har hela ansvaret för entreprenaden.  

+ Beställaren har lättare att jämföra anbud eftersom alla entreprenörer lämnar anbud på 

samma tekniska lösningar. 

+ Beställaren tar fram bygghandlingar och ritningar och entreprenören utför arbetet efter 

dem, detta minskar risken för att det uppstår fel eller konflikter.  

+ Beställaren har inte ansvaret för samordningen, det har generalentreprenören. 
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– Entreprenören har inte så mycket och säga om angående projekteringen eftersom 

projekteringen är redan klar när entreprenören ska påbörja arbetet.   

– Beställaren har ingen påverkan på vilka underentreprenörer som ska väljas.  

– Avvikelser som görs från bygghandlingarna medför kostnader. (Söderberg, 2011)  

3.5 Totalentreprenad  

Totalentreprenad är sig likt namnet det innebär att beställaren låter över hela arbetet till 

entreprenör. Beställaren har endast ett avtal med en entreprenör som omfattar såväl 

projektering som uppförande byggnationen. Det kan förekomma att beställaren har avtal 

med sidoentreprenörer gällande maskininstallationer etc. Den entreprenör som vinner 

anbudet har ansvar för projektet samt utförandet utförs enligt de funktionskrav och gällande 

normer som beställaren har sammanställt i sitt FFU. (Nilsson, 2014; Söderberg, 2011) 

Entreprenören i en totalentreprenad kan påverka större delar av utformningen och detta görs 

igenom samarbete med dem konsulter som har avtalats med. I totalentreprenör brukar det 

oftast vara att den entreprenör som vunnit anbudet oftast har egna konsulter som utför 

arbetet men det är förekommande att konsulter externt anlitas om den kompetensen saknas 

internet. Det är totalentreprenören som har ansvaret för dessa konsulter/underentreprenörer 

arbetsområdet. Arbeten som inte anges i FFU, men som krävs för att uppfylla dem 

funktionskraven skall utföras av entreprenören. (Nilsson, 2014).  

Projektet kan påbörjas tidigare av beställaren eftersom det är entreprenören som har hand 

om detaljprojekteringen. I Trafikverkets fall så kan projektet inte påbörjas innan 

järnvägsplanen är fastställd och detta för att få tillåtelse att lösa in mark och fastigheter. När 

järnvägsplanen är fastställd kan projektet påbörjas och i samband med detta minskas 

frihetsgraden i projektet (Nilsson, 2014) 

Det är funktionskraven som ligger till grund för FFU och detta medför att vid 

totalentreprenader behövs inga fullständiga bygghandlingar i FFU eftersom det är 

funktionskraven som styr projekteringen (Kontraktskommitté, 2006; Nilsson, 2014). 

Beställarens kompetens har stor betydelse eftersom det blir lätt att man ställer allt för många 

beskrivande funktioner istället för funktionskrav som låser in entreprenörer och konsulters 

kreativitet. För att entreprenörer och konsulter ska utforma bästa möjliga lösning ur både ett 

ekonomiskt och tekniskt perspektiv är det viktigt att beställaren kan formulera kraven som 

tillåter detta. (Söderberg, 2011) 

Entreprenörens lösningar ska uppfylla beställarens funktions- och prestandakrav men 

entreprenören har fria händer när det gäller metod. Beställaren anger inte vilken metod som 

ska tillämpas för att uppfylla funktions- och prestandakraven som är ställda. Det är viktigt att 

påpeka att beställaren ska lämna mycket öppet för entreprenören att komma med egna 

lösningar eftersom beställaren blir juridisk ansvarig om beställaren på något sätt i FFU 

bestämmer någon viss teknisk lösning eller material så blir det beställarens ansvar att 

lösningen uppfyller funktionskraven som är ställd (Liman, ABT 06, 2007; Nilsson, 2014).  
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Det finns i vissa fall där beställaren har valt att förklara en utformning genom ritning och 

detta kan tolkas fel av entreprenören. Det är viktigt att veta att varje streck som finns på 

ritningen är ett krav. Det är viktigt att beställarens föreskrivna lösningar inte minskar 

frihetsgraden för just den lösning eller resten av projektet. När det gäller garantitiden är det 

en fördel för beställaren att använda totalentreprenad eftersom garantitiden är fem år, till 

skillnad från utförandeentreprenad som är två år (Liman, ABT 06, 2007). Beställaren i en 

totalentreprenad lämnar över all samordningsansvar på entreprenören som vunnit anbudet 

och beställaren endast förhandlar med en entreprenör. Att entreprenören själv styr över 

utformningen och utförandet är en av de stora vinsterna i totalentreprenader.  (Ericsson, 

2014). 

Den så kallade styrda totalentreprenaden beskrivs delvis vissa tekniska lösningar som ska 

väljas, detta gör att beställaren får en högre kontroll av projektet. FFU i totalentreprenad är 

mindre omfattande än i FFU i utförandeentreprenad.  (Liman, ABT 06, 2007: Nilsson, 2014). 

FFU i en totalentreprenad består av funktionskrav eftersom alla anbudsgivare måste till en 

viss del måste projektera för att kunna bedöma kostnaderna samt lämna ett anbud för 

projektet.  Det är entreprenörens ansvar att undersöka arbetsplatsen och skaffa sig 

nödvändiga information och kännedom om förhållanden som kan påverka utförandet både 

ekonomiskt och tidsmässigt. Infrastrukturprojekt innebär mycket osäkerheter i 

förutsättningar och kräver mer undersökningarna av arbetsplatsen. Dessa osäkerheter leder 

till ett anbudsgivarna måste ha ett riskpåslag i anbudskostnaden för att täcka upp sådana 

osäkerheter.  (Nilsson, 2014) 

Dessa faktorer har stor betydelse i anbudssumman och det ökar beställarens kostnad i 

projektet. Eftersom att lämna anbud för större projekt kostar mycket är det inte så många 

som har råd att lämna anbud och det blir oftast de större entreprenörsföretagen som har råd 

att lämna anbud på större projekt samt har den kompetensen att utföra sådana projekt och ta 

på sig större ansvar som totalentreprenader medför. Det är enbart den som vinner anbudet 

som får ”betalt” i form av att dem får arbetet. De resterande entreprenören som lämnat 

anbud får ingen betald. Det finns i många fall där stora entreprenadföretag inte lämnar 

anbud för att dem tycker att dem inte har råd eller tid med att lämna anbud (Liman, ABT 06, 

2007; Nilsson, 2014)  

 
Figur 3. Totalentreprenad. Fritt efter (Nordstrand, 2008) 
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Fördelar och nackdelar med totalentreprenad beror på många aspekter och två av dessa 

aspekter är marknadsförutsättningar och omständigheter. Här nedan redovisas några 

fördelar och nackdelar med totalentreprenad ur beställaren synvinkel.  

 

+ Entreprenören har hela ansvaret för entreprenaden 

+ Entreprenören har större undersökningsplikt 

+ Förfrågningsunderlaget är enklare att ta fram för beställaren 

+ ÄTA-arbeten blir mindre  

+ Garantiansvar 

+ Dyrare att lämna anbud, detta leder till kvalitet på anbudet blir högre  

– Beställaren har inte så mycket inflytande i byggskedet 

– Tvister uppstår eftersom vissa entreprenörer inte gör tillräckligt med undersökningar som i 

sin tur leder till ÄTA-arbeten uppkommer 

– Risk finns för att entreprenören väljer det billigaste alternativet, detta leder till sämre 

kvalité.  

– Kunskapskrävande av beställaren vid förfrågningsunderlaget, beställaren måste vara tydlig 

med funktionskraven.  

– De mindre företag blir uteslutna eftersom det blir dyrt för de att lämna anbud.  (Söderberg, 

2011) (Liman, ABT 06, 2007)  (Ossmer & Wollsén, 2007) 

 

3.5.1 Totalentreprenader i praktiken, TEiP  

TEiP, totalentreprenader i praktiken, är nytt konceptet som tagits fram för Trafikverket som 

ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet ska bidra med bättre förutsättningar för 

leverantörer samt förbättra produktivitet och innovationstakten inom anläggningsbranschen. 

Produktivitetsutveckling i anläggningsbranschen har varit svag och detta har medfört att 

Trafikverket har mer kostnader utan att slutprodukten har förbättrats i motsvarande grad. 

Totalentreprenad ska vara det första valet vid entreprenader och detta ska medföra ökad 

produktivitet genom att ge leverantörerna ett större och tydligare åtagande samt större 

ansvar för genomförandet. Rollfördelningen förändras när det nya konceptet implementeras 

där entreprenören får större helhetsansvar jämfört med andra entreprenadformer som 

exempelvis utförandeentreprenad där beställaren helhetsansvaret för ett projekt och 

entreprenören endast utför arbetet(byggandet). Förfrågningsunderlagen i TEiP lyfter fram 

krav som avser funktion d.v.s. funktionskrav.  Syftet med det är att möjligheterna ska öka för 

entreprenören att komma med innovativa tekniska lösningar och utförande. (Trafikverket, 

2010 a; Trafikverket, 2014 c) 

Det nya konceptet ger en rad nya möjligheter och dessa är renodlad beställarroll, nyttja 

entreprenörernas erfarenheter, produktionsanpassa projektering samt skapa incitament för 

innovation. Dessa möjligheter kräver stor utveckling av dokument som finns i dagsläge, det 

är viktigt att utveckla och förbättra regelverk som finns. Nuvarande tekniska regelverk måste 

anpassas och förtydligas för att stödja projekten som utförs med det nya konceptet.  

(Trafikverket, 2014 c) 
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En del i förfrågningsunderlaget i detta projekt har varit Objektspecifik teknisk beskrivning 

(OTB). Innehållet i en OTB är funktionskrav och vid behov krav på tekniska lösningar och 

detta är genmensam för alla teknikområden. Det finns två olika typer av krav, den ena är 

funktionskrav och krav på tekniska lösningar. Funktionskrav beskriver krav på 

anläggningens eller dess delar funktion och krav. Krav på teknisk lösning är krav på 

tillvägagångsättet eller byggmetoden. I OTB så beskriver beställaren det som ska byggas och 

det kan vara svårt för entreprenören att sätta pris på det. Det är viktigt att beställaren är 

tydlig nog och ställer krav som är kalkylerbara. (Trafikverket, 2010 a). Mer om OTB kommer 

i avsnittet 4.1.4 Objektspecifik teknisk beskrivning  

4 PLANLÄGGNINGSPROCESS FÖR JÄRNVÄG  

En ny infrastrukturlagstiftning börja gälla den 1 januari år 2013. Detta resulterade i att man 

tog fram en ny planläggningsprocess för både väg- och järnvägsinvesteringar. Projektet 

Stenkumla – Dunsjö gick över till den nya planläggningsprocessen vid början av 2013 trots 

att projektet innan hade påbörjats i den gamla planeringsprocessen, det vill säga år 2012 då 

den nya infrastrukturlagstiftningen inte var fastställd än.  (Trafikverket, 2014 a) 

Trots att planeringsprocessen inte var liknande för järnväg och väg, var strukturen 

detsamma. Under processens gång följde man tre åtskilda planeringsfaser, första steget inom 

utvecklingen är förstudien, därefter järnvägs-/vägutredning och slutligen järnvägs-

/arbetsplan. Vi större projekt behövs regeringens tillåtelse. Samtidigt som de tre olika 

planeringsfaserna var i verksamhet höll man även en överläggning där Trafikverket samt de 

resterande i samhället fick en chans till att framföra egna åsikter om idén och dess 

genomförande. Gradvis fördjupades arbetet i de tre åtskilda planeringsfaserna, från att börja 

med endast översiktliga studier, som går över till detaljprojektering och där resultatet efteråt 

ger en utgångspunkt för nästa steg. (Trafikverket, 2014 c) 

Anledningen till att man beslutade om att införa en ny planläggningsprocess var på grund av 

att kunna säkra Trafikverkets processer, dess gränssnitt, sättet de arbetar på samt dialoger 

med andra myndigheter och plan upprättare kvalitetssäkras, anpassas och utvecklas på det 

sättet den nya lagstiftningen anger. Det gynnsamma med ett införande av en ny 

planläggningsprocess är bland annat att den fysiska planläggningen blir mer effektivare, 

samt den blir mer situationsanpassad och kräver inte lika mycket tid men ändå vara i 

anspråk med bibehållen kvalitet.  (Victorin, 2013 a) 

Sammanfattningsvis kan man säga att ny fysisk planläggning går ut på att de tre tidigare 

faserna, det vill säga förstudie, utredning och plan – istället sammanställs till en hel 

planläggningsprocess. En formell planläggning ska inte behöva vara nödvändig för sådana 

arbeten som inte är så pass omfattande eller okomplicerade. Dessutom blir handläggningen 

av planer betydligt lättare i längden samt att obligatoriska tillåtlighetsprövningen för större 

projekt upphävs. Både järnväg och väg följer nya planläggningsprocess, vilket även resulterar 

i att det ger en möjlighet till att de båda funktionerna kan ändras/regleras inom samma plan. 

(Victorin, 2013 a) 

 



25 

Vägar och järnvägarnas planläggning ska genom förberedande studier medföra analyser och 

prioritering av förslag till åtgärder i transportsystemet med hänsyn till fyrstegsprincipen. Vad 

som kvarstår sedan är att avgöra hur man ska kunna genomföra en åtgärd för väg- eller 

järnvägsbyggnad. Likt den föregående processen, detaljeras arbetet succesivt under själva 

processens utveckling, samt bearbetas från översiktliga studier och till detaljprojektering 

slutligen. Att man ändrat på planläggningsprocessen betydde detta för järnvägsplan 

Stenkumla – Dunsjö att framöver blir nästa steg en granskningshandling för kungörelse av 

planen samt att ta fram en järnvägsplan. Nu kan även järnvägsombyggnaden samt 

ombyggnaden av väg 608 och väg 597 behandlas inom samma plan vilket är en positiv faktor, 

då man tidigare inte hade infört en ny planläggningsprocess. Då vägombyggnaderna är en 

konsekvens av järnvägsombyggnaden tar man fram en järnvägsplan för projektet.  (Victorin, 

2013 a) 

 
Figur 4. En schematisk bild över planläggningsprocess (Victorin, 2013 a) 

4.1 Projektets faser  

4.1.1 Förstudie  

Två skilda faktorer som betonades i förstudien var behov och brister. Man tog fram rimliga 

åtgärder som då kunde tillgodose behoven samt finna lösningen på problematiken. 

Förstudiens avsikt var att identifiera de alternativ som är utförbara med tänkbara 

konsekvenser för miljöpåverkan, funktion, ekonomi, teknik etc.  

Järnvägssträckan Stenkumla – Dunsjö har ingått som en del i förstudie Hallsberg – Degerön 

som togs fram under 2002-2004. Förstudiens motiv var att kunna studera lokaliseringen 

samt investeringsbehoven för att tillgodose kapacitetsbehoven på sträckan. Sju 

utredningsalternativ och ett jämförelsealternativ (även kallad för nollalternativ) har studerats 
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i förstudien. I takt med arbetets gång med förstudien, höll man ett en överläggning med 

allmänhet utmed sträckan och även med två skilda referensgrupper. Den ena bestod av 

länsstyrelser och kommuner. Dock även länstrafiken och Vägverket, som då diskuterade olika 

samhällsfrågor.  Exempelvis vägar, planskildheter men även sådant som miljö och kultur. 

Referensgruppen däremot bestod dock av Banverkets trafikeringsexperter samt 

godstrafikoperatörer och diskuterade frågor om både järnvägsteknik och trafikering. 

Förstudien skickades ut på remiss år 2004 till berörda insatser. En synpunkt som framfördes 

av de samtliga remissinstanserna för alternativen, var bland annat att ett dubbelspår bör 

byggas ut på hela sträckan.  (Victorin, 2013 b) 

Man studerade även flera olika alternativ, specifikt just för sträckan norr om Åsbro. År 2004 

tog den dåvarande Banverket ett beslut om att en järnvägsutredning skulle tas fram, detta då 

för att kunna utreda vidare utbyggnaden av dubbelspår. Flera olika alternativ ingick i 

utredningen angående sträckan just mellan Hallsberg och Åsbro. Endast en utbyggnad i 

befintlig sträcka var aktuell söder om Åsbro. Ett enkelspårsalternativ med mötesspår i 

Jakobshyttan ingick när möjligheterna till en etappvis utbyggnad skulle belysas.  (Victorin, 

2013 a) 

Sju olika alternativ togs fram under förstudien för den sträckan som går mellan Hallsberg 

och Degerön. Dessa alternativ innefattade bland annat utbyggnad till dubbelspår, bevarande 

av enkelspår eller bevarande av enkelspår i kombination med utbyggnad av mötesstationer i 

både Rönneshytta och Mariedamm men även i Åsbro. Kombination med dubbelspår i en ny 

sträckning mellan Hallsberg och Åsbro var ett alternativ samt att byggnationen av en 

mötesstation vid Jakobshyttan. Nysträckningar för sträckan mellan Hallsberg och Åsbro var 

aktuella. De ända alternativen som fanns för sträckan söder om Åsbro och aktuell sträckning 

mellan Stenkumla – Dunsjö, var dubbelspår längs den nuvarande sträckan eller bevarande av 

enkelspår i kombination med byggande av mötesstationer.  (Victorin, 2013 a) 

 

4.1.2 Järnvägsutredning  

Vad som görs under utredningen är att man utreder de genomförbara alternativen från 

förstudien, i avsikt med att fastställa vilket alternativ som motsvarar uppställda mål på bästa 

möjliga sätt, till minst konsekvens för funktion, teknik, ekonomi, miljöpåverkan etc. Även en 

miljöbeskrivning (förkortad som MKB) hörde till utredningen, som godkändes av 

länsstyrelsen.  (Victorin, 2013 b) 

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap.4 § tredje stycket beslutade Örebro län sommaren 2002 

att den planerade behandlingen kan leda till en betydande påverkan på miljön. (Victorin, 

2013 b) 

Banverkets ställningstagande 

2004 bestämde man att en järnvägsutredning skulle tas fram just för en 

dubbelspårsutbyggnad, detta var då något som man kom fram till i överensstämmelse med 

den dåtida Banverkets ställningstagande. Flertalet olika alternativa sträckningar, mellan just 

Hallsberg och Åsbro ingick i utredningen. Endast en utbyggnad i befintlig sträcka var aktuell 
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söder om Åsbro. Ett enkelspårsalternativ med mötesspår i Jakobshyttan ingick när 

möjligheterna till en etappvis utbyggnad skulle belysas. (Victorin, 2013 b) 

Järnvägar som beräknas vara längre än fem kilometer, som då är tillämnade för just 

fjärrtrafik, motorvägar samt motortrafikleder, och även sådana fyrfältsvägar som beräknas 

vara längre än 10 kilometer, skulle tillåtlighetsprövas alltefter miljöbalken. Det som styr 

efterföljande prövning är tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken. Regeringens tillåtlighet till 

utbyggnad kan inte hindras utan bara modifieras genom villkor från andra myndighets- eller 

domstolsbeslut. (Victorin, 2013 b) 

Under 2005 påbörjades en järnvägsutredning för sträckan Hallsberg – Degerön, redan efter 

ett år fanns en klar förslagshandling. Ett nollalternativ samt sex utredningsalternativ 

studerades i förslaget. För sträckan mellan Åsbro - Degerön, var det två alternativ som 

berörde. Medan sträckan mellan Hallsberg – Åsbro var det fyra olika alternativ som berörde. 

