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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en utvärdering av arbetssätten i byggprojektet Norrortsleden 
och genomfördes på Trafikverket i Solna under hösten 2010 och början av 2011. 
Norrortsleden är en tvärförbindelse mellan E4 och E18 norr om Stockholm. 
Byggprojektet är två-delat där ena halvan genomfördes i en traditionell entreprenadform 
och den andra i en så kallad funktionsentreprenad med helhetsåtagande. Denna rapport 
fokuserar på den senare av dessa två. Examensarbetet ämnar finna, genom att använda 
Norrortsleden som exempel, vilka för- och nackdelar som funktionsentreprenad med 
helhetsåtagande för med sig. Detta görs utifrån tre olika aspekter: organisatoriskt, 
ekonomiskt och kvalitetsmässigt. För att åstadkomma detta har intervjuer med 
beställarorganisationen (Trafikverket) och entreprenören (NCC), ekonomiskkalkyl och 
en upplevelseenkät genomförts. Dessa har visat på ett antal positiva effekter med 
entreprenadformen men även på en del förbättringsområden. Entreprenadtypen har visat 
på förbättrat samarbete mellan beställare och entreprenör samt på stimulerande 
arbetssätt utan att kvaliteten blir lidande. Dock har det även visat sig att förvånansvärt få 
tekniska innovationer uppkommit och att entreprenadtypen kan ha en negativ inverkan 
på konkurrenssituationen i den svenska byggbranschen. Förutom detta, identifierades 
vilken typ av projekt som är lämpat för denna entreprenadtyp. 
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Abstract 
This master thesis is an evaluation of the working methods used in the construction 
project of Norrortsleden. This thesis was conducted at the Swedish Transport 
Administration during the fall of 2010 and the beginning of 2011. Norrortsleden is a 
transverse route connecting E4 with E18 north of Stockholm. The construction project 
was divided into two halves in which one half was a traditional form of construction 
contract and the other a so-called performance-based construction and maintenance 
contract. This thesis focuses on the latter half and intends to find, by using 
Norrortsleden as a case, what the advantages and disadvantages this particular contract 
type entails. This is done from three different aspects: organizational, financial and 
quality. To achieve this, interviews at the Swedish Transport Administration and at the 
contractor (NCC), economic analysis and a questionnaire were conducted. These have 
highlighted the positive effects as well as some areas of improvement of this contract 
type. One of the positive effects is the improved cooperation between the STA and the 
contractor without compromising the quality of the end-product. However, it has also 
been proven to be surprisingly few technological innovations arising from this project 
and the risk of negative competitive effects has also been identified. Apart from this, the 
thesis has identified which types of projects are suitable for this contract type. 
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Begreppsförklaring	  
Drift 

Drift innefattar de åtgärder som krävs för att en väg-, bro-, eller trafikanläggning 
oavbrutet skall uppnå de funktionskrav den är konstruerad för.1 

Funktion 
Funktion innebär en nödvändig egenskap för användbarhet som genom mätning, 
provning eller nyttjande kan fastställas.2 

Konstbyggnation 
Begreppet innefattar alla de betongstrukturer som ingår vid ett bygge. Exempel 
på denna typ av strukturer är broar samt skiljeväggen i Löttingetunneln. 

Underhåll 
Åtgärder som avser att återställa egenskaperna hos en konstruktion, anläggning 
eller komponent till avsedd nivå vid installation eller senare förbättring.3 

Förkortningar	  
ABT – Allmän Bestämmelse för Totalentreprenader 

Innehåller de bestämmelser som entreprenören måste följa vid en 
totalentreprenad utgiven av Byggföretagens bransch- och 
arbetsgivarorganisation. 

FIA – Förnyelse i Anläggningsbranschen. 
FIA är en organisation som skapades av generaldirektörerna för Vägverket samt 
Banverket i slutet av 2003 med syftet att samla den svenska 
anläggningsbranschen.4 

GPD – Grundpaket drift 
Ett av de ansvarsområden som finns inom drift och underhåll på Trafikverket. I 
detta paket ingår t.ex. snöröjning. 

PPP – Private Public Partnership 
En typ av entreprenad som används då privata finansiärer samarbetar med 
statliga verksamheter för att finansiera ett privat bygge. (Läs vidare i stycke 
3.2.4) 

ÄTA – Ändring, Tillägg, Avgående 
Då något tillkommer utöver de från början uppsatta funktionskraven skrivs en så 
kallad ÄTA. 
 

                                                
1 Hansson 1995:12 
2 Hansson 1995:12 
3 Hansson 1995:13 
4 www.fiasverige.se, 2011-01-06 
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1.	  Introduktion	  
Detta första kapitel innehåller en bakgrund till det ämne som behandlas i resterande 
rapport. I kapitlet finns även problemformulering och syfte samt en överblick av hur 
rapporten är upplagd. 

1.1	  Bakgrund	  till	  examensarbetet	  
År 2008 öppnade Norrortsleden, en tvärförbindelse mellan E4 och E18 norr om 
Stockholm. Behovet av denna väg och planer för färdigställandet av sträckan har funnits 
sedan 1950-talet och öppnandet av sträckan var en viktig händelse för framkomligheten 
i norra Storstockholm. För trafikanter som åker sträckan, mellan Häggvik och 
Rosenkälla, har restiden förkortats avsevärt. En sträcka som tidigare tog 45 minuter att 
åka tar nu ca 15 minuter. 