Ett av de nordliga alternativen skulle kombineras med ett av de sydliga, i det slutliga valet. 

Stenkumla – Dunsjö hörde till de sydliga alternativen.  

Gällande järnvägsutredningen har samrådsmöten hållits i två referensgrupper under arbetets 

gång, med aktörer från Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länstrafiken i Örebro, Hallsbergs 

kommun, Länsstyrelsen i Örebro län, Askersunds kommun, Kumla kommun, Motala 

kommun, Östgötatrafiken, Vägverket Region Sydöst, Vägverket Region Mälardalen och även 

Nerikes Brandkår samt med tågoperatörerna. Vid tre olika tillfällen hölls ett samrådsmöte 

likaså med allmänheten. 2005-08-22 i Hallsberg, 2005-08-30 i Åsbro och sist i Godegård 

den 31 augusti samma år. En informationsfolder som innehöll information om 

samrådsmötena samt även en kort beskrivning om projektet upprättades och skickades till 

allmänheten. (Victorin, 2013 b) 

År 2006 utförde man en järnvägsutredning för sträckan som går mellan Hallsberg – 

Degerön. Trafikverket tog beslutet om att gå vidare med delen Åsbro – Degerön i 

järnvägsplan i en slutrapport 2010. I fråga om den norra delen för just sträckan som går 

mellan Hallsberg – Åsbro, utreds fler utvägar och omfattas då inte av beslutet. I beslutet 

ingick även att utbyggnaden skulle se i etapper vartefter den kan finansieras.  

I första hand, anläggs en mötesstation i Jakobshyttan, som en åtgärd, som senare kommer att 

ingå i ett dubbelspår i framtiden. För sträckan Stenkumla – Dunsjö, utförs ombyggnad som 

en andra åtgärd. Därefter kommer dem resterande delarna mellan Dunsjö och Degerön att 

byggas.   

Nedanstående punkter visar vad som ska studeras djupare under järnvägsutredningen, i 

järnvägsplan. 

 Skydd av grundvattenresurser 

 Lokalisering samt utformning av planskilda korsningar 

 Vid bebyggelse bör även bullerskyddande åtgärder finnas till hands. 

I mån att det är tekniskt och ekonomiskt hållbart ska nivån för bullerskydd vara riktvärden 

som fastställs i regeringsförslag 1996/97:53 (Victorin, 2013 a) 

Utredningen delades i två geografiska delar när man utredde järnvägen där den norra delen 

sträckte sig ifrån Hallsberg till Söder om Åsbro, där fyra av utredningsalternativen(UA1-4) 
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fanns. Den södra delen sträckte sig ifrån Åsbro till Degerön där var det tre 

utredningsalternativ UA5, UA5 öst och UA6. Utbyggnad till dubbelspår var aktuellt i alla 

alternativen förutom UA6 eftersom alternativet för UA6 var att behålla enkelspår men bygga 

ut mötesstation i Jakobshyttan. Utredningsalternativet UA5 som startade norr om Stenkumla 

var att ett nytt spår skulle byggas intill det befintliga spåret som fortsatte till söder om 

Mariedamm fast vid Dunsjö skulle kurvan byggas om i ett nytt spår. Efter Mariedamm skulle 

sträckan delvis byggas längs befintligt spår.  (Victorin, 2013 a). Den samma gäller UA5 öst 

fast ner till Jakobshyttan, UA5 öst är tanken att det ska vara lite östligare alternativ än UA5 

söder om Jakobshyttan. Det fanns två alternativ för sträckan mellan Stenkumla och Dunsjö 

det ena var utbyggnad av dubbelspår längs befintlig sträckning med vissa kurvrätningar i 

Dunsjö eftersom nuvarande förhållande hade begränsningar. Det andra alternativet var att 

bibehållande av enkelspår.  (Victorin, 2013 a) 

 

 

Figur 5. Olika utredningsalternativ (Victorin, 2013 a) 
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Figur 6. Alternativ i järnvägsutredningen (Victorin, 2013 b) 

4.1.3 Järnvägsplan 

Järnvägsplanen som är upprättad för Stenkumla- Dunsjö gäller för ombyggnad av järnväg 

och väg. För att ta hänsyn till anläggningens omgivningspåverkan så har planen reglerats i 

lokaliseringen och detaljutformningen. Järnvägsplanen erbjuder entreprenören att den 

marken som behövs tillfälligt under byggtiden. Järnvägsmarken kan utnyttjas antingen som 

äganderätt eller servitutsrätt genom fastighetsreglering. Ombyggnaden av järnvägen följer 

lagen enligt byggande av järnväg. (Victorin, 2013 b) 

Vägombyggnader kan utnyttjas antigen med vägrätt eller inskränkt vägrätt, det är väglagen 

och mark som gäller för vägombyggnader. Det är vägrätten som ger rättighet till att utnyttja 

marken och de utrymmen som behövs för vägen. I fastighetsägaren ställe får väghållaren 

bestämma över marken under den tiden som vägrätten gäller och när vägen dras in upphör 

vägrätten. Det är myndigheten som får utnyttja tillgångar, jord- och bergmassor som utvinns 

ut marken.  
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4.1.3.1. Planens rättsverkan 

 

Markåtkomst och genomförande av planen tillåts när järnvägsplanen har fastställts. Vilka 

markområden som får användas permanent med äganderätt eller med servitut för 

järnvägsbyggande samt vägrätt eller inskränkt vägrätt för vägbyggnaden framgår i planen. 

Det är regeringen som prövar frågan om det uppstår överklagan av fastställelsebeslutet. För 

att planen ska blir juridisk bindande måste den vinna laga kraft.   

Fastställd plan innebär att:  

• Järnvägsbyggaren ges rätt att lösa in mark som behövs permanent för järnvägen. 

Markförvärv kan ske genom frivillig överenskommelse eller genom beslut av 

Lantmäteriet. All fastighetsbildning genomförs inom ramen för 

lantmäteriförrättning. 

• Järnvägsbyggaren är skyldig att lösa in mark som behövs permanent för driften av 

järnvägen. 

• Järnvägsbyggaren ges rätt att tillfälligt ta den mark som behövs under byggskedet i 

anspråk med nyttjanderätt.  

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och 

de villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. 

• Väghållaren erhåller en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) till mark 

eller utrymme i samband med byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga 

upplagsplatser.  

      • Vad som utgör allmän väg eller väganordning läggs fast. 

För att kunna genomföra planläggningen har Järnvägsbyggaren/väghållningsmyndigheten 

rätt till tillträde av mark för att göra mätningar och undersökningar. Hur fastigheterna 

påverkas redovisas i fastighetsförteckningen. Uppförande av byggnader eller andra åtgärder 

som försvårar användningen inom området enligt järnvägsplanen är förbjudet utan tillstånd 

från Trafikverket. (Victorin, 2013 b) 
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4.2 Objektspcifik teknisk beskrivningen 

Det finns behov av anläggningar, byggnader och beställaren måste beskriva projektet på ett 

sätt där entreprenören kan förstå och prissätta det som beställaren har frågat efter. OTB är 

en handling där hela projektet specificeras av beställaren. Entreprenören utgår från det som 

står i OTB och de andra handlingarna som har tillhandahållits från beställaren.  Som 

beställare är det viktigt och tänka på att vara noggrann och tydlig nog för att entreprenören 

ska kunna förstå vad som ska byggas samt ta fram ett pris för projektet i form av ett anbud.  

(Helena, 2012)  

Det finns olika typer av krav, det ena är funktionskrav och den andra är krav på tekniska 

lösningar. I OTB ska kraven helst formuleras som krav på funktion men krav på tekniska 

lösningar för aktuell anläggningsdel kan anges. Kraven måste vara rimliga och kalkylerbara 

samt att det inte råder stridigheter mellan kraven. OTB blir mer eller mindre komplext 

beroende på typ av projekt, i vägprojekt har entreprenörerna mer frihet än i järnvägsprojekt 

eftersom järnväg är mer styrt av olika system. Dessa system är beroende av varandra och 

måste kunna kommunicera med varandra samt att tillgänglighet och säkerhet är mer känsligt 

i järnvägen. Detta leder till att entreprenörerna blir automatisk mer styrda eftersom 

beställaren anger olika tekniska lösningar.  (Kers, 2014;  Niordson, 2012) 

Ambitionen från Trafikverket är att få mindre styrda FFU för att entreprenörerna ska kunna 

komma med innovativa tekniska lösningar. En anledning till att Trafikverket ställer krav på 

material och utförandet är att det finns ett underhållsbehov samt att dessa material måste 

finnas i ett lager hos Trafikverket för att lätt och snabbt kunna åtgärda brister som kan dyka 

upp när anläggningen har byggts färdigt. (Kers, 2014; Trafikverket, 2014 d) 

Ett sätt är att om det finns fem olika tekniska lösningar i ett projekt att man anger tre av dem 

och lämnar två ”öppna” för entreprenören att komma på själva. De entreprenören måste 

tänka på att dessa två ”öppna” tekniska lösningarna ska vara kopplade till andra tre som har 

angivits från beställaren. Detta för att funktionskraven för anläggningen ska kunna uppfyllas, 

entreprenören har inte utredningsplikt i anbudsskedet men entreprenören måste utreda om 

antagande som gjorts gällande dem två ”öppna” tekniska lösningar var korrekta innan 

projekteringen startas. I totalentreprenad har entreprenören större ansvar när det gäller 

antagande av tekniska lösningar tillskillnad från utförandeentreprenad. Där är det så att 

entreprenörer bara följer det som står i förfrågningsunderlaget och bygger efter det. (Kers, 

2014) 

I totalentreprenader finns det inte ritningar det finns bara skisser och dessa skisser är till för 

att underlätta det som står i OTB. Det kan vara svårt att beskriva med ord, det som ska 

byggas och genom att använda sig av skisser så förenklar man för entreprenören. Det är 

viktigt att nämna att skisserna enbart är för förtydligande och inte krav. Skillnaden mellan 

ritningar och skisser är att ritningar är det krav på och skisser är det inte krav dvs alla sträck 

som ritas i en ritning är det krav på. (Kers, 2014) 

OTB är uppdelat i olika delar där i början av OTB är det avsnittet allmänt, under allmänt så 

beskrivs hur OTB är disponerad och hur kravtexterna gäller i förhållande till varandra. 

Kraven som tidigare nämnts har en hierarkisk ordning så att krav under överordnad rubrik 

gäller även som krav under underordnad rubrik. Detta menas att krav i överordnad rubrik 

gäller för helheten av avsnittet och att kraven på underordnade rubriker gäller delar av 

helheten, det kan var på olika konstruktioner osv. (Svensson, 2014) 
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Man anger kodade och okodade rubriker, under kodade rubriker så är det en kod och en 

benämning där benämningen är en text som utrycker kodens innebörd. Exempelvis ”F. 

Järnvägsanläggning”, finns det en till bokstav så beskriver den nästa nivå. ”FG. Signalsystem 

i järnvägsanläggning”. Under okodade rubriker skriver man omfattning, funktion, teknisk 

lösning och kontroll. Detta gäller för alla projektets delar. Alla som är inblandade i projektet 

måste ha tillgång till hela dokumentet för att det ska fungera. Dokumentet är byggd som en 

pyramid och måste läsas uppifrån och nedåt. Exempelvis kan inte installatören enbart hoppa 

in på delen installtioner utan måste veta vad befintligheterna är och vilka befitntliga 

installationer som finns för att kunna arbeta på installtionerna i projektet. (Kers, 2014; 

Svensson, 2014) 

Tekniska lösningar som angivits av beställaren är inte juridisk bindande, detta innebär att 

om entreprenören använder dessa tekniska lösningar bär han ansvaret att funktions krav 

uppfylls. Beställaren har inte garanterat att dessa tekniska lösningar uppfyller funktions krav 

men det är med stor sannolikt att det gör det. Entreprenören måste ändå undersöka att de 

tekniska lösningarna som entreprenören väljer uppfyller funktionen. För just sträckan 

mellan Stenkumla – Dunsjö så är systemhandlingarna inte kravhandlingar och detta gör att 

entreprenören måste undersöka att dem tekniska lösningarna uppfyller funktions krav som 

finns för projektet. (Kers, 2014) 

I OTB för sträckan mellan Stenkumla – Dunsjö har det ställts krav på dem övergripande 

funktionerna. Tillgänglighet och trafiksäkerhet är inte kalkylerbara och det är beställaren 

som har ansvaret för trafiksäkerheten men Trafikverket har istället skallkrav på 

trafiksäkerheten som entreprenören måste ta hänsyn till i anbud.  Trafikverket har gjort de 

geotekniska undersökningarna men har valt att inte tolka dem utan det är entreprenörens 

skyldighet att tolka resultaten.  (Svensson, 2014; Kers, 2014) 

Just projektet Stenkumla – Dunsjö är förfrågningsunderlaget lite annourlunda eftersom 

projektet var tänkt som en utförandeentreprenad men man valde sen att köra den som 

totalentreprenad och därför har entreprenörerna fått massa andra handlingar som inte i 

vanligt vis skulle funnits. (Kers, 2014) 

Mer om OTB finns under Bilaga 1, där en intervju gjordes med Göran Kers som har varit 

delaktig i OTB.  

4.2.1 Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA  

Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) ges ut av Svensk Byggtjänst. Den används 

av beställare, konsulter och entreprenörer. AMA är en samling av projekterings- och 

utförandestandarder, den är en frivillig bestämmelse kring utförandet av olika 

arbetsmoment. AMA blir juridisk gällande först när den blir hänvisad till i 

entreprenadavtalet. Byggmetoderna i bestämmelsen är beprövade och får i många fall 

ligga till grund för projekteringen samt detaljlösningar som har hänvisats till i AMA av 

projektören. Koder, rubriker och texter kring utförandet av arbetsmetoderna är 

beståndsdelarna i AMA. Svensk Byggtjänst ger ut AMA i fem olika områden och dessa är 

AF, Hus, Anläggning, VVS, EL och Kyl.  (Genberg, 2007) 
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Vid upprättning av beskrivningen är det viktigt att ha teknisk kunskap, samt ha god 

kännedom om projektet i helhet. Författaren till beskrivningen bör ha även till andra 

handlingar som finns inom företaget. Kunskap om konstruktioner och material är en fördel 

eftersom beskrivningen bör vara preciserad för att undvika missförstånd och fel.  (Genberg, 

2007) 

I mindre projekt räcker det att en person arbetar med beskrivningen men vid större och mer 

komplexa projektet är det vanligt att flera specialister samarbetar eftersom en och samma 

person oftast inte sitter på all den kunskapen. Det är bra att ha någon/några att diskutera för 

att kunna beskriva projektet på bästa möjliga sätt.  (Genberg, 2007) 

Projektör/projektörer som upprättar beskrivningen brukar ha goda kunskaper inom 

varuinformationen, om projektörerna inte har goda kunskaper bör de ha tillgång till aktuella 

varuinformationer. De flesta tillverkarna brukar kunna bistå med produktblad, broschyrer 

och tekniska data ifall projektörerna inte så bekanta med produkterna. De brukar även kunna 

bestå med rådgivning gällande produkterna, dessa rådgivningar kan göras över telefon eller 

platsbesök. Beskrivningar som är refererade till AMA, bör författaren till beskrivningen ha 

kännedom om AMA, hur man läser av AMA samt känna till reglerna som gäller för 

beskrivning som är refererat till AMA. BSAB-strukturen samt innebörden av texterna är 

viktiga att känna till. (Genberg, 2007; Liman, ABT 06, 2007) 

Sambandet mellan ritnigna och beskrivningar ska vara att handlingarna ska komplettera 

varandra och samma uppgifter inte ska förekomma både i ritningen och beskrivningen. 

Eftersom dessa uppgifter kan vara motsägelsefulla och det bidrar med oklarhet i vad som är 

rätt eller fel. Det är viktigt att den som läser beskrivningen ska kunna hitta lätt på den ritning 

som är hänvisad till och tvärtom och detta är inte alltid helt enkel att göra i praktiken. 

(Söderberg, 2011)  

Det finns flera metoder som kan tillämpas för att underlätta sökandet i dessa handlingar. En 

av dessa metoder är att under varje respektive kod och rubrik ange en ritningshänvisning på 

så sätt blir det lättare att orientera sig i både beskrivningen och ritningarna. Den andra 

metoden är att ange samma typbeteckningar i beskrivning och ritningen på objekt som ingår 

i projektet. Exempelvis i installationsbeskrivningar anger man beteckningar på olika 

produktionsresultat, där pumpar kan betecknas som (VS1-P1, VS1-P2 osv.) och dessa 

beteckningar finns med både i beskrivningen och ritningarna.  (Genberg, 2007; Söderberg, 

2011) 
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5  STUDIEOBJEKT - STENKUMLA-DUNSJÖ 

5.1 Bakgrund  

Anledningen till att just denna sträcka blev vald att köra som totalentreprenad var eftesom 

just denna sträcka har allt ifrån järnväg, vägar och alla speciella tekniskslag. Om denna 

projekt blir en lyckad totalentreprenad så kommer Trafikverket har en bra erfarenhet från en 

hel projekt med totalentreprenad.  (Victorin & Holtbäck, 2014) 

För att uppnå bäst resultat på detta objekt som ligger söder om Åsbro i Askersunds kommun 

ner mot Mariedamm, så måste det tas hänsyn till kraftförsörjning, signal, telearbeten och om 

generering av ställverk, trafikanordningar kan arbeten behöva utföras utanför detta område.  

Trafikverket jobbar successiv med att bygga dubbelspår på sträckan Hallsberg-Degerön där 

sträckan är på 46 km lång.  Man har delat upp projektet i flera delar, detta för att ha bättre 

koll på varje sträcka samt för att projekten inte ska bli allt för stora och krångliga.  

 

Projekten från norr till söder är: 

 Genom Hallsberg 

 Hallsberg-Stenkumla 

 Stenkumla-Dunsjö 

 Dunsjö-Jakobshyttan 

 Jakobshyttan 

 Jakobshyttan-Degerön 

Sträckan som bearbetas i arbetet är Stenkumla – Dunsjö som är en del av godsstråket genom 

Bergslagen. En del av det strategiska godsnätet i Sverige är sträckan Stenkumla-Dunsjö och 

sträckan är viktig för godstransporter från norr till södra Sverige. Hallsberg-Degerön har 

man enkelspår och vill utbygga den till dubbelspår där Stenkumla-Dunsjö en del av projektet. 

Sträckan Stenkumla-Dunsjö är dominerande järnvägssträcka där om givningen är av skog 

och att sträckan går genom två glesbygd samhällena som är Lerbäck och Rönneshytta. Det 

finns även ytterligare två bebyggelse som finns längst med på vägen och dessa är Joxtorp och 

Dunsjö.  (Victorin, 2013 b) 

 

Sträckan som järnvägsspåren passerar har flertal naturområden som är inte får förstöras 

eftersom det är hög skyddsvärde på dessa naturområden. Ett exempel kan vara när man 

passerar mellan Lerbäck och Joxtorp som finns det ett geologiskt område som man kallar för 

”Lerbäcksmon”. Det finns även en till sådan som är söder om Dunsjö som är naturreservatet 

och kallas för Runsala och passerar längt med järnvägen. Dessa två områden har en stor 

riksintressen för naturmiljön. Järnvägssträckan mellan Stenkumla och Dunsjö är försedd 

med elektricitet och enkelspårig järnväg. Länsvägar som passerar sträckan är länsväg 597 på 

en vägbro söder om Rönneshytta och länsväg 608 passerar under enkelspåret via en viadukt 

norr om Lerbäck.  (Victorin, 2013 b) 
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Figur 7. Vägbro väg 597 (Victorin, 2013 b)    

                   

Figur 8. Viadukt väg 608 (Victorin, 2013 b) 

 

I Sverige har man ofta transporter som färdas med hjälp av tåg och denna godsstråket som 

går genom Bergslagen har stora betydelse för att kunna transportera mellan norra och södra 

Sverige sen vidare till kontinenten. Järnvägsspåret ansluter sig mot  

- Norra/Västra/Södra Stambanan 

- Bergslagsbanan 

- Mälarbanan 
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Hallsberg-Degerön som är hela sträckan på detta projekt har stora kapacitetsproblem pga. 

enkelspårig järnvägsbana och detta innebär att man får stora tidsförluster pga. att man måste 

dela upp banor i olika delar för att tågen ska kunna rulla. Detta kan medföra att man måste 

sänka hastigheten på järnvägen och detta är en störning som påverkar köbildningen negativt.  

Trafikverket har fått uppdrag att bygga denna sträcka mellan Stenkumla och Dunsjö till 

dubbelspår som är enkelspår i dagens läge, och detta stäcker sig 13 kilometerlång. Som 

tidigare har de berättat så ingår detta en del av projektet Hallsberg-Degerön där Godsstråket 

går genom Bergslagen. Själva syftet med detta är att kunna skapa och förbättra kapaciteten 

på järnvägen för att kunna gynna godstransporter.  (Victorin, 2013 b) 

 

5.1.1 Mål och motiv  

Man har som mål att projektet för Hallsberg – Degerön ska skapas med hänsyn till ökande 

möjligheter för en miljövänligare transport på järnvägssidan och kunna öka kapaciteten och 

säkerheten på banan. Som tidigare har berättat så är banan enkelspårig och leder till att man 

inte får en bra flytt på banan men intressen varit stora och just idag visats prognoser att man 

kommer vara mer i behov av att ha dubbelspår även i framtiden.    

 

Man har lagt upp mål för detta projekt och tagit upp punkter som man vill uppnå med i hela 

projektet och även del projekt som finns med i utredningen och dessa punkter är.  

 Fler godstågslägen under de attraktiva tiderna på dygnet 

 En utökning av regionaltågstrafiken till ett tåg i timmen  

 En god punktlighet för såväl gods- som persontåg 

 Kortare transport- och restid  

 Ökad säkerhet genom planskilda korsningar 

(Victorin, 2013 b) 

5.1.2 Järnvägsförslag Stenkumla – Dunsjö  

Projektet huvudsyfte är att sträckan ska byggas ut från enkel- till dubbelspår eftersom i 

dagens läge medför sträckan förseningar. I stora delar av sträckan kommer utbyggnaden ske 

på den västra delen av det befintliga spåret. Söder om Lerbäck kommer det befintliga spåret 

att flyttas i sidled för att uppnå bättre linjeföring och i förläggningen i en högre möjlig 

hastighet för tågen.  Under arbetets gång har järnvägsplanen modifierats för att minska 

intrång på både befintlig och blivande naturreservat. För att skydda grundvatten har 

vägbroar över järnvägen valts istället för viadukter.  (Trafikverket, 2014 a) 

 

Man har gjort under utredning en bullerberäkning där man kom fram till att de kommer 

behövas skyddsåtgärder och kommer att behövas vidtas. Man har planerat att utföra 

bullervallar som ska anläggas i Lerbäck och Rönneshytta. Dem fastigheter som är belägna i 
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området och bullernivån överstiger dem riktvärden som finns idag har trafikverket arbetat 

med bullerskydd i form av fönsteråtgärder samt lokalt bullerskydd som t.ex. Skärm vid 

uteplatser. (Victorin, 2013 b) 

5.1.3 Vägförslag, länsväg 597 och länsväg 608 

Tidigare har de tagit upp om två länsvägar och att ena av dem passerar via järnvägen och 

andra under enkelspåren. Vägbron som finns längst med järnvägsspåret är anpassad för 

enkelspårad järnväg, men nu måste den byggas om för att anpassas till dubbelspår. 

Korsningspunkterna med Sjölidsvägen och väg 604 byggs om samt att 900 meter lång 

sträcka dras om söder om dagens väg, samma väg passerar järnvägen på bro 50 meter söder 

om nuvarande bro. Det har planerats att förlänga gång- och cykelvägar som sträcker sig 

väster om järnvägen från sjölidsvägen och med dessa ska alltså plankorsningen som är längs 

med järnvägen ska bort. (Victorin, 2013 b) 

 

Idag finns det en järnvägsbro med begränsad höjd där väg 608 passerar järnvägen norr om 

Lerbäck. Detta medför att järnvägsbron som finns idag måste anpassas till dubbelspår. Vägen 

som finns idag är cirka 900 meter lång som passerar järnvägen under den nya järnvägsbron 

som kommer ha en fri höjd. Idag har man en korsning på väg 607 längs med Lerbäcksvägen 

men de har man planerat att förflytta 50 meter norrut. Idag så finns det busshållplatser som 

inte i korsningen mellan väg 608/607 som är osynliga, så man kommer bygga nya hållplatser 

längre norrut och även med detta kommer de en ny väg för gång- och cykelväg som ansluter 

sig hållplatserna. (Victorin, 2013 b) 

5.1.4 Konsekvenser och måluppfyllelse  

Kapaciteten för järnvägstrafiken förbättras genom utbyggnaden till dubbelspår. 

Trafiksäkerheten ökas i och med att plankorsningar för gång-och cykelvägnäten byggs ut 

samt att ändrade kurvrätningar och andra standardhöjande åtgärdas bidrar med kortare 

transport- och restider. Eftersom man bedömer att fordonstrafiken kommer att ökas så 

planeras nya planskilda passager för att förbättra befintliga plankorsningar. I vissa 

utsträckningar kan det leda till att framkomligheten minskar då man har planerat in 

ersättningsvägar men som dock kan leda till en längre färdväg. Gällande gång- och 

cykelvägar kommer de bli mer säkrare att ta sig fram med att man ökar flera planskilda 

övergångar.  

 

Att man bygger bara ett nytt spår intill det befintliga spåret har sina fördelar med att man 

besparar naturresurser om man nu jämför att bygga två helt nya spå på sträckan. I vissa 

ställen har man särskilda skyddsvärden så som intrång i mark och vattenområden och dessa 

ska åtgärda avseende på lokalisering bredvid befintligt spår som finns idag. Detta projekt 

med att bygga dubbelspår genom bergslagen (Hallsberg-Degerön) på bergslagen kommer det 

uppfylla alla mål och en förbättring. (Victorin, 2013 b) 
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5.1.5 Genomförande och markåtkomst  

Ombyggnad av Stenkumla – Dunsjö innefattar i järnvägsplanen både för järnväg och väg. Då 

man tar fram en järnvägsplan ska det medföra försättningar som innefattar den markåtkomst 

på den befintliga och genomförande av planen. Finns det överklagan för det 

fastställandebeslut ska det genomföras av regering, med det kommer planen blir juridiskt 

bindande när den vunnit laga kraft. I första hand vill trafikverket lösa markåtkomst genom 

frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare. När man har vunnit laga kraft på 

järnvägsplanen för Stenkumla-Dunsjö så vill trafikverket ta fram detaljer för byggnationen 

ska gå till i detalj.     

 

- Byggtiden för projektet är planerat till cirka 3 år, med byggstart 2015/2016. 

- Kostnaden för projektet, inklusive ombyggnation av vägar uppgår till 800 miljoner 

kronor med 50 % sannolikhet (prisnivå 2012-05).  

När anläggning är klar ska område som använts för tillfälligt nyttjanderätt vara återställt och 

anpassat till omgivande mark, alla kvarvarande konstruktioner ska vara borttagna samt att 

trädsäkringszonen ska vara återställd. Ifall arbete så som kraftförsörjning, signal osv behövs 

utföras utanför arbetsområdet är det entreprenörens skyldighet att identifiera och bekosta 

dessa åtgärder om det behövs. Tillträde till övrig väg- och järnvägsanläggning utanför 

arbetsområdet är det beställaren som anordnar det enligt förfrågningsunderlaget undantag 

ifall det inte framgår i förfrågningsunderlaget kan entreprenören begära det och 6 månader 

efter begäran kan entreprenören få tillgång till anläggningen. (Victorin, 2013 b) 

5.2 Befintliga anläggningar  

I dagsläget trafikeras järnvägen mellan Stenkumla och Dunsjö av 16 persontåg och 42 

godståg per dygn, sträckan är enkelspårig och försedd med elektricitet. Man har satt en gräns 

på hastigheten och dem varierar mellan 95 till 130 km/h beroende på vilken typ av tåg som 

ska passera. Idag finns det bara en mötesstation som finns i Rönneshyttan.  (Victorin, 2013 

b) 

Söder om Rönneshytta passerar väg 597 på en vägbro, årligen passerar 960 fordon där cirka 

8 % är tungtrafik. Väg 597 rekommenderas inte för farligt gods och hastighetsbegränsningen 

är 50 km/h i anslutning till järnvägen och gällande väg 608 så har man satt 

hastighetsbegränsningen till 70 km/h. Väg 597 och Väg 608 tillhör det nationella vägnätet 

och bägge av dessa vägar passerar det befintliga enkelspåret. Till skillnad från Väg 597 som 

passerar en vägbro så passerar väg 608 en vägport som har en begränsad fri höjd norr om 

Lerbäck. Det finns inga registrerade olyckor som är kopplad till järnvägen inom planområdet 

men år 2007 fanns det en korsandeolycka vid järnvägsövergången som saknade 

signalanläggning norr om Rönneshytta. korsning finns inte idag och gällande Väg 597 och 

608 har man inte fått in olyckor registrerad. (Victorin, 2013 b) 
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5.2.1 Bebyggelse och markanvändning  

Sträckan mellan Stenkumla-Dunsjö består av glesbygd med mindre samhällena Lerbäck och 

Rönneshyttan. Om man ser på en mer sammanförd bebyggelse så finns dem även i Joxtorp 

och Dunsjö, i övriga delar så finns det enstaka gårdar. Barrskog och öppna odlingslandskap 

utgör stora delar av landsbygden. I anslutning till Lerbäck, Stenkumla, prästgård m.m. finns 

öppna odlingsmarker. Skola dagis och affär finns i Rönneshyttan. (Victorin, 2013 b) 

5.2.2 Riksintressen  

Riksintressen är områden som har höga värden av natur- och kulturmiljö, friluftsliv och olika 

näringar, dessa bestämmelser om skydd finns i miljöbalken kapitel 3:e och 4:e. Skada av 

områdes värde eller betydelse får inte ske, inom planområdet finns det vissa riksintresse som 

berörs. Enligt det tredje kapitlet i miljöbalken så är järnvägen riksintressen för 

kommunikationer. ”Lerbäcksmon” som är ett geologiskt intressant område mellan Lerbäck 

och Joxtorp och detta är ett riksintresse för naturmiljön. (Victorin, 2013 b) 

5.3 Förfrågningsunderlag  

I ett förfrågningsunderlag nämns vad som ska upphandlas samt vilka krav som finns på 

leverantören. Det finns regler och krav för hur ett förfrågningsunderlag ska utformas och det 

är LOU och den grundläggande EU-rättsliga principerna som styr utformningen. Detta 

medför att kraven måste vara berättigade och aktuella för att kunna tydliggöra 

sammanhangen på vad som ska upphandlas. Upphandling ska vara offentligt och att det skall 

vara samma förutsättningar för alla leverantörer när upphandlaren skickar ut förfrågan.  

(Liman, ABT 06, 2007) 

 

När förfrågan skickas ut till leverantörer kan inte den ändras i efterhand, det vill säga den ska 

vara komplett, där med att krav, villkor och bestämmelser måste finnas med i förfrågan. 

Det ska även framgå hur beställaren värderar anbud och vilka övriga villkor som gäller.  

Dem krav och villkor som har nämnts skall vara tydliga formade så att de ska vara enkelt och 

följa upp.  Hur entreprenören ska presentera dem uppfyllda kraven ska framgå i en 

redogörelse från Trafikverket. Dem ställda kraven ska vara anpassade för det projekt som är i 

frågan, d.v.s. Trafikverket ska ställa relevanta krav som ligger till grund för just aktuella 

projektet.  (Liman, AB 04 , 2007) 

 

Kontroll görs gentemot lämpligheten och förmågan hos de entreprenörer som är involverade.  

Detta krävs eftersom man granskar ekonomiska, finansiella ställningar, tekniska ställningar 

och deras yrkesmässiga kunskaper. För att kunna lämna ett förfrågningsunderlag är det 

viktigt att alla kriterier finns med i förfrågningsunderlaget eller i annonsen. Detta sätter stora 

krav planeringen samt noggrannhet innan förfrågningsunderlaget kan skickas ut så att inget 

missas i förfrågan.  (Liman, ABT 06, 2007) 

 

Inom järnvägsprojekt är det ofta projekt som är invecklande och det ställer till att 

förfrågningsunderlaget blir omfattande. Förfrågningsunderlaget ska följa en röd tråd för att 

vara samstämmig men detta kan lätt påverkas eftersom förfrågningsunderlaget skrivs av 
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olika specialister där informationen kan ha olika betydelse i olika delar.  I ABT06 framgår 

hur handlingarna ska tolkas och bygger på att anbud är högre upp i ställningen än 

förfrågningsunderlaget. Det som har högst juridiska ställning i förfrågningsunderlaget är 

funktionskraven.  (Liman, AB 04 , 2007) 

 

I ett förfrågningsunderlag innehåller det olika handlingar som delas upp och som beskriver 

den ekonomiska, juridiska föreskrifter och tekniska beskrivningar som talar om hur arbetet 

skall verkställas. Hur en förfrågningslag tas ut skiljer sig ofta beroende på vad man har för 

tidigare erfarenhet hos upphandlarna, dvs. layout, rubriker och hur det ska disponeras.   

(Liman, AB 04 , 2007) 

 

Handlingar som ligger till grund för anbudet är bland annat AF-del, objektspecifik teknisk 

beskrivning, ritningar och alla dessa kallas för förfrågningsunderlag. Ifall dessa handlingar är 

grupperade bör beställaren rangordna dem. Det är viktigt att i förfrågningsunderlaget inte 

finns motstridande uppgifter eller föreskrifter eftersom det kan bli komplikationer om detta 

sker ska den uppgiften eller föreskriften som medför lägst kostnad för entreprenaden väljas.  

(Ossmer & Wollsén, 2007)  

5.3.1 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag  

 

Beställaren överlämnar uppgifter i digitalform i upphandlingssystemet CTM där bland annat 

EK, AF och OTB ingår. Andra handlingar som finns tillhandahålls digitalt från beställaren, 

handlingarna finns på en extern hårddisk som hämtas av entreprenören. Under anbudstiden 

kommer entreprenörer ha tillgång till trafikverkets förvaltningssystem som består av BIS, 

BaTMan, Optram och EMIL.  (Trafikverket, 2014 e) 

 

Om det skulle behövas komplettera förfrågningsunderlaget kommer de finnas tillgängligt i 

CTM för entreprenörer. Beställaren gör i ordning kompletterande förfrågan för entreprenörer 

20 dagar innan anbudet startar. Det entreprenörernas plikt att se till och ha tillgång till alla 

kompletterande handlingarna under anbudstiden. Dessa handlingar tillförs under 

förfrågningsunderlaget:  

 Kompletterande fastighetsbesiktningar  

 Redovisning nya förläggningar Elledningar, Skyllbergs kraft.  

 Redovisning av nytt el ställverk Jakobshyttan. 

 (Trafikverket, 2014 e) 
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5.4 Ersättningsform 

Incitamentsavtalet skiljer sig lite beroende på projektets storlek, för större 

utförandeentreprenader är det mellan 10-15 % och för mindre är det mellan 5-10 %. Detta 

har tagits fram genom en undersökning som gjorts av Trafikverket. En viktig faktor är att 

hitta rätt affärsform måste man skapa sig och sitt företag/bolag en drivkraft för marknaden. 

Målsättningen med detta är att i större omfattning använda sig utav totalentreprenad i 

framtiden för att kunna öka potentialerna för leverantörerna att applicera smartare lösningar 

med möjlighet att öka lönsamheten. Det finns vissa åtgärder för att uppnå produktiviteten, 

som entreprenören kan vita för att komma med innovativa lösningar under anbuds- och 

genomförandefaser och detta kan kopplas till olika produktivitetsprogram.  I projektet 

Stenkumla – Dunsjö så finns det inget incitamentsavtal. (Näringsdepartimentet, 2009) 

 

Trafikverket har genomfört en granskning på utförandeentreprenad med en ersättning som 

baseras på incitament för förhåller sig till en given riktpris. Detta har visats vara bra eftersom 

man kombinerar det med utökad samverkan på FIA-nivå 2. Incitament varierar beroende på 

tid samt att förutsättningar och användning av incitament styr tillämpningarna som är 

anpassade för specifika projekt. (Näringsdepartimentet, 2009) 

 

Trafikverket har under år 2012 jobbat med frågan angående ersättningsformer för att kunna 

förtydliga dem och förenkla detta mellan entreprenören och beställare, det är för att man ska 

kunna slippa risker i mellan varandra. När ett projekt är kalkylerbar bör det användas en 

fastpris men då kommer entreprenören själv kunna påverka riskerna som finns. Vid osäkra 

kalkylbarheter bör reglerbara mängder användas. Ett sätt är att beställaren och 

entreprenören tillsammans kan påverka riskerna är att man ökar tillämpningen utav riktpris 

med incitament.  (Näringsdepartimentet, 2009) 

5.4.1 Incitament  

 

För att kunna öka andelen förbyggande underhåll samt att Trafikverkets verksamhetsmål 

uppfylls behövs det en ny incitamentsmodell och Trafikverket har utvärderat befintliga 

incitamentsmodeller för att ta fram en bättre modell. Där en objektiv mätning kan garanteras 

samt att entreprenören endast kan påverka slutliga resultatet ska bonus användas. Det 

samma gäller för att använda sig av viten.  (Näringsdepartimentet, 2009) 
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultat från intervjuerna med de fyra entreprenörer som har lämnat 

anbud på sträckan mellan Stenkumla – Dunsjö.  

6.1 Intervjuer med entreprenörer  

Entreprenörerna har intervjuats och svaren har sammanställts i form av en tabell för att 

enkelt kunna följa alla svaren på varje fråga. Frågorna som entreprenörerna har fått svara på 

under intervjuerna är baserade på just för OTB i förfrågningsunderlaget för sträckan mellan 

Stenkumla – Dunsjö. I många av frågorna har svaren från entreprenörerna varit likvärdiga. 

Svaren från intervjuerna kommer ligga till grund för förbättringsarbetet inom 

totalentreprenader i järnvägsanläggningar.  

6.1.1 Sammanställning av intervjuerna  

 

Frågor  Respondent 1  Respondent 2  Respondent 3  Respondent 4 
Hur tycker ni att OTB har varit 
i detta projekt?  

Den har varit bra 
men väldigt 
uppstyrt 

Den har varit 
ganska bra, OTB 
har varit väldigt 
låst 

Det har varit för 
mycket detalj 
styrning  

Det har varit bra 
förutom Tele 

Har du/ni några synpunkter 
eller förbättringspotential 
gällande OTB som 
Trafikverket kan ta hänsyn till 
i kommande projekt? 

Viktigt att det 
framgår tydligt det 
man vill ha. 
Frihetsgraden borde 
ökas 

Har inget konkret 
förslag, men 
renodlad beställare 
kommer bli 
annorlunda i 
kommande projekt 

Våga släppa lite 
mer på tekniska 
lösningar  

Vi var ganska 
nöjda 

OTB är uppdelat i olika 
områden/kapitel, där varje del 
har funktionskrav/teknisk 
lösning. Är det inom något 
område/kapitel i OTB 
Trafikverket lyckats bättre 
eller sämre med förfrågan? 

Frihetsgraden för 
geoteknik och broar 
var större  

Det har varit för 
mycket tekniska 
lösningar, vi hellre 
ha funktionskrav 
än lösningar 

Nej, inget som 
vi reagerade på  

Det är kanske 
Tele där kunde 
Trafikverket 
gjort det bättre  

Har OTB varit kalkylerbart 
enligt er?  

Ja, det har den varit  Ja, det tycker vi Ja dock har vi 
ställt många 
frågor under 
resans gång 
gällande OTB 

Ja, det tycker vi  

Har funktionskraven i OTB 
varit för många eller för få?  

Det har varit lagom 
nivå 

Funktionskraven 
har inte varit för 
många men 
tekniska lösningar 
har varit för många 

Inget vi har 
reflekterat över 

Vi har varit för 
låsta  

Är det inom något område 
bättre att ha teknisk lösning 
eller fast förutsättning 

Tekniska lösningar 
på ”BEST” biten och 
större frihet på 
spårbana, 
kontaktledningar 
mm 

Vi vill inte ha 
tekniska lösningar, 
dem vill komma på 
själva 

Bättre och ha 
funktionskrav 
än tekniska 
lösningar enligt 
oss 

----------- 
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Har ni erfarenhet av OTB? 
Har ni haft genomgång av 
hur man jobbar med OTB? 
Om inte skulle ni vilja att 
det fanns en genomgång 
gällande OTB? 

Ja, men inte på 
samma sätt som 
denna. Bra idé att 
ha genomgång 
gällande OTB 

Vi har erfarenhet 
av OTB. Vi skulle 
vara intresserade 
av att ha 
genomgång 
gällande OTB 

Vi har relativ stor 
erfarenhet av OTB, 
vi är inte 
intresserade av 
genomgång gällande 
OTB  

Ingen erfarenhet 
av OTB. Det är en 
bra idé att ha 
genomgång 
gällande OTB  

Har ni delat upp OTB i 
olika delområden internt 
eller har ni gått igenom 
den tillsammans? 

Vi har delat upp de 
internt och tagit 
hjälp av externa 
konsulter 

Vi har delat upp 
det internet och 
tagit in externa vid 
behov. Vi har även 
gått igenom den 
tillsammans 

Vi har delat upp i 
olika teknikområden 
samt haft 
gemensamma 
genomgångar.  

Vi har delat upp 
det per 
teknikgrupp, vi 
har även haft 
gemensamma 
genomgångar 

Hur har ni arbetat med 
OTB för att lämna ett 
anbudsumma? Har ni 
skapat en 
mängdförteckning som 
lutar sig mot AMA?   

Ja vi har gjort det 
men vi kommer 
nog inte göra det 
flera gånger 

Vi har gjort en 
mängdförteckning 
eftersom vi inte 
jobbar med 
schabloner 

Vi har skapat 
mängdförteckning 
men den lutar sig 
inte mot AMA 

Vi har skapat 
mängdförteckning  

Ser ni någon annan 
lösning på hur man skulle 
kunna kalkylera utifrån 
en OTB 
 
 
 

Inget konkret 
förslag men kanske 
att man tar fram 
pris på helheten 
istället för mängder 

Nej, vi tror att det 
blir osäkert att 
jobba med 
schabloner  

Vi kan inte se någon 
annan lösning med 
avseende på hur 
OTB:n ser ut idag.  

Inget vi har 
kommit på än så 
länge  

Anser ni att det finns 
någon gräns för hur stor 
ett projekt bör vara för att 
kunna upphandla med 
totalentreprenad inom 
järnvägsinfrastruktur?  

Nej det är 
egentligen vilken 
typ av projekt det 
är. För små projekt 
är inte lönsamt 
med TE 

Nej, ju större ju 
bättre då ökar 
frihetsgraden. Inte 
lönsamt vid 
mindre projekt  

Vi tycker att det ska 
var projekt på flera 
hundra miljoner 

TE fungerar bäst 
vid större projekt, 
inte lönsamt vid 
mindre projekt  

Föredrar ni 
totalentreprenad eller 
utförandeentreprenad i ett 
projekt som denna?   

Vi föredrar TE, det 
blir mer kompakt  

Vi föredrar TE där 
vi får komma på 
egna lösningar 

Vi föredrar UE 
eftersom på järnväg 
är det så styrt  

Vi föredrar UE 
eftersom vi inte är 
vana vid TE  

Vilka handlingar är ni 
mest intresserade av? Som 
inte har funnits med i 
förfrågningsunderlaget. 

Nej, inget vi har 
saknat 

Vi tycker inte att vi 
saknat någon 
handling 

Vi vill ha tydliga 
beskrivningar t.ex. 
hur den befintliga 
marken ser ut osv  

Inget vi har 
saknat  

Ni har ju fått sex månader 
räkne tid för anbudet i 
detta projekt, tycker ni att 
det har varit lagom med 
sex månader? 
 

Det har varit lagom Det har varit 
lagom, det får 
gärna inte vara 
kortare  

Det har varit lagom  Det har varit 
lagom, men 
perioden var inte 
bra  

Slutligen har ni något som 
du vill tillägga?   
 

Border vara större 
frihet för oss 
entreprenörer samt 
att vart varorna ska 
handlas 

Border vara större 
frihet för oss samt 
att det ska vara 
bättre flöde i FFU 

Vi tycker att de som 
har lämnat anbud 
borde få ersättning  

Kostnaderna är 
för höga att lämna 
anbud, 
ersättningsform 
är något att 
föredra  
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6.2 Intervju med Göran Kers 

En intervju gjordes med Göran Kers som har mycket kunskap om OTB och just för sträckan 

Stenkumla – Dunsjö. Intervjun gjordes innan entreprenörerna intervjuades för att få större 

inblick i hur OTB:n var skriven, disponerad samt att kunna formulera relevanta frågorna till 

entreprenörerna. Intervjun gav en bra inblick inför intervjuerna som gjordes med 

entreprenörerna, Kers påpekade tidigt i intervjun att entreprenörerna behöver mer kunskap 

om OTB för att kunna förstå OTB:n rätt och kunna läsa av beställarens önskemål och krav.  

OTB är mycket innehållsrikt handling och det behövs en genomgång av hela OTB för att veta 

exakt vad som behövs i projektet, samt att i OTB finns det olika krav och kraven har olika 

ordningsgraderingar. Entreprenörer samt underentreprenör som är inblandade i projektet 

måste skapa en viss förståelse för hela OTB och projektet för att kunna uppfylla de ställda 

kraven.  

Som tidigare nämnt i rapporten är järnvägsprojekt betydligt mer komplicerade än vägprojekt 

och detta medför att beställaren anger tekniska lösningar för att försäkra sig om att tekniska 

löningarna är lämpliga. Exempelvis kan beställaren lämna två av fem tekniska lösningar 

”öppna” för att entreprenörerna ska kunna komma med innovativa tekniska lösningar. 

Entreprenörerna måste tänka på att dessa två ”öppna” tekniska lösningar måste vara 

kopplade till de tre andra tekniska lösningar som beställaren har angett.  

Hela intervjun med Göran Kers finns under Bilaga 1.   
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7 DISKUSSION  

Trafikverket har som ambition att förändra sin roll som beställare, en renodlad beställarroll 

ska skapa förutsättningar för marknaden att öka innovations- och produktivitetsgraden, 

detta medför att entreprenörerna får större åtagande och ansvar. Totalentreprenader med 

funktionskrav är ett sätt som Trafikverket kan vidta för att uppnå en renodlad beställarroll. 

För att entreprenörer ska kunna lämna ett anbud utan några riskpremier krävs det att 

förfrågningsunderlagen är tydliga och förutsättningar för arbetet beskrivs på ett klart och 

entydigt sätt för att undvika missförstånd mellan parterna.  

Entreprenörerna som har medverkat i intervjuerna anser att totalentreprenader är 

applicerbara på större projekt eftersom det krävs mycket projektering samt att 

projekteringskostnaden är så hög och kan lätt utjämnas med vinsten med projektet. Andra 

faktor är att det inte finns så många företag som vill räkna på mindre jobb pga. den höga 

projekteringskostnaden och vinner man inte anbudstävlingen så är det mycket pengar som 

har gått i förlust för företaget. Det finns ingen konkret siffra eller storlek på projekt för att det 

ska vara lönsamt som totalentreprenad men skulle entreprenörerna få gissa så är det projekt 

på flera hundra miljoner. Mindre projekt bidrar med sämre frihetsgrad för entreprenörerna 

och det är inget entreprenörerna föredrar eftersom dem vill ha större frihetsgrad. Det är 

lönsamt för entreprenörerna, när de får komma med sina unika lösningar och det är där 

vinsten finns för entreprenörer.  

Det är svårt att ange hur mycket projektering som krävs för att lämna anbud eftersom 

projekten skiljer sig åt samt är projekteringen beroende på hur komplext projektet är. 

Framtagning av anbud för ett projekt är både omfattande och tidskrävande och oftast har 

inte entreprenörerna alla kunskaper inom projektet och måste använda sig av konsulter 

externt. Entreprenörerna måste även skicka ut förfrågningar gällande pris för material och 

utförande på moment om det inte finns kunskap internt inom företaget. Anbudstiden för 

projektet Stenkumla – Dunsjö var sex månader och detta var rimligt enligt entreprenörerna.  

Projektet Stenkumla – Dunsjö är ett av det första projektet inom järnvägsanläggning som har 

upphandlats genom totalentreprenad. Tidigare har enbart vissa delar i ett projekt 

upphandlats som totalentreprenad, anledningen har varit för att inom järnvägsanläggning är 

det mer komplexa samt att totalentreprenad inte varit lämplig för järnvägsprojekt. Projektet 

Stenkumla – Dunsjö valdes som totalentreprenad eftersom inom den sträckan finns allt ifrån 

järnväg, vägar och alla speciella teknikslag. Detta är en bra erfarenhet för Trafikverket där 

mycket av projektet kommer att analyseras samt användas som erfarenhet som kan vara till 

stor fördel av framtida projekt.  

Entreprenörerna som har lämnat anbud har blivit intervjuade och svaren från dessa 

entreprenörer har varit likvärdiga i de flesta frågorna. Förfrågningsunderlaget för Stenkumla 

– Dunsjö har varit för ”styrt” med detta menar entreprenörerna att Trafikverket inte har 
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lämnat utrymme för entreprenörerna att komma med egna idéer och tekniska lösningar. En 

faktor kan vara som tidigare nämnts är att inom järnväg finns det mer krav på trafiksäkerhet 

och tillgänglighet och detta gör att Trafikverket blir automatisk tvungna att ange vilka 

tekniska lösningar som ska användas för att vara på den säkra sidan. Detta leder till att 

Trafikverket kommer bort från grundtanken att överlämna större åtagande och ansvar till 

entreprenörerna. Det är viktigt att hitta en bra balans så att båda parterna kan dra nytta av 

projektet. 

Entreprenörerna vill hellre ha funktionskrav än tekniska lösningar, där funktionskrav 

beskriver själva funktionen på den delen eller byggdelen och så länge entreprenören har 

uppfyllt alla kriterier och krav inom funktionskraven så har entreprenören gjort rätt. 

Tekniska lösningar beskriver hur det ska utföras och detta hindrar entreprenörerna att 

komma med egna tekniska lösningar. Trafikverket har som mål att minska tekniska lösningar 

i förfrågningsunderlagen och istället använda sig mer av funktionskrav.  

Eftersom OTB är endast beskrivning och inte innehåller några mängder på olika materiel, så 

har de flesta entreprenörerna skapat en mängdförteckning för att kunna ta fram 

anbudssumman. Det finns inget alternativt sätt att jobba med i dagens läge och 

entreprenörerna kan inte tänka sig det går göra på ett annat sätt beroende på hur OTB ser ut 

idag. Ett sätt att förebygga missförstånd mellan parterna är att ha genomgångar innan 

anbudet skickas ut. I detta fall skulle en genomgång av OTB vara bra för att förebygga 

missförstånd, för att genomgången ska ge nytta är det bäst att det sker innan anbudet skickas 

ut. På en sådan genomgång kan personer som har tagit fram OTB samt projektledarna vara 

med tillsammans med entreprenörerna för att diskutera genom projektet. Vid sådana 

genomgångar ges det möjlighet för entreprenörer att ställa frågor som kan hjälpa dem i 

arbetet med anbudet.  

Ersättning till entreprenörer är något som är önskvärt från entreprenörernas sida men inte 

Trafikverket. Entreprenörerna som inte vinner anbudstävlingen förlorar mycket pengar på 

att ha projekterat och självklart vill dom ha någon form av ersättning. Det finns olika 

anledningen till varför Trafikverket inte valt att ge ersättning. En anledning är att 

projekteringskostnaderna är så höga och i detta fall var det fyra entreprenörer som hade 

lämnat anbud och skulle alla få ersättning skulle det exempelvis kosta Trafikverket närmare 

16 miljoner krono, siffran är baserad på att varje entreprenör får 4 miljoner i ersättning.   

Det finns både negativt och positivt med att ha någon form av ersättning när entreprenörer 

lämnar anbud. Det negativa är att entreprenörer som bara är ute efter ersättningspengarna 

lämnar anbud utan att projektera på arbetet. Ett sätt för att förhindra detta är att ha någon 

form av regel, exempelvis att den som ligger inom 5 % marginal av den vunna 

anbudssumman får 60 % ersättning av projekteringskostnaden, den som ligger inom 10 % 

marginal av den vunna anbudssumman får 50 % ersättning projekteringskostnaden. Den 

som ligger på 15 % marginal av den vunna anbudssumman får 40 % ersättning 

projekteringskostnaden.  

Entreprenörerna föredrar olika gällande att använda totalentreprenad eller 

utförandeentreprenad i ett sådant projekt och ur detta kan flera slutsatser dras. Det kan vara 

så att entreprenörerna som föredrar utförandeentreprenad inte vågar ta så stort ansvar eller 

att helt enkelt inte entreprenörerna har sådana resurser att ta ett så stort projekt på 

totalentreprenad. Totalentreprenad inom järnväg är så relativt nytt och det kan vara en 

faktor till att vissa entreprenörer inte föredrar det eftersom det inte finns mycket erfarenhet 
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av totalentreprenad inom järnväg. Skillnaden mellan utförandeentreprenad och 

totalentreprenad är att i totalentreprenad så har entreprenören ansvaret för projektering och 

byggnationen. I Utförandeentreprenad så har entreprenörer endast ansvar för byggnationen 

och beställaren har ansvaret för projekteringen. Utförandeentreprenad blir ”enklare” för 

entreprenören att lämna anbud på eftersom projekteringen är redan gjord och alla 

handlingar finns. I totalentreprenad så behöver entreprenören projektera för att lämna ett 

anbudspris.  

8 SLUTSATSER 

I detta arbete har fokus lagts på att kartlägga hur marknaden ser på förfrågningsunderlaget 

med tonvikt på objektspcifik tekniska beskrivningen (OTB), dess kalkylbarhet, struktur och 

tydlighet.  

Några punkter som Trafikverket kan ta hänsyn till i kommande projekt är: 

- Tänka på att ha någon form av ersättning till entreprenörer som lämnat anbud.  

- Genomgång av OTB för entreprenörer innan anbudet skickas ut för att undvika 

missförstånd.  

- Att ha ange funktionskrav än tekniska lösningar i förfrågningsunderlaget.  

- Öka frihetsgraden för entreprenörerna för att öppna upp för nya tekniska lösningar. 

- 6 månader anbudstiden för detta projekt var lämplig.  

- Endast större projekt bör upphandlas som totalentreprenad  

- OTB i detta projekt har varit kalkylerbart men borde bli mer strukturerad och 

tydligare  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En vidare studie kan utföras när projektet är avslutat för att reflektera projektet. För att 

kartlägga eventuella missförstånd mellan entreprenören och beställaren som kan kopplas till 

förfrågningsunderlaget.  
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BILAGA 1: INTERVJU MED GÖRAN KERS  

Börja med att beskriva kort om OTB.  

Det finns infrastrukturella enheter, flygfält, järnvägsnät mm och dessa måste fungera som 

användaren har tänkt sig. Frågan blir hur kraven på funktionen ska ställas för att det ska bli 

kalkylerbart för entreprenören. Exempelvis upphandling av ett helt sjukhusområde blir 

ganska komplext och det kräver en bra och genom arbetad beskrivning av kraven för att få 

med alla krav som beställaren har. Det går även att säga att det ska fungera för 1000 

patienter och klara en viss typ av vård men detta är osäkert eftersom det finns mer 

parametrar som är viktiga att få med i beskrivningen.  

Alla byggnadsverk består av rum och det gäller även väg och järnväg och i de rummen ska 

trafiken pågå på ett säkert och bekvämt sätt. Det finns en massa funktioner för just väg och 

järnväg som inte är kalkylerbara. Det är viktigt att veta om kraven ska ställas på rummet eller 

på de konstruktioner som finns i rummet annars blir det dubbla krav. Vi har valt att inte 

rubricera rummet och istället ställt krav på konstruktioner d.v.s. konstruktionerna ska 

fungera på ett visst sätt. Vi började med att sätta krav på dem övergripande funktionerna, 

tillgänglighet och säkerhet och trafiksäkerheten är inte kalkylerbar och den som har ansvaret 

för trafiksäkerheten är beställaren men man ställer massa skallkrav på trafiksäkerheten som 

entreprenören måste ta hänsyn till i anbudet.  

Jag vet inte om ni är specifikt inriktade på järnväg. 

– För just detta examensarbete är det just järnväg men vi har inte kommit i kontakt med 

järnväg tidigare. Det var mycket utförandeentreprenad innan man körde på 

totalentreprenad. Vad är skillnaden mellan utförande och totalentreprenad?  

I en utförandeentreprenad så är det beställaren som projekterar men det kan finnas vissa 

delar av konstruktionsansvaret på entreprenören. I utförandeentreprenad beskriver man i 

skruv och mutter nivå och hur arbetet ska utföras. Friheten för entreprenören är minimalt 

eftersom det är krav på material och utförandet från beställaren.  

I totalentreprenad är skillnaden att beställaren inte projekterar det gör entreprenören 

istället. Beställaren ställer funktionskrav på anläggningen och entreprenören ska ta hänsyn 

till dessa funktionskrav uppfylls. Entreprenören offererar endast antalet funktioner som 

beställaren har frågat efter, entreprenören talar inte om hur dem tekniska lösningarna ska se 

ut. Beställaren måste ställa krav på tekniska lösningar parallellt med att han ställer 

funktionskrav.  

Det är skillnad för järnvägen eftersom det finns olika tekniska lösningar att tillgå ut i 

marknaden men Trafikverket har en gammal anläggning som fungerar på ett visst sätt och är 

beroende av reservdelsförsörjning, detta medför att i dagsläget är Trafikverket ganska 

angelägen att ställa krav på tekniska lösningar, krav på material, vara och utförande i stora 

delar men eftersom det är en totalentreprenad så kan man utgå från att ha fem olika tekniska 

lösningar men beställaren ger tre av dom och lämnar två öppna för innovativt tänkande från 

entreprenörerna.  

 

Dessa två ”fria” tekniska lösningarna måste ha en koppling till de tre andra som är angivna av 

beställaren för att kunna uppfylla funktionskraven samt att dessa två tekniska lösningarna 
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ska inte vara orimligt dyra. Entreprenören har inte utredningsplikt i anbudsskedet men 

entreprenören måste utreda om antagandena gällande dem två ”fria” tekniska lösningarna 

var korrekta innan projekteringen startas. Det kan uppstå problem för parterna i detta fall 

och det kan antingen vara att i dem kompletterande undersökningarna dyker det upp något 

som ställer till eller att beställaren har orimliga krav och detta är en orsak till ÄTA (ändring 

och tilläggsarbeten). I utförandeentreprenad finns inte utredningsplikt för entreprenören, 

det är bara och sätta sig ner och fundera på vad det är beställaren vill ha. Detta var skillnaden 

mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad.  

I båda entreprenadformerna ska entreprenören titta genom handlingarna så att det inte finns 

motstridigheter i handlingarna dvs. att det står olika beskrivning av samma sak i olika 

handlingar, detta görs när entreprenören vunnit anbudet. De geotekniska undersökningarna 

som gjorts i detta anbud så har Trafikverket valt att inte tolka några undersökningar. Det är 

entreprenörens skyldighet att tolka resultaten som kommit fram.   

Så man kan säga att de här OTB är som beskriven exakt hur trafikverket vill att 

den här vägen ska se ut? 

Inte exakt, jag berättade tidigare att det finns tvingande och ”fria” tekniska lösningar, 

anledningen till att Trafikverket har angivit tekniska lösningarna är eftersom inom järnväg är 

det mer komplext, järnväg är så låsta till tekniska system och med reservförsörjning. Men det 

finns ändå en viss frihet åt entreprenörerna eftersom trafikverket tillåter likvärdiga tekniska 

lösningar som måste godkännas av beställaren men funktion får inte ändras.  

Det är många entreprenörer som tycker att beställaren ska lämna öppna tekniska lösningar, 

de tekniska lösningarna som finns med i systemhandlingar är inte juridisk bindande dvs. om 

entreprenören väljer att använda dessa tekniska lösningar då bär han ansvaret att dessa 

tekniska lösningar verkligen uppfyller funktionen eftersom beställaren har inte garanterat att 

den uppfyller funktionen men troligtvis så gör den med 80-90% sannolikt. I just detta projekt 

så är systemhandlingarna inte kravhandlingar och därför är det viktigt att entreprenörerna 

undersöker dem tekniska lösningarna.  

- Det blir ju två olika saker?  

Ja, man måste titta hur OTB är uppbyggd för det finns disposition med oerhört många 

rubriker som står hela järnvägsanläggningen eller vägens prylar. Det finns olika sätt att 

uttrycka olika kraven som tidigare nämnt, du kan antigen nämna helhetskraven på 

funktionen och då ska allt vara anpassad för att helhetskraven på funktionen fungera. Andra 

sättet är att du specificerar krav på funktionerna för varje ”rum/del”.  

Om vi tar byggnadsprojekt som ett exempel då kan man säga att konstruktionerna i 

byggnaden ska klara av den lasten och även hur olika stolpar ska vara utformade, alltså 

allting som byggnaden ska tåla samt tala om dimensionsförutsättningar och i 

byggnadsprojekt är det ju Eurocod.  

 

 

- Det var bra att du kom in på hur OTB disponeras. Kan du berätta lite mer?  
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Har tidigare nämnt att det finns vissa prylar vi ställer krav på och andra inte som är dem 

prylarna vi inte tagit upp. Entreprenören ska själv förstå hur den här anläggningen ska 

fungera och eftersom han har undersökningsplikt måste han se efter hur det befintliga 

systemet se ut och fundera på vilka prylar som behövs för att det ska fungera och slutligen 

kommer man fram till att tåget ska gå säkert.  

En anledning till att man ställer krav på vissa prylar kan vara så att det finns ett 

underhållsbehov och för att kunna ha den prylen på lager så måste det vara ett krav så att 

andra typer inte används. Tittar man på järnvägen och alla dess tekniska system då kan ni 

förstå hur komplext järnvägen är. En liten förklaring till pyramiden som jag har tagit upp 

tidigare är att vi har överst infrastrukturella enheten sen har vi byggnadsverket och varje 

byggnadsverk har olika konstruktioner och tillslut har vi den nedersta delen exempelvis 

golvet och att den ska klara av en viss belastning och tåla påfrestningar eller slitage.  

 

När vi kollar på OTB så ser vi jätte mycket där det står, verksamhet befintlig 

mark med bokstäver: C,B, T och framåt. Det finns lite beskrivningar framme, 

kort om vad de kodade rubrikerna är och vart dem omkokade rubrikerna är, är 

det för att förenkla för entreprenörerna att hålla kolla på, för de är ju inte en 

person som jobbar med projektet när dom ska ta ut anbud? 

Jag undervisar i AMA och det viktiga är att alla som är inblandade i projektet måste ha 

tillgång till hela dokumentet för att det ska fungera. Alla måste kunna läsa pyramiden 

uppifrån och nedåt, det måste man göra även i AMA-systemet eftersom det kan finnas enbart 

på ett ställe och då måste alla tekniker ha alla koderna. Ett exempel installatören måste veta 

befintligheten, vad för befintlig installationer som finns. I C där redovisar vi alla 

befintligheter, om det behövs mer exakta undersökningar har vi sagt att vi talar om de 

undersökningar som är gjorda och vi undersöker alla befintligheter som utgår utifrån 

Trafikverket. 

Vi ställer krav på systemet under den rubriken som gäller för den nya anläggningen och jag 

tror det är bokstaven F som står för järnvägsanläggning, D står för väganläggning och det är 

de nya vägarna som behöver byggas och C1 är befintlig mark och miljö C2 är befintliga 

konstruktioner C3 är tillfälliga konstruktioner.  

- Vad är det som styr bokstäverna? Varför kommer järnväg under just F? 

Ingenting, mer än att det är en systematiker som gjort de här dispositionen, och den 

dispositionen tar upp alla delar som finns i en anläggning. I detta projekt ställer vi krav på 

funktioner så därför ligger vi på en hög nivå när vi ställer krav på infrastrukturella enheterna. 

Det enda vi talar om är hur de ska fungera och i vissa fall hur det ska vara utformad, vi talar 

inte om i detalj hur byggnadsverkets delar ska vara uppbyggda.  
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Det är bra att kunna läsa av bokstäverna, där A står för administrativa föreskrifter, B står för 

redovisning av gjorda undersökningar, C står för befintligheten, D det nya och E handlar om 

avvattningen. Bokstaven står högst upp om vi tar exempelvis F står för hela järnvägssystem 

sen F1 är själva banan osv. När man bygger en väg och en järnväg parallellt då är avvattnings 

system relativt självständigt och därför låg E utanför. I avsnittet A ställer vi allmänna krav 

som gäller för båda anläggningar där A1 är krav för väg och A2 är krav för järnväg.  

- Du kanske besvarade den här frågan innan, du började lite när vi nämnde 

förfrågningsunderlaget för järnväg, (Total entreprenad i praktiken). Vad 

innehåller förfrågningen där exakt? Är det OTB plus ritningar?  

Det kan vara bilaga till OTB som är skisser som förtydligar dom skriftliga kraven. Men då 

tillhör ju dom definitionen OTB:n , alltså du förtydligar OTB skrifterna med skisser som visar 

vad skissen egentligen innebär.  

- Har man ritningar till OTB:n ? 

Det är inte ritningar, man måste skilja på ritningar och skisser. Skisserna är förtydligande av 

texterna. Men ritningar dem ska vara krav. Alla streck som finns på en ritning blir krav, jag är 

inte så övertygad att alla har förstått detta. Ritningarna är det beställarna som tar fram men 

allt som inte är krav måste raderas. Beställaren ska inte göra förslag, antingen är det krav 

eller så är det en skiss som illustrerar hur dom tänker.   

I utförande entreprenad lämnar man färdiga ritningar inte i totalentreprenader, man kan 

lämna förslagsskiss och den visar geometriska utformningen eller designen. Utifrån det kan 

entreprenören komma med ett förslags ritning och då ska konstruktionen framgå. Men det är 

beställaren som måste godkänna den och när den blivit godkänd då kan entreprenören börja 

på färdiga konstruktionen. Det är viktigt att känna till att i både AB och ABT så är det den 

som lämnar uppgiften som är ansvarig även om motparten godkänner.  

- Ingår även OTB i utförande entreprenader? 

Idag har trafikverket sagt att vi jobbar med AMA systemet.  Men om vi vill ha en insprängd 

konstruktion ansvar då kan vi jobba med beskrivningarna enligt OTB modellen för den 

insprängda delen.  

Tekniska undersökningar är det Trafikverket som gjort men dem är inte tolkade utan 

entreprenören får tolka dem.  

- Är OTB skriven av en person eller en grupp?  

Det är egentligen Jan och Lars Häggström, jag skrev bara vilka rubriker och prylar som finns 

i järnvägen och han fick ordna dem i ett system eftersom han är systematiker. Det motsvarar 

banverkets tidigare anläggningsförteckning, det är deras förteckning med alla prylar. För det 

är egentligen uppräknat om alla prylar som finns i järnväg, och då pratar vi om dispositionen.  

- Brukar entreprenören komma med frågor gällande OTB?  

Ja, fast inte så jätte skarpa frågor tycker jag, flesta frågor som vi får tyder på att dem inte 

förstått vad dom har för ansvar.  

- Frågorna från entreprenörer gällande OTB, skrivs dom ner?  
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Ja, alla förtecknas och entreprenören får svar. När en fråga kommer in så offentliggörs svaret 

för alla anbudsgivare.  

Är det du som sitter med frågorna som kommit in? Nej, det är projektledaren som har dessa 

frågor och oftast är det projektledaren som besvarar dessa frågor. 

- Hur kan trafikverket konstatera att det är utfört exakt efter OTB, 

dokumenterar entreprenör i form av checklista eller annat?  

Det är en bra fråga därför att högst upp i pyramiden under A2 och A, så står det att 

entreprenören ska upprätta ett kontroll program och det tillhör projektplanen, vilket dom ska 

upprätta enligt AB i ABT.  

Om vi tar grundlägga en bro som ett exempel så måste du veta vilka stödpålar du ska ha för 

att få en stabil pålkonstruktion. Då måste entreprenören tala om vilka kontroller som ska 

göras.  

- Gällande garantitiden, är den 5 år? 

 Nej, alltså 5 år är ABT, sen säger vi så här eftersom att vi då i många stycken tillåter många 

egna tekniska lösningar, ända kravet är att dom ska vila på vetenskaplig grund, för det står 

högst upp i OTB. Så säger vi så här dom ska fungera på vetenskaplig grund, det vill säga att 

det ska finnas en vetenskaplig dokumentation, det är ett vetenskapligt råd som ska gått 

igenom och inte vem som helst.  

Vi har aldrig sagt att garantitiden ska vara 10 år och vi har inte sagt att den ska vara 5, utan vi 

har sagt att den kommersiella lösningen går att använda, ska garantitiden vara så lång att den 

är färdig för ett underhåll då pratar vi inte om ett periodiskt underhåll utan ett underhåll i 

form av ren investering.  

- Hur är det med kunskapsåterföringen?  

Jag tror det finns lite dokument som gjordes på vägprojekt. Ett projekt som finns mycket 

kunskap att hämta ifrån är Sundsvall projektet som är på 3 miljarder och är byggnation av en 

bro över diket. Där var jag inblandad och jag vet precis hur det kom till eftersom jag hade en 

nära kontakt med konsulterna och vi fick ändra om i texterna flertal gånger.  

Ni har inte ställt någon fråga om kapitel X i OTB. Då kan jag berätta att i kapitel X så står 

vilka krav man har och hur man ska göra dokumentation sen är det 

projekteringsbeskrivningen och den är kravställd. Den ska entreprenören producera och den 

består då utav delar som är anläggningsmodell, det står i design basis (byggnadsverk, 

geoteknik) det ska vara egentligen design basis/byggnadsverk så det är fel i rubrikerna sen 

har du signal, här beskrivs utformningen, på vilka beräkningsmetodik osv.  

Det här ska man göra före innan man sätter igång och projekterar bygghandlingen och då ska 

man få det godkänt och beställaren ska godkänna den här beskrivningen på 10 dagar och 

dom ska ha muntlig redovisning och sen ska dom ha skriftlig dokumentation på den här 

redogörelsen som dom ska titta på innan dom får sätta igång och göra bygghandlingar.  

Om pratar lite mer om det vi har tagit upp tidigare så har du olika system och för varje 

system om vi tar exempelvis signal system. Högst upp ska det stå hur den ska fungera för 

hela anläggningen sen har du funktion, tekniska lösningar och kontroll för respektive rubrik.  
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Betalplanen vet jag inte om ni har tillgång till men det är samma kodning som OTB och vi har 

begärt pris på kravställda delarna. Det är viktigt att betalplanen ska vara likadant som 

tidsplanen och vi har skrivit i betalplanen att dem ska göra en strukturell tidsplan. Vi vill att 

olika aktiviteter så att man kan identifiera hur mycket tid vi ska lägga in där.  

Om du ritar en tidsplan eller betalningsplan som är väldigt detaljerad för man vill lyfta 

pengar hela tiden, men då måste du ha färdiga konstruktioner eller delar av konstruktioner 

som är prissatta och om du följer den strukturen som finns på OTB, får du väldigt mycket 

detaljerad då och på dem övriga som inte är kravställda men ändå ska projekteras och 

byggas, men om du själv delar upp dem på samma sätt enligt dispositionen. För 

dispositionen innehåller allt och eftersom vi inte har tagit krav på alla rubriker i 

dispositionens så är det efter beställaren eller entreprenören att fylla på sin betalplan. På 

dem konstruktioner som ändå måste projekteras som inte är tagna från OTB och då sätter 

han pengar på det. Då måste han rita en aktivitet för varje sådan rubrik som man har i 

betalplanen och sen binda ihop de så han får en kritisklinje.  
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BILAGA 2: INTERVJU MED ENTREPRENÖR 1 

 

 Hur tycker ni att OTB har varit i detta projekt?  

Som vi ser det, de gäller inte bara det här projektet det gäller flera andra också det är ganska 

varierande detalj styrning inom dem olika områden, de ända tolkningen man kan göra det är 

då att det är olika personer som sitter och skriver dem den här OTB och de är den känslan 

som man får. Det blir väldigt varierande och de blir, och de tanken som vi ser då med TE att 

de ska finnas öppningar för oss entreprenörer att hitta lösningar men de låser man ofta 

igenom på många olika sätt då, och de inte riktigt tanke med upphandlingsformen så som vi 

ser det och så som jag tror trafikverkets högsta ledning ser det som händer, det är den åsikten 

man har om OTB i det här projektet och andra.  

 

- Du har den känslan att det är olika personer som skriver OTB? 

Deltagare 1: Ja, det är den känslan man får. 

 

Deltagare 2: Som Deltagare 1 säger att det är för upp styrd i detaljer, jag tror inte 

trafikverket vågar släppa greppet så mycket fast än att man kallar det för TE men i många fall 

så har man väldigt styrt.  

 

Deltagare 1: Det behöver kanske inte stämma just med det här projektet, det kan vara 

behov av en trappa och sen skriver man in i klar text att den ska vara en betong trappa si och 

så, MEN VARFÖR DÅ? De kanske finns andra material man kan använda, tala om att 

funktionen ska finnas, tala om att man ska kunna gå upp i en slänt eller vad det nu kan vara, 

t.ex. den här höjden och bredden. Så man behöver inte nämna att de ska vara i betong men vi 

kanske ändå väljer att ha i betong, alltså detta tog jag upp som exempel.  

 

- Så ni känner att de är styrd i det som står i OTB? 

Deltagare 2: I många fall är det väldigt styrd och detaljerad och då måste man följa de 

annars är man i riktigt ”djupt vatten”. Man borde släppa lite mer i vissa lägen tycker jag. Ett 

projekt som vi håller på med nu det är en väg mellan Hallstahammar och Surahammar och 

om man ansluter sig på Hallsta 8 km genom skog och ansluter sig på väg 66, det är alltså 90 

% skog och obruten mark, det är frihetsgrader att ändra profilen det är 10 cm mot en täck 

linje, det är ett täcken på att det är så styrd, så är man ute i skogen och ska bygga väg då ska 

de vara frihetsgrad för att optimera massadisponering och få ett billigare projekt.      

  

 Har du/ni några synpunkter eller förbättringspotential gällande OTB som 

Trafikverket kan ta hänsyn till i kommande projekt? 

Deltagare 2: Ja, att vi entreprenörer ska ha lite mer frihet och att det inte ska vara för 

detaljerad i vissa lägen.  

 

Deltagare 1: Alltså vi är medvetna att de finns en lagstiftning bakom, som trafikverket 

måste följa och den reglerar ju framför allt inlösen utav marken som går åt för att bygga 

vägen eller järnvägen och det är den som gör att dem inte vågar släppa profilen eller 

planläget fritt och då kan man halka utanför det här området. 
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Om man inte kan ändra på lagstiftningen vilket borde önskvärt, så som jag ser det borde man 

släppa mer i FFU för att få ut full effekt utav entreprenadformen. Om vi inte får mer frihet 

kommer entreprenadformen inte ha samma effekt som man är ute efter.    

 

 

Deltagare 2: Det är så här med sådana system man har idag med vägutredning och 

arbetsplan osv innan de kommer till oss och har räknat på det och de blir väldigt uppstyrd i 

dem skedena då trafikverket inte har så mycket vinkel utrymme.  

I arbetsplan så måste dem styra ganska mycket i projektet, hur det ska se ut allt ifrån väg-

korridorer kanske broar och hur många stöd det ska vara samt utseendet.  

 

Deltagare 1: En annan parameter som spelar viktig roll i denna upphandlingsform är att det 

är direktiv högt ovan, det är inte enskilda projektledare som bestämt detta. Eftersom det har 

varit UE finns det mycket texter som redan är inskrivna i dokumenten som bygger på att det 

ska bli en så kallad bygghandling som egentligen trafikverket skulle ta fram och nu plötsligt 

är et vi som ska göra det och det blir också lite konstigheter. Fortsätter man med den här 

upphandlingsformen så kommer det bli mycket bättre om ungefär 5-10 år för då har man fått 

mer erfarenhet av upphandlingsformen samt förbättrat det.  

 

 OTB är uppdelat i olika områden/kapitel, där varje del har 

funktionskrav/teknisk lösning. Är det inom något område/kapitel i OTB 

Trafikverket lyckats bättre eller sämre med förfrågan? 

Deltagare 2: Nej inget som vi reagerade på så att man säger här var det väldigt flexibelt.  

 

-  Vad jobbar ni på för del i projektet?  

Deltagare 2: Jag satt som arbetsledare och Tom hade huvudansvaret för markkalkylen som 

är största biten. Det är inte bara två personer som sitter med den här det var ju en hel grupp. 

En del satt med broa, anläggning osv och inte minst dem järnvägsspecifika delen där vi har 

används oss av underentreprenörer totalt så kan vi säga de har varit många personer som har 

varit involverade. Man håller kontakt med konsulter för att få rätt pris på mark och betong 

osv. OTB kan inte ligga till grund rak ner för att göra en kalkyl, de finns inga mängder de 

måste man ta ut själva eller ihop med konsulten.  

 

Deltagare 2: Det som har varit specifikt här i och med det är ett järnvägsjobb då det är ju 

själva byggnadsordningen, hur vi ska driva jobbet och de har vi lagt ner väldigt mycket energi 

på jobbet och det behöver man ju inte tillsvidare lika mycket jobb på väg i normalt sätt men 

på järnvägsjobb så är men tvungen i och med det är väldigt kostnadsdriven, beroende på hur 

trafikföringen för tåg, där det är otroligt mycket låsningar och stora kostnader involverade 

och drabbas av många så kallade inkopplingar där har vi lagt mycket energi tillsmans med 

våra samarbetspartner.     

 

 Har OTB varit kalkylerbart enligt er?  

Deltagare 1: Ja det har den varit, men däremot så har vi valt att ställa väldigt många frågor 

till trafikverket under resans gång, för att få vår tolkning på OTB och gällande våra 

konkurrenter också. För det är ju så att i sådant omfattande dokument det är flera 100 tals 

sidor och de blir så att de blir många tolkningar. Vi ville inte misstolka OTB som kanske 

skulle leda till en missvisande anbudssumma. Jag tror vi ställde mest frågor av alla 
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entreprenörer som var med i anbudstävlingen.  

 

Deltagare 2: I denna entreprenad så var trafikverket i vissa lägen väldigt tydliga med svaren 

men i andra fall var de inte så tydliga. Men över lag var de väldigt tydliga med avgörande 

frågorna.  

 

-  Tror ni att ni skulle få bättre svar om ni ställde frågorna till den som 

skrivit OTB:n?  

Deltagare 2: Jag tror inte det skulle bli någon skillnad, för vi förväntar oss att 

projektledarna har bra koll OTB och ska kunna svara på frågorna. Vi tror inte att det är 

endast en person som skriver OTB, vi tror det är flera personer som är involverade.  

 

 Trafikverket arbetar med att successivt få förfrågningarna på 

Totalentreprenad mer öppna för nya lösningar och mer 

funktionsbeskrivande. 

 

- Har funktionskraven i OTB varit för många eller för få?  

Deltagare 1: Det är inget vi har reflekterat över men det är kanske för att vi är så vana efter 

ett tag. Personliga reflektioner som man har gjort är att man försöker lägga allt risk på oss 

entreprenörer. När det är UE så vet man att det kommer t.ex. blir sättningar på en viss väg 

och det accepterar man men när det är TE så ligger ansvaret hos entreprenörerna och det blir 

en större risknivå för entreprenörer. De siktar ju på längre garantitider som i detta projekt är 

garantitiden 10 år.  

 

 Är det inom något område bättre att ha teknisk lösning eller fast 

förutsättning 

 

 Deltagare 2: Vi tycker att Trafikverket är inne och petar för mycket på dem tekniska 

lösningarna, vil vill ha mer frihet för att kunna hitta egna lösningar. Det är bättre att ha 

funktionskrav än tekniska lösningar enligt oss.   

 

Deltagare 1: Ett exempel är just i detta projekt där de har föreskrivit att det ska vara 

kabelrännor där specifika kablar ska vara, så har man hänvisat till att kabelrännorna ska vara 

i betog. Vilket brukar vara i normalt, det är bättre att ha funktionskrav då kanske vi hade 

kommit på en ny innovativ lösning som hade varit bättre och billigare. Men Trafikverket vill 

inte ta de steget att ge mer frihet åt entreprenörerna och det leder till att det inte kommer bli 

så mycket utveckling.   

 

 Har ni erfarenhet av OTB? Har ni haft genomgång av hur man jobbar med 

OTB? Om inte skulle ni vilja att det fanns en genomgång gällande OTB?  

Deltagare 2: Vi har relativ stor erfarenhet av OTB, det har sätt ut så dem senaste två åren 

att projekten varit i TE och jobbat med OTB. Det har gått bra men vi har inte varit på någon 

utbildning eller genomgång och vi ser inte heller att vi behöver det.   
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-  Tycker ni att det är bra att ha möte med den/dem som har skrivit OTB?  

Det viktiga är att han eller dem som har skrivit OTB har skrivit rätt och tänkt igenom det, jag 

tror inte att en genomgång skulle ge något. De viktiga är att han skriver, de som är skrivet är 

rätt och genom tänkt, jag tror inte genomgången skulle ge något.  

 

Deltagare 1: Ett exempel som jag tycker är bra i detta projekt är att man har skrivit i 

klartext att alla entreprenörer skulle räkna med en angiven volym förorenad massa. Detta är 

bra då behöver man sitta ner och spekulera och räkna med lite eller för mycket, här ger man 

en fast förutsättning.  

 

 Har ni delat upp OTB i olika delområden internt eller har ni gått igenom 

den tillsammans?  

Deltagare 2: Vi har delat upp de i olika teknikområden, för att ingen är specialist i allt. Vi 

har delat upp det i tre huvudgrupper, teknik, mark och järnvägspecifikationer där mark har 

haft ansvar för broar och betongen. Vi har tittat på i olika sammanhang på hela 

järnvägsspecifika delen i OTB. Vi har även haft flera möten där vi har diskuterat det som 

hänger ihop för att säkerställa att vi inte glömmer något eller att uppkommit flera gånger. Vi 

har även arbetat med att bygga anläggningen utan det blir för höga kostnader.  

 

 Hur har ni arbetat med OTB för att lämna ett anbudsumma? Har ni 

skapat en mängdförteckning som lutar sig mot AMA?   

Deltagare 1: Vi har skapat en så kallad mängdförteckning men den lutar inte sig mot AMA, 

vi kan endast svara för mark för vi vet inte hur järnvägssidan har jobbat.  

 

- Ser ni någon annan lösning på hur man skulle kunna kalkylera utifrån en 

OTB 

 

Deltagare 2: Vi kan inte se att man kan göra på ett annat sätt med avseende på hur OTB:n 

ser ut idag. Jag förstår att följdfrågan bygger på att man skulle försöka använda nyckeltal och 

sådant men vi jobbar inte på den nivån. Vi jobbar betydligt skarpare eftersom vi vill ha koll 

på exakt alla saker. 

  

 Anser ni att det finns någon gräns för hur stor ett projekt bör vara för att 

kunna upphandla med totalentreprenad inom järnvägsinfrastruktur?  

Deltagare 2: Jag känner att de ska vara stora projekt och orsaken är att järnvägsteknik i sig 

kräver stor projektering. Det är mycket säkerhetsgranskningar och sådant, om projekten inte 

är stora skulle inte det funka eftersom det kostar mycket att projektera. Det är inte lönsamt 

lämna anbud på TE i mindre projekt.  

 

-  Vad tycker ni om det här projektet, Stenkumla-Dunsjö, är det tillräckligt?  

Deltagare 2: Ja, vi har ställt gränsen på flera hundra miljoner på järnvägsprojekt, men de är 

lite annorlunda på vägprojekt.  
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 Föredrar ni totalentreprenad eller utförandeentreprenad i ett projekt 

som denna?   

Deltagare 2: Vi föredrar UE, just i det här fallet skulle det vara bättre med UE eftersom det 

är så styrd. Det finns inte mycket som vi kan jobba på när det är så styrt så vi hade hellre haft 

det som UE. Det blir kostsamt för oss att kalkylera på ett projekt som denna och sedan inte få 

arbetet. Det är mycket billigare för oss att kalkylera på projekt med som UE samt att räkne 

tiden blir kostare och entreprenören kan börja arbetet tidigare. Det blir en lång startsträcka 

med TE.  

 

 Vilka handlingar är ni mest intresserade av? Som inte har funnits med i 

förfrågningsunderlaget. 

Deltagare 1: Vi vill ha tydliga beskrivningar dvs. vi vill veta generellt hur den befintliga 

marken ser ut och vad som finns där osv. Det är ingen handling som vi har saknat men om 

det finns viss osäkerhet i handlingarna är det viktigt att trafikverket påpekar det bara för 

kännedom. Trafikverket får inte undanhålla några handlingar för att det ska bli rättvist, det 

kan vara så att någon av entreprenörerna som samarbetat med en konsult som varit 

inblandad i tidigt skede så finns det risk att de har information som ingen annan har och 

detta är inte genomförbar konkurrenssituation.  

 

 Ni har ju fått sex månader räkne tid för anbudet i detta projekt, tycker ni 

att det har varit lagom med sex månader?  

Deltagare 1: Jag tycker att tiden har varit lagom, det har tagit en del energi och tid för att ta 

fram anbudspriset. 

 

 Slutligen har ni något som ni vill tillägga?   

Deltagare 1: Det har förekommit att trafikverket har betalt ut pengar till de som lämnat 

anbud men det har varit vissa kriterier och dessa har varit att de som ligger mellan 5 % i 

närheten av den som vunnit. Det tycker jag att de ska kunna göra, men självklart är det dyrt 

för de att göra på detta sätt men i detta projekt har man lagt ner mer pengar på att ta fram 

handlingarna så de pengarna skulle kunna gå till de som lämnat anbud.  

 

Deltagare 1: Vi tycker inte att man ska konkurrens sätta säkerheten för personalen i 

anbudet oavsett upphandlingsform. Det borde ligga utanför anbudet och det finns flera sätt 

man kan göra det på, man kan ha en så kallad á-pris lista där man lämnar priser för vissa 

specifika moment som har med säkerhet och personalen att göra. Andra sätt är att ha 

självkostnad då skulle man gå igenom varje moment och sätta upp säkerheten så att båda 

parterna blir nöjda utan några diskussioner eller problem. 9 fall av 10 konkurrerar man med 

priset då blir det lite fel eftersom säkerheten finns med.  
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BILAGA 3: INTERVJU MED ENTREPRENÖR 2  

 Hur tycker ni att OTB har varit i detta projekt?  

Deltagare 1: Jag har haft hand om el och kan därför svara endast för el. Vi skulle föredra att 

de som arbetat med mark skulle vara mer inblandade. Den delen som jag arbetat med som är 

el, har OTB varit bra förutom tele. Vi fick ta in två andra konsulter för att titta på det 

eftersom tele delen inte var bra beskrivet.  

 

Deltagare 2: Jag tror inte att tele i detta projekt är bestämt än och det är anledningen till att 

den inte är så bra, jag tror att den lever ett parallellt liv dvs. att entreprenören har 50 % och 

trafikverket har 50 %.  

 

Deltagare 1: Detta projekt var tänkt att upphandlas som en utförandeentreprenad från 

början men man valde att sedan upphandla det som totalentreprenad och detta var bra 

eftersom det fanns mycket underlag som redan tagits fram. Vi fick titta genom dessa 

underlag och sedan jämförde vi med OTB och de mängdförteckning som var framtagna.  

 

-  Du sa att de var svårt med tele. Vad vare som var så svårt med just tele? 

Deltagare 1: Jag tror de var så många felaktigheter i OTB, hur man bygger idag osv.  

 

Deltagare 2: Det blir så mycket provisorier, och jag tror inte att underlaget för att utföra 

tele i OTB är förelagt (gammalmodigt), tele genomgår stor förändringar. Eftersom alla 

tekniker hänger mer eller mindre ihop med tele blir det viktigt för hela utförandet. Det är där 

jag tror problemet ligger att man t.ex. inte har sam granskat tele kontra signa och el.  

 

Deltagare 1: Jag har inte så mycket kunskap inom tele egentligen, jag fick ta in konsulter för 

att hjälpa mig och titta på det. Det var många frågor som uppstod och det var allt ifrån ”det 

står såhär, hur och vad ska vi göra?”.   

 

-  Vad jobbade du med i detta projekt?  

Deltagare 2: Jag har inte varit så inblandad i just kalkylen för detta projekt. Jag sitter som 

platschef för ett lite mindre projekt som är den första delen av dubbelspår utbyggnaden.  

 

-  Har du koll på OTB:n i detta projekt?  

Deltagare 2: Inte exakt men jag vet tankegången.  

 

Deltagare 1: Jag var med lite i möten som gällande kalkylen där vi satt och jag tror att de 

var ganska nöjda med OTB i detta projekt. Det lilla jag har hört från mark, var att de fick gå 

in och göra väldigt mycket arbete eftersom de inte kunde lita på den handlingen som var 

underlag för OTB. Det var en mycket mängder som inte var bra, men de hade gjort många 

beräkningar. Jag är inte helt säker på om det var de handlingarna som följde med eller OTB 

som inte var bra. För det har gjorts en projektering, systemhandlingar och sådan fanns med 

samt massor av mängder. I totalentreprenad brukar inte projektering göras av beställaren för 

det ska bara vara en OTB som ska göras.  Detta tror jag ställde till för markentreprenörerna 

men för vår del var det ganska bra att dessa handlingar följde med.  
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Har du/ni några synpunkter eller förbättringspotential gällande OTB som 

trafikverket kan ta hänsyn till i kommande projekt? 

 

-  Finns det något som du kan bidra med till trafikverket, i ditt fall är det 

tele, el eller signal?  

Deltagare 1: Jag var ganska nöjd. 

 

- Du sa tidigare att du tyckte att var bra att trafikverket skickade med 

systemhandlingarna. 

Deltagare 1: Just för den här ja, men det kommer försvinna med tiden och enbart skicka 

OTB. 

 

Deltagare 2: Det måste göra det enklare och kalkylera att ha systemhandlingar med?  

 

Deltagare 1: ja, men det krävs ändå kontroller, för vi vet ju hur mycket fel det är i 

mängdförteckningarna. Därför är det viktigt att gå in och göra ett grundligt arbete, egentligen 

så kan det vara lättare och ha en OTB. TE passar bara de större företagen eftersom det kostar 

mycket att lämna anbud och det är pengar som går förlorat om inte man vinner anbudet.  

 

-  Ni får inget betalt för att ni lämnar anbud?  

Deltagare 2: Nej, och i sådan TE har vi projektörer som kräver betalt av oss eftersom de 

hjälper oss med projekteringen. Det kanske finns ett sätt att förhandla fram så att dem som 

lämnar anbud får pengar för erlagt arbete, eftersom det kostar så extremt mycket att lämna 

anbud.  

 

Deltagare 1: Det är enbart de stora företagen som har den möjligheten att lämna anbud på 

TE.   

 

OTB är uppdelat i olika områden/kapitel, där varje del har 

funktionskrav/teknisk lösning. Är det inom något område/kapitel i OTB 

Trafikverket lyckats bättre eller sämre med i förfrågan?  

 

-  Du har haft mest med signal, tele och el, men som det lät så har 

systemhandlingarna varit störande för markentreprenörerna.   

Deltagare 1: Ja, de lät så när jag pratade med dom så hade de hittat mycket felaktigheter. 

De fick göra om arbetet mycket eftersom det var så mycket felaktigheter i 

systemhandlingarna. 

 

-  Hur var systemhandlingar till tele, signal och el? 

Deltagare 1: Vi tittade på OTB och de systemhandlingar som hade skickats med, visst 

sparar det mycket åt oss, som jag sa tidigare att det kostar mycket pengar att ta fram 

mängder från OTB. Det känns som jag sa tidigare att de mindre företagen inte kommer 

kunna lämna anbud på ett sådant projekt pga. kostnaderna. Återigen de systemhandlingar 

som hade skickats med var till en viss hjälp för oss.  
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 Har OTB varit kalkylerbart enligt er?  

Deltagare 1: Ja, det enda som ställde till lite för oss var tele som jag tidigare berättade 

annars var det kalkylerbart.  

 

-  Var det enklast att få ut priserna på dem kraven och tekniska 

lösningarna som fanns i OTB?  

Deltagare 2: Det känns som att de flesta låg rätt när man tittar på resultatet där 3 av 4 hade 

15 miljoner i skillnad och en som låg billigare. Detta tyder på att underlaget var bra.  

 

Deltagare 1: Vi kände nog att vi hade rätt med underlaget.  

- Är det första gången ni jobbar med OTB?  

Deltagare 1: Nej men det har vart lite projekt här och där  

 

Deltagare 2: Det är egentligen första stora jobbet vi frontar själva, vi har gjort lite mindre 

enstaka delar förut men nu fick vi ta det stora arbetet själva.  

 

 Trafikverket arbetar med att successivt få förfrågningarna på 

Totalentreprenad mer öppna för nya lösningar och mer 

funktionsbeskrivande. 

Deltagare 2: Detta är ju en intressant fråga när det gäller TE och kontra UE, tittar på man 

mark så har man möjligheter göra vissa saker, alltså du har ju dina krav men där kan du hitta 

nya lösningar osv. däremot när det gäller beställningar av järnväg där är vi så styrda av 

järnvägslagstiften. Vi får inte gå ifrån dem, det är många som tror att TE kan gå ifrån dessa 

lagstift. Alltså vi är så styrda hur vi ska göra jobbet, dem kan inte skriva på något annat sätt. 

Det finns bara ett sätt men visst de finns många olika sätt och producera men resultatet 

måste ju bli desamma.  

 

Deltagare 1: Vi köper ju samma grejer eftersom vi är så låsta, vi är låsta till inköp och all 

material som vi köper in.  

 

-  Är det i UE som ni är mer fria?  

Deltagare 1: Där är vi lite mer fria och det är där vi kan vinna på när det gäller effektivitet, 

hur man bedriver jobbet. Det är där man har vinner konceptet.  

 

Deltagare 2: Meningen med TE är att det ska vara billigare för Trafikverket, deras styrning 

kan vara billigare men TE är en risk för entreprenörer.  

 

- Har funktionskraven i OTB varit för många eller för få?  

Deltagare 2: Vi är ju ganska låsta, allt blir så styrande. Alltså vi har BAB-tider dvs. 

barnarbetstider som vi ska följa i en upphandling, vi måste bygga utifrån hur de har beskrivit 

det. Allt ifrån vilka kopplingar man ska göra och signaler. Egentligen så kan vi inte göra på 
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något annat sätt, den förbättrings förmåga är ju egentligen hur vi producerar och samma 

förbättring i en UE i ren järnvägsmässigt.  

Jag kanske låter lite negativ men jag tror inte det kommer bli riktigt så som Trafikverket har 

tänkt sig. Det är inte mycket vi som entreprenörer kan påverka som sagt, jag pratar om just 

tele där är det ungefär 50 % vi inte kan påverka.  

 

Deltagare 1: Trafiken måste ju gå hela tiden och ställs krav att bli klara med en del för att 

dem ska kunna gå hela tiden.   

 

-  Så tiden är ett problem?  

Deltagare 2: Det just det problemet vi har de är ju tiden. Det är ju för lite tider för att kunna 

göra det så kostnads effektivt och det är därför det är så dyrt att bygga järnväg.  

- Är det inom något område bättre att ha teknisk lösning eller fast 

förutsättning?  

Inget.  

 

 Har ni erfarenhet av OTB? Har ni haft genomgång av hur man jobbar med 

OTB? Om inte skulle ni vilja att det fanns en genomgång gällande OTB?  

Deltagare 2: Vi har bara varit på en informations möte där dem gick genom 

systemhandlingarna kontra upplaget.  Jag tror det skulle vara en bra idé, men förutsatt att 

det är innan FFU skickas ut. Det borde vara som i UE där man har stora frågestunder 

eftersom många frågor kan lösas upp innan man börjar med arbetet.  

 

 Har ni delat upp OTB i olika delområden internt eller har ni gått igenom 

den tillsammans?  

Deltagare 2: Vi har delat upp de per teknik men vi har haft mötet med varandra också.  

 

 Hur har ni arbetat med OTB för att lämna ett anbudsumma? Har ni 

skapat en mängdförteckning som lutar sig mot AMA?   

Deltagare 1: Vi har tagit fram en mängdsförteckning, vi har även tittat genom 

mängdförteckningarna som skickades med. Jag tror även att de på marksidan har gjorts sina 

egna mängder i form av en mängdförteckning.  

 

- Ser ni någon annan lösning på hur man skulle kunna kalkylera utifrån 

en OTB? 

 

Deltagare 1: Nej inget vi har kommit på än så länge.  

 

 Anser ni att det finns någon gräns för hur stor ett projekt bör vara för att 

kunna upphandla med totalentreprenad inom järnvägsinfrastruktur? 

Deltagare 2: Rent spontant så känns det att det blir billigare vid större projekt. Jag tror det 

blir dyrare och ta upp en litet projekt exempelvis 10 miljoners projekt. Det finns alltså ingen 

chans att plocka in organisationen vinster som förmodligen trafikverket är ute efter när det 

gäller TE, att entreprenörerna ska stå för de mesta. Om jag skulle ge någon siffra skulle jag 

säga att det måste vara på ca 50 miljoner för att kunna upphandla som TE.  
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De ska ju vara en viss dignitet där man får med sig vissa positioner alltså vissa funktioner 

som där trafikverket slipper om man ska se den stora hela kostnader. 

 

-  Jag tror denna sträcka är vald eftersom den är komplicerad och man 

vill se om det fungerar med TE om så är fallet kommer man fortsätta på 

samma sätt i andra projekt.  

Deltagare 2: Den här stäcka de har testat som TE är ganska gynnsamt om man tittar på 

hela sträckan Hallsberg-Degerön. Här t.ex. i Hallsberg kommer de bli ett svettigt 

järnvägsprojekt av mark också naturligtvis, där blir den en utförande, där vågar man inte 

släppa den till en totalare för det är för krångligt. Det är enkelt och säga att man vill ha en 

viss procent som Te men det varierar från projekt till projekt. Jag tycker att dem 13km är 

jätte bra projekt, sen har trafikverket tänkt rätt i vissa saker t.ex. spår avstånd.  

  

Deltagare 1: om vi ska gå in på de vi tänkte på, vi hade tänk på att göra ett helt annat 

koncept av de här projekten men de var ju den här mötesstationen som var tvungen och 

finnas i Rönneshyttan som gjorde att vi inte kunde göra som vi hade tänk för vi tyckte dem 

hade tänk lite fel, för vi hade ju ett ide på hur vi skulle göra den. Vi vända och vrida på allt 

men vi kom inte fram till något för att vi var tvungna och anpassa oss. Vi hade ju tänk att 

korta ner i olika etapper, i inkopplingsetapper med ett x-antal.  

 

-  Så ni tycker de ganska styrd i OTB? 

Nej men de var just att det måste vinnas mötes möjligheter i sträckan. Det måste gå att mötas 

med två tåg, det har med trafiken och göra och det är dem som styr det annars hade vi en 

jätte bra och billig lösning. Vi hade ju tänkt att flytta den Jakobshyttan istället. De blir 

förseningar på tåget med kanske 2 minuter och sen måste man anpassa sig med deras 

tidtabeller.  

 

 Föredrar ni totalentreprenad eller utförandeentreprenad i ett projekt 

som denna?   

Deltagare 2: Vi är så enkla så vi föredrar alltid utförande, alltså vi är inte så vanna vid 

totalentreprenad så vi väljer helst utförande. Det är mindre risk i utförande för oss så det är 

en fördel.  

 

-  Varför blir de enklare med utförande?  

Deltagare 1: Det kan väl bli stora förändringar och är det något missad i någon handling då 

får ju beställaren betala för det. Det krävs mycket mer arbete att ha ett projekt som är 

upphandlat som TE samt att det kan bli kostsamt.  

 

 Vilka handlingar är ni mest intresserade av? Som inte har funnits med i 

förfrågningsunderlaget.  

Deltagare 2: Ni brukar ha en rada som ni brukar fundera över(deltagare 1 pratar med 

deltagare 2). 

 

Deltagare 1: Jag tycker de var rätt mycket skickad med i det här, och inte hört från någon 

annan heller. Jag vet inte hur mycket de ska skicka med heller i en totalentreprenad. Vi visste 

ju hur vi skulle utföra jobbet när vi skulle kalkylera och det är nog målet som trafikverket har. 
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Vi fick hjälp med att ta fram priser för kiosker, teknikhus och jag har inte frågat om 

underlaget var tillräckligt nog. Prismässigt så tyckte jag att det var ganska likt en UE men 

däremot tele var inte bra.  

 

 Ni har ju fått sex månader räkne tid för anbudet i detta projekt, tycker ni 

att det har varit lagom med sex månader? 

Deltagare 2: Jag tycker att de är lagom för ett sådant stor projekt. För man har tid och kolla 

runt på marknaden, de typ att man ska träffa projektörer och handla upp de. Tidpunkten när 

FFU kom var inte så bra hade helst sett att vi hade fått det i oktober och lämnat in i april. Vi 

hade mycket och göra då så det var lite jobbigt under den perioden. 

 

 Slutligen har ni något som ni vill tillägga?   

Deltagare 2: Det är viktigt för trafikverket att tänka om ifall de vill ha konkurrens på 

järnväg eftersom mindre entreprenörer inte kommer kunna lämna anbud eftersom 

kostnaderna är så höga.  
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BILAGA 4: INTERVJU MED ENTREPRENÖR 3  

 Hur tycker ni att OTB har varit i detta projekt? 

Vi tycker den har varit rätt så bra, jag har inte haft så mycket och jämföra med men mina 

kollegor har tittat på sådana förut och då, jag tycker de har varit bra mix och inte så mycket 

otydligheter. Men den är ganska uppstyrd mot OTB gällande järnväg just på krav, men i de 

stora så har den varit bra och kalkylerbar med vissa öppningar att kunna komma med egna 

lösningar. Det syns ju i det här skedet som var att de här skulle vara tänk och vara en UE men 

sen vart det stoppad och sen vart de framtagen en OTB istället för en totalentreprenad, så de 

fanns ju mycket handlingar framme i systemhandlingarna. Längre fram om 5-10 år, det är ju 

en stor projekt så de kommer det pågå i många år så jag kommer vara inblandad i många 

kalkylarbeten dem närmaste tiden men nu har vi fullt upp med den här. Jag tror att de 

kommer och se lite annorlunda ut i framtiden, de kommer inte finnas så mycket underlag, 

inte blankt papper men de kommer ju mindre funktioner och vissa tekniska lösningar.  

 

- Har du/ni några synpunkter eller förbättringspotential gällande OTB som 

Trafikverket kan ta hänsyn till i kommande projekt?  

De jag tycker är det att de ska vara tydligt men ändå öppningar för lösningar på hur man 

utformar det hela, men de gäller särskild järnväg att de ska vara tydligt vad man vill ha, att de 

inte ska bli spekulationer om vad man vill ha mellan A och B, sen hur man hur mellan A och 

B kan vara mer öppet då, det är väldigt styrd nu särskild på järnvägen på vad man vill ha för 

material och hur, och där skulle man ju kanske vilja ha att de öppnades upp, men jag förstår 

de, för jag har jobbat i den här brunchen i många år och de är en tröghet just mot järnväg 

men de kanske blir lättare med väg och brosidan.      

 

 OTB är uppdelat i olika områden/kapitel, där varje del har 

funktionskrav/teknisk lösning. 

 

- Är det inom något område/kapitel i OTB Trafikverket lyckats bättre eller 

sämre med förfrågan?  

Som i det här fallet då var det ju klart och tydligt t.ex. med bullerplank och bullervallar som 

tekniska lösningar, antingen kanske man ska ha allt som teknisk lösning eller så släppa det 

lite mer fritt då. Jag förstår ju att man vill ha en helhet system på en hel sträcka för man kan 

inte ha olika öar på olika typer av på broar, vägar eller vägräcken för de handlar om en 

underhållsplan efter så att de gäller och vara tydlig på vad det är man vill ha.  

Det är ju svårt men antingen ska man kanske släppa ut de på ännu mer större jobb och 

kanske ha med drift och underhåll men de kanske inte går på en ö på 1,3 mil mitt i 

någonstans då måste man ha på en hel sträcka som man bygger. Som jag sa tidigare de har ju 

funnits systemhandlingar från förr men vi har valt då inte låst oss fast vid systemhandlingar i 

het och hållet och bara kalkylerat efter den, vi har tittat på om vi kan göra på något annat sätt 

då om de inte fanns någon teknisk lösning som styrde upp de att de måste vara på ett visst 

sätt, när det gäller geoteknik, broar och dem bitarna men kanske även till en liten del av 

vägar, det handlar ju om att hitta berg och masbalans inom projektet då, hitta dem här 

delarna så att man kan bygga de på ett billigt och enkelt sätt.        
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 Har OTB varit kalkylerbart enligt er? 

Ja de tycker vi i det stora hela, det är lite mjuka parametrar som miljö, vatten, arkeologi och 

hela det här som kanske inte är vår vanliga sida. Man kan uppleva lite på vilken nivå ska man 

ha, ska dem vara sakkunniga och hur vi ska göra i vissa rapporter men hur mycket pengar 

egentligen ska man ha med i de här, vad kan uppkomma under, kan fundera på om man ska 

ha någon miljö sakkunnig i en vecka eller i ett år, det står ju väldigt mig på en. För vi har ju 

inga egna i huset för vi får ju hyra in dem, man kan säga det är ett vågspel på vilken nivå man 

ska ha då. I vår del så är vi inte vana vid att kalkylera efter en OTB man är mer vann med en 

MF, för vi har ju valt att konvertera i en MF då och kalkylera efter det då men även att ha 

dem i OTB koderna. Men vi tror vi har fått med det mesta enligt den här då, sen är det ju den 

andra biten som är svår och veta och bedöma och det är ju projekteringen. Det som skiljer sig 

i en TE från en UE, det är vi som projekterar i TE. Det tror jag att de skiljer sig stora summer 

i mellan olika företag vad man har egentligen fråga om, på vilken nivå projekteringen behövs. 

Som ni vet så är projektledare dyr i timmen, för dem vill ju ha så många timmar som helst för 

vara noga och utförligt. Vi vill ju ha så lite så möjligt, vad som behövs för att kunna bygga det 

då och sen kunna lämna över det. I själva byggskedets finns det saker man inte behöver, de 

behöver inte vara de traditionella, längre bak så hade man massor med pärmar med text och 

saker som inte behövdes, men nu går de bättre för att det finns digitalt och man slipper 

pärmarna   

 

 Trafikverket arbetar med att successivt få förfrågningarna på 

Totalentreprenad mer öppna för nya lösningar och mer 

funktionsbeskrivande. 

 

- Har funktionskraven i OTB varit för många eller för få?  

Jag tror de har varit lagom nivå, sen kan man tycka de har blivit flummig med funktion att de 

ska var så och köra mellan A-B på en viss tid då, med ett x antal fordon per någonting, men 

det är svårt och säga, vi har inte något och jämför med. Nu om man läser den här funktionen 

och sen tekniska lösningen då är det egentligen, så fort det står att det är en teknisk lösning 

så är det redan en lösning på problemet som har tagits fram. Man har pekat och sagt att så 

här ska de vara och då kan man se och säga om det stämmer med funktionen och där kan det 

faktiskt finnas bättre eller andra lösningar och komma med, att man kanske kan göra det på 

något annat sätt men fortfarande uppfyller funktionen. Alltså vi vill ju ha friare lösningar.  

     

- Är det inom något område bättre att ha teknisk lösning eller fast 

förutsättning? 

 

På järnvägen är det ju, där ska man ha färdiga som en teknisk lösning så är det i vissa projekt, 

där finns det en färdig bygghandling och på järnvägen och ”best” biten för där kan man inte 

göra så mycket åt. T.ex. spårbana, kanalisation där skulle man kunna hitta andra lösningar, 

kontaktledningar är ganska statiska för de kan man inte göra på olika sätt, så länge man 

måste använda trafikverkets komponenter och sådana saker.   
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 Har ni erfarenhet av OTB? Har ni haft genomgång av hur man jobbar med 

OTB? Om inte skulle ni vilja att det fanns en genomgång gällande OTB?  

Ja men inte på samma sätt som vi har haft förut, en av våra underentreprenörer som gör 

signal, tele, lågspänning och elkraft har kalkylerat på OTB förut. Sen har vi haft i viss mån i 

ett projekt som var mark mot gärdet sen är det olika hur man handlar upp, inte som de har 

varit på det här fallet utan mer i samverkan i fiktiva priser, med incitament med att man gör 

det här tillsammans och på delar vinst och förlust. 

 

- Har ni haft genomgång av hur man jobbar med OTB?  

Nej de har vi inte haft, inte jag i alla fall 

 

- Skulle ni vilja att det fanns en genomgång gällande OTB? 

Absolut det skulle vara bra ide för att se hur Trafikverket har tänkt och så, sen lär man ju sig 

och tolka det här på sitt ju flera gånger man gör den.  

 

 Har ni delat upp OTB i olika delområden internt eller har ni gått igenom 

den tillsammans?  

Vi har delat upp det i olika delar i internt, broar, projektering och som jag sa signal, tele och 

mark. Sen har vi när vi har en kalkyl genomgång där alla går genom alla kalkyler och fångar 

upp koderna att allt är med då.  

 

- Har ni haft några externa konsulter som har hjälp er? 

Ja, vi har haft hjälp med konsulter sen dag ett, så vi gick ju ut med exklusivt med ett 

konsultföretag, där i det här fallet var det dem som hade gjort systemhandlingarna. Sen hade 

vi som jag sa signal och tele delen dem handlade vi också exklusivt med ett företag som 

räknar på den och kommer in med pris. 

 

- Vilka delar projekterar ni själva? 

Mark, broar och allt annat men på bro sidan där har vi ju internt så där projekterar vi i 

företaget då, vi har stor erfarenhet inom det. Vi har även geotekniken inom företaget men vi 

valde att gå ut med ett annat företag. Men många gånger finns det inte företag men personer 

som är mindre eller mer erfaren som man kan ta hjälpa av men sen har vi väl försökt och haft 

som kreativ fast och hitta. Vad det är vi kan göra det bättre i systemhandlingarna när det 

gäller geo eller kan vi göra någon annan bro typ osv. Alltså inte och vara nöjd med det som 

fanns och kalkylera på det utan vad vi kan göra för bättre lösningar och kunna vinna jobbet.            

 

- Hur har ni arbetat med OTB för att lämna ett anbudsumma? Har ni 

skapat en mängdförteckning som lutar sig mot AMA?   

Ja, det har vi gjort i det här projektet men det tror jag inte att vi kommer göra flera gånger, vi 

kommer nog försöka hitta något sätt att kalkylera direkt mot OTB. Det är en dyr kostnad att 

konvertera om, i detta fall fanns det en del underlag men det är inte säkert att det stämmer i 

mängder och antal så vi tror att vi kan hitta ett effektivare sätt. 
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- Hade det varit svårare att ta ut mängdförteckningen om ni inte hade fått 

det underlag som fanns?  

Ja, då hade man tvingats och kalkylera mot OTB direkt, det kanske hade varit bättre för då 

hade vi fått hitta ett sätt att kalkylera direkt mot OTB. Det spelar ingen roll om man bara har 

OTB för mängder måste ju fram på något vis, det är lätt att stirra sig blint på de mängder som 

finns. Man kontrollera så att det stämmer och så. Man väljer ut delar som man ska gå in lite 

djupare på för att få fram exakta mängder.  

 

- Ser ni någon annan lösning på hur man skulle kunna kalkylera utifrån en 

OTB?  

 

Nu tar man fram pris per del men då kanske måste man ta fram priset på helheten, om 

det är bättre eller sämre det vet man inte förrän man har gjort det och kanske vunnit 

anbud. Det vi har sätt är att det är väldigt dyr anbudshantering med TE jämfört med UE. 

I TE måste man göra en form av projektering och den blir väldigt dyr än så länge tills vi 

har hittat ett effektivare sätt. Ju större projektet är ju dyrare är anbudskostnaderna, så 

vinner du inte anbudet då är pengarna borta. Jag tror att fler och fler aktörer slåss ut och 

jag tror att det kommer bara vara de större företagen som kommer ha råd att lämna 

anbud.  

 

 Anser ni att det finns någon gräns för hur stor ett projekt bör vara för att 

kunna upphandla med totalentreprenad inom järnvägsinfrastruktur?  

Nej det är väl egentligen projektet art som avgör men det ska ju inte bara gå på att det ska 

vara enbart TE på för litet jobb. Jag kan inte säga någon gräns, det är mer projektets art 

som avgör. Många har ifrågasatt TE i just BEST biten med järnväg eftersom det är så 

styrd med spår, signal och tele mm. Du kan liksom inte hitta på egna lösningar, det du 

kan komma med är geotekniska, där kan du hitta lite andra olika lösningar. Hur man 

bygger spåret kan du i stort sätt göra på ett sätt, du kan använda olika typer av maskiner 

men hur du utformar det är låst. Jag tror det är mer i så fall att man släpper utformning 

av broar och det runt om. Det har ju med säkerhet och göra för du får inte bygga hur du 

vill. 

 Föredrar ni totalentreprenad eller utförandeentreprenad i ett projekt 

som denna?   

Vi föredrar TE, det ska bli jätte roligt och få vara med på den här resan och vara med 

styra projektörer, där tror jag man kan vinna pengar i hela. Vi kommer ju tala om vad, 

hur och vara mer drivande på konsulterna. Vi får ju en helt annan samsyn mellan dem 

olika delarna exempelvis mark, bro mm. Jag tycker att det är roligt och paketera ihop det 

här och därför föredrar vi TE. Jag tror att tanken var att dela upp det här projektet där 

man kanske hade flera entreprenader exempelvis en bro entreprenad en 

markentreprenad osv. Då måste den ena entreprenaden vara färdig innan man kan börja 

på nästa. Man vinner att på att paketera i en stor entreprenad för då är det en aktör som 

styr alltihop och man får alltihop färdigt tidigare.  Ur samhällsekonomisk kommer man få 

det byggt fortare och till en billigare pris. I UE finns risken för sidokostnader som inte är 

beräknade men i TE är det inte så och det blir större utmaning för entreprenören att fått 

med allting från början.  

 



72 

 Vilka handlingar är ni mest intresserade av? Som inte har funnits med i 

förfrågningsunderlaget.  

Nej det är inga särskilda handlingar vi har saknat, annars finns det ju typritnigningar och 

ladda ner. Du måste ju veta hur du söker dem och få fram dem. Hade det varit mer 

handlingar på vissa delar då hade det varit mer styrt.  

 

- Ni har ju fått sex månader räkne tid för anbudet i detta projekt, tycker ni 

att det har varit lagom med sex månader?  

Vi tycker att det har varit lagom med tid, men det går ju åt den här tiden och få ihop alla 

delar. Det får gärna inte vara kortare för den här tiden behövs för att jobba igenom olika 

delarna.  Andra kanske har kalkylerat på det som finns men så har vi inte gjort vi har 

vänd och vridit på i princip allting. Det beror även på storleken på jobbet också, vissa 

delar tar lika långt tid att tänka igenom och ta fram fast än det kanske är på 100 miljoner 

än 400 miljoner.  

 

 

 Slutligen har ni något som du vill tillägga?  

För att få ut mer järnväg och väg för pengarna så tycker jag nog att man skulle släppa lite 

mer så att det skulle vara större frihetsgrad på hur det ska byggas.  Skulle vara bättre om 

de kunde släppa mer på vem man ska handla varor ifrån. Det är bra att vi har en 

materialservice i Sverige som har handlat upp och har det här detaljer, sliprar, stolpar och 

dem bitarna, det ser jag som en fördel här i Sverige även om det är styrt emot de.  

 

- Är det ni som har hand om underhållet eller är det trafikverket som har 

hand om det? 

Nej vi har inte något med underhållet och göra, vi lämnar över när vi är färdiga. 

 

- Skulle det vara bra om ni fick ta hand om underhållet?  

Nej vi är inte intresserade av underhåll på det viset, jag tror inte det skulle fungera att ha 

endast en del för underhåll. Det bör vara större delar än så. Det är ju ett sätt och handla 

upp på att man är med och kanske finansierar genom någon form av avgifter för att ta 

tillbaka det.   
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BILAGA 5: INTERVJU MED ENTREPRENÖR 3 

 

 Hur tycker ni att OTB har varit i detta projekt?  

Vi tycker att det varit ganska bra, vi skulle vilja ha lite större frihetsgrad. Det var mycket som 

var låst i OTB och detta beror säkert på att tanken var att det skulle vara en 

Generalentreprenad från början men man gjorde om det till TE, så många handlingar var 

redan gjorda.  

 

-  Det var inga krångligheter enligt er? 

Nej, problemet var ju att handlingen var så omfattande så att man hade svårt och läsa in hela 

handlingen och begripa den men vi tycker den var är helt okej.  

 

 Har du/ni några synpunkter eller förbättringspotential gällande OTB som 

Trafikverket kan ta hänsyn till i kommande projekt? 

Vi tror inte att det kommer vara på samma sätt nästa gång eftersom i detta projekt var 

handlingarna framtagna. Vi tror att det kommer se annorlunda ut redan i startskedet när 

planerar för TE. De handlingarna som har tagits fram i detta projekt har kostat en hel del för 

Trafikverket, men andra sidan så har det sparat arbete för oss entreprenörer men det har 

medfört låsningar. Jag har inget konkret förslag men jag tror att det här med renodlad 

beställare kommer göra att det blir annorlunda med automatik för kommande projekt.  

 

 OTB är uppdelat i olika områden/kapitel, där varje del har 

funktionskrav/teknisk lösning. 

-  Är det inom något område/kapitel i OTB Trafikverket lyckats bättre eller 

sämre med förfrågan? 00:02:10 

Jag har inte hört at någon varit mer nöjd eller missnöjd. Det är svårt för mig och svara på det 

eftersom vi är så många som varit inblandade. Vi har både interna och externa konsulter som 

varit med under resan gång för att skapa oss en egen bild av projektet.  

 

-  Har du varit involverad i alla delar?   

Jag har varit involverad i alla delar så jag har hållit ihop kalkylarbetet, anbudspriset och hela 

den biten.   

 

 Har OTB varit kalkylerbart enligt er?  

Ja, det tycker vi. 

 

-  På vilket sätt?  

Vi tycker att varit väl beskrivet gällande det man vill göra. Vi har inte kalkylerat direkt från 

OTB:n utan vi har skapat en mängdförteckning utifrån AMA som egentligen ska uppfylla 

kravet i OTB:n. Vi har använt OTB:n som en bas för att ta fram mängderna som vi har 

kalkylerat. OTB:n är för omfattande och det finns pengar att tjäna genom att förenkla den.  
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 Trafikverket arbetar med att successivt få förfrågningarna på 

Totalentreprenad mer öppna för nya lösningar och mer 

funktionsbeskrivande. 

 

- Har funktionskraven i OTB varit för många eller för få?  

Det har inte vart för många funktionskrav men däremot har det varit för många krav. Vi 

hoppas på att det blir mer funktionskrav än tekniska beskrivningar och hur utförandet ska gå 

till. Man är inte så duktig på att ställa funktionskrav, man beskriver hur utförandet ska gå till.  

 

- Är det inom något område bättre att ha teknisk lösning eller fast 

förutsättning  

 

Vi vill inte ha så mycket styrt, vi vill hellre ha mer frihetsgrad. Det är lösningarna vi kan vinna 

på och vi vill själva komma på lösningar och det måste vara vitsen med att upphandla med 

TE. Hellre funktionskrav än beskrivning på hur utförandet ska gå till.  

 

- Vill ni ha övergripande krav eller krav på varje del inom exempelvis 

signal?  

 

Vi vill ha övergripande krav.  

 

-  Har ni försökt och gå igenom övriga krav i OTB:n? 

 

Det har vi gjort men problemet är att oftast så är det motstridiga krav när man beskriver 

saker på många ställen och då blir det svårt och tyda vad man vill ha, så rangordningen är 

viktig. I sådana fall då kalkylerar vi efter det som blir billigast för oss. Det är viktigt att 

påpeka vilken information som är informationsmaterial och vilken som är tvingande när det 

finns så många handlingar. Det känns som att det är flera konsulter som har skrivit olika 

kapitel och att det har inte gjorts någon sam granskning av handlingarna.  

 

Vi tycker att man borde hellre inte lämna ut informationen, ifall det behövs då kan man gå in 

själv och ladda ner det. Trafikverket gör det krångligare än vad det behöver vara anser vi. Vi 

läser ju genom hela handlingen innan vi gör om det till en mängdförteckning som följer AMA 

innan vi prissätter det. Hallsberg har varit jätte bra i det perspektivet att det varit ganska 

billig anbud eftersom lösningarna finns och det är väldigt beskrivet så det har varit svårt och 

hitta andra lösningar som har varit kostnadseffektiva.  

 

 Har ni erfarenhet av OTB? Har ni haft genomgång av hur man jobbar med 

OTB? Om inte skulle ni vilja att det fanns en genomgång gällande OTB?  

Vi har erfarenhet av OTB, vi har lämnat anbud i många anbud där vi följt OTB:n. Vi har några 

stycken som har gjort OTB och jobbat med detta tidigare som är specialister på järnvägssidan 

så vi har skapat en grupp som bara jobbar med järnvägssidan och som kan det här.  

 

Vi har inte haft någon genomgång med Trafikverket men det skulle vara bra och träffa de. 

Det ska man göra i väldigt tidigt skede, långt innan FFU kommer ut. Man kan även träffas 
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när FFU är ute men då är väldigt mycket styrt så egentligen ska man träffas innan FFU skrivs 

och diskutera vad som är optimalt för projektet.  

 

 

 Har ni delat upp OTB i olika delområden internt eller har ni gått igenom 

den tillsammans?  

Både och, vi delar upp det så att det blir så varje grupp tar ett kapitel eller ett antal delar 

beroende på hur omfattande kapitel är men det är viktigt att man håller ihop helheten. Vi har 

specialister som jobbar med varje del. Vi tar in externa om det behövs.   

 

 Hur har ni arbetat med OTB för att lämna ett anbudsumma? Har ni 

skapat en mängdförteckning som lutar sig mot AMA?   

Det är enklare för oss att arbeta så för när vi skapar en mängdförteckning blir den 

kalkylerbar. För vi bryter ner den till timmar på personal och maskiner och inköp av skruv 

och mutter nivå. Vi har inga schabloner att det kostar si och så mycket utan vi gör en väldigt 

detaljerad kalkyl och jag tror man måste göra det.  

 

-  Kommer det att kosta er mer att kalkylera utifrån OTB:n direkt?  

Nej det är mycket billigare, men jag tror att priset blir så osäkert att risknivån blir mycket 

större.  

- Detta projekt skulle vara en UE från början men man valde TE och gjorde en OTB 

och alla handlingar som fanns för UE har ni fått. Har dessa handlingar varit till 

hjälp för er? 

Ja, vi har använt det men det är så styrande. Vi hade gjort på helt annat sätt och tänkt i helt 

andra banor. Det är som att du ska göra ett hus och fått alla ritningar och lösningar då sätter 

man inte sig och tänker på nya lösningar.  

 

- Ser ni någon annan lösning på hur man skulle kunna kalkylera utifrån en 

OTB? 

 

Nej vi tror det blir för osäkert, man skulle kunna jobba med schabloner men det blir så 

osäkert så vi tror inte på det.  

 

 Anser ni att det finns någon gräns för hur stor ett projekt bör vara för att 

kunna upphandla med totalentreprenad inom järnvägsinfrastruktur?  

Nej vi tycker ju större ju bättre för då ökar frihetsgraden ytterligare. Problemet är om man 

delar upp det för smått och man då hittar unika lösningar på varje del då funkar det inte så 

bra för man ska se det som i ett system så större etapper och längre sträcker. Om man tar 

Motala-Hallsberg skulle de kunna vara ett projekt istället för att dela upp det. Vi tror att det 

skulle bli mycket billigare för beställaren.  
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 Föredrar ni totalentreprenad eller utförandeentreprenad i ett projekt 

som denna? 

Totalentreprenader vi tycker mer roligt och jobba med det, där man själv får tänka. Med 

mindre tekniska lösningar då ökar frihetsgraden och det tror jag kommer göra med 

automatik. Man kommer inte ha råd och lägga ner så mycket arbete och det kommer inte 

finnas resurser till det som det ser ut att antal jobb kommer öka då kommer det inte finnas 

resurser att lägga ner så mycket arbete i förarbetet. Det gör också att man kortar ner tiden 

väldigt mycket för nu är det väldigt långa ledtider. Vi ser ju i dem TE där man kommer in 

tidigt att det kortar ner ledtiderna tiden väldigt mycket.  

 

 Vilka handlingar är ni mest intresserade av? Som inte har funnits med i 

förfrågningsunderlaget.  

Jag tycker att allt har funnits med annars har vi frågat efter så att vi inte har saknat någon 

handling. Det var mer än tillräckligt, jag känner inte att det saknades något.  

  

 Ni har ju fått sex månader räkne tid för anbudet i detta projekt, tycker ni 

att det har varit lagom med sex månader?  

Inte för kort, man ska egentligen inte klaga över att det är för långt tid men det blir inte 

samma fokus när man har lång tid på sig. Har man kortare tider då jobbar man 100 % med 

ett sådant projekt, har man långt tid då jobbar man med andra saker också samtidigt och då 

blir man lite splittrad eller lätt att man blir splittrad så att tiden var väldigt tilltagen.  Det var 

bra det är inget vi är missnöjda över.  

 

 Slutligen har ni något som du vill tillägga?  

Det som är lite intressant är ju att ha flöde i FFU, alltså kommer det ett jobb om året och sen 

uppehåller det ett år då har man väldigt svårt och sysselsätta sin organisation och fokus på 

det här. Det är specialister som sitter med anbudskalkylering och projektering i TE så alltså 

ett jämt flöde av jobb är väldigt viktigt, blir väldigt mycket vissa perioder och väldigt lite 

andra perioder är det inte bra. De ska vara en stabil marknad som vi utrycker oss, finns de 

inga järnvägs jobb på ett år och vi har ett antal järnvägsspecialister och sen man inte har 

mycket jobb då har dem inget att göra, de skulle vara jämnt flöde på projekt.   

Vi har andra projekt i TE på järnvägssidan, man skickar med så mycket handlingar så skulle 

en person göra minuter per handling och där man har 20-40 tals sidor per handling alltså det 

är omöjligt, de jag vill säga att de är störande att ha med så många dokument. För de finns 

sannolikt så många handlingar där de inte givet vilka handlingar man ska ta åt sig. Vi tycker 

att de orimligt att ha med så mycket handlingar, de beror ju på att projektering i UE. 

 

- Det här med att dem har så mycket lösningar och att de är styrd är att 

man är försiktigt med att släppa det till entreprenörer för de handlar om 

säkerheten.  

Alltså just nu sitter en stor grupp och har det här som sitt jobb och som har koll på detta, då 

har dem inget och göra sen och de har man varierat lite, det är samma sak på väg sidan att de 

finns otroligt många specialister som jobbar på ”mutter och skruvning” nivå, där 

leverantören har lösningar själva, man måste ha i tankarna att de finns mycket 

säkerhetsfrågor på järnvägssidan. 

 



77 

 

- Vad tycker ni om att det inte finns ersättning för entreprenörer som lämnat 

anbud men inte vunnit anbudstävlingen?  

Man skulle kunna göra, vilket man gör i olika projekt att man delar ut ett premium för dem 

som har lämnat anbud och som kommer inom en viss intervall, ska inte vara så att man bara 

lämnar en anbud som är tre dubblad av priset och vill ha betalt för de man ska kunna ligga 

inom några procent. Jag tror trafikverket har dåligt koll på hur mycket de kostar och ta fram 

anbudet. Man skulle tänka sig att ettan behöver man inte betala för han har fått jobbet, och 

att tvåan får t.ex. 60 % av sina kostnad och trean får 40-50 av sin kalkyl kostnad, alltså de ska 

finnas en gräns från 5-10 % kanske, man måste hitta lösningen.     
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