Trafikverket fick under1992 i uppdrag av regeringen att bygga denna tvärförbindelse 
som en del i det då nystartade Dennispaketet. Satsningen på Dennispaketet lades dock 
ner 1997 men Norrortsleden som redan påbörjats fick fortsatt stöd. Det beslutades tidigt 
under projekteringen att Norrortsleden skulle genomföras i två delar, med två olika 
entreprenadformer.5Sträckan mellan Häggvik och Täby Kyrkby skulle genomföras som 
traditionell utförandeentreprenad, en arbetsform som Trafikverket har stor erfarenhet av. 
Sträckan från Täby Kyrkby till Rosenkälla upphandlades däremot som en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande, en entreprenadform som Trafikverket hade 
mindre erfarenhet av. Upphandlingen vanns av NCC som också fick uppdraget att 
bygga denna del. Denna entreprenadform, som förklaras utförligt senare i rapporten, är 
intressant att studera då den ger entreprenören mer frihet, potentiellt kan leda till nya 
innovativa lösningar samt innebär nya utmaningar för de inblandade organisationerna. 
Intresset för studier av denna typ finns framför allt på Trafikverket men även andra 
organisationer. Till exempel har FIA visat stort intresse för att vidare fördjupa sig i 
funktionsentreprenad. 

Norrortsleden, som anses vara ett stort och komplext projekt, genomfördes i två 
separata delar och är väl lämpat för att genomföras som en jämförande studie mellan det 
traditionella arbetssättet och arbetet i en funktionsentreprenad. Eftersom de två delarna 
byggdes samtidigt och de båda innehåller vägsträckor som inkluderar konstbyggnader 
så är detta projekt lämpat för att göra en jämförande studie. En studie av denna typ 
skulle därför kunna besvara en del av de frågor som finns angående 
funktionsentreprenad. 

Enligt ansvariga för drift och underhåll på Trafikverket har det efter avslutat byggskede 
i projektet inte gjorts en grundlig utvärdering av funktionsentreprenaden. En sådan 
utvärdering skulle kunna identifiera de eventuella fördelarna med arbetssättet gentemot 
andra entreprenadformer. Fördelar som hade kunnat inkorporeras i samband med att 
detta referensprojekt avslutades och två nya projekt, som bygger på samma typ av 
entreprenad, startades. Det är speciellt viktigt att identifiera entreprenadens för- och 
nackdelar då detta arbetssätt är relativt nytt för Trafikverket såväl som för svenska 
byggföretag. 

                                                
5 Yvonne Busk, Norrortsleden - vägen som var mödan värd, Trafikverket, 2008:195 
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Denna rapport resonerar och reflekterar kring entreprenadformen funktionsentreprenad 
med helhetsåtagande och fokuserar på att jämföra hur utformningen av ett projekt som 
genomförs med denna entreprenadformkan komma att skilja sig från en traditionell 
entreprenad. I rapporten kommer funktionsentreprenad med helhetsåtagande framförallt 
att jämföras med utförandeentreprenad men även med totalentreprenad samt Public 
Private Partnership-projekt. Syftet är att detta arbete ska undersöka hur väl 
entreprenadformen presterar med avseende på ekonomiska-, organisationsmässiga- samt 
kvalitetsmässiga6 aspekter då den tillämpas på större och mer komplexa projekt. 
Resultaten i denna rapport är värdefulla då det kommer ge utförliga indikationer på 
vilka för- och nackdelar som kan knytas till arbetssättet samt påvisa vilken typ av 
projekt som funktionsentreprenad med helhetsåtagande kan vara aktuellt att appliceras 
på. 

1.2	  Problemformulering	  
Detta arbete ämnar lyfta fram de för- och nackdelar som uppkommer då en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande används i ett större projekt som innehåller 
såväl byggskede samt drift. Samtidigt skall även entreprenadformens inverkan på 
projektet studeras ur ett antal aspekter. Frågorna som ska besvaras är: 

Hur kan valet av funktionsentreprenad påverka ett stort projekts organisation, 
kostnader samt kvalitet under genomförandet7 av ett projekt? 

Vilka styrkor och svagheter finns med att använda en funktionsentreprenad med 
helhetsåtagande i stora och komplexa projekt? 

Rapporten kommer att använda projektet Norrortsleden som ett praktiskt exempel för att 
besvara dessa frågor. 

1.3	  Syfte	  och	  mål	  
Syftet med denna rapport är att kartlägga hur förmånligt det var att använda en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande för vägsträckan Täby kyrkby - Rosenkälla 
för Trafikverket. I uppdragsbeskrivningen från Trafikverket identifierades tre aspekter 
som skall utvärderas: ekonomiska vinster, kvalitet och organisatoriska fördelar. 
Dessutom ska rapporten svara på frågan om vilka styrkor och svagheter som finns i ett 
projekt av denna typ. Målet med rapporten blir således att svara på dessa två frågor och 
knyta an dem till de teorier som finns presenterade i arbetet. 

1.4	  Avgränsningar	  
Denna rapport djupanalyserar projektet Norrortsleden samtidigt som den använder ett 
fåtal andra, liknande projekt som exempel för delar av problematiken. För den 
ekonomiska analysen studeras byggfasen såväl som driftsfasen (i driftsfallet kommer 
framtida kostnaderna att uppskattas med hjälp av de ansvariga för varje delområde på 
Trafikverket). Rapporten ser även på funktionsentreprenad utifrån Trafikverkets 
perspektiv och har därför till stor del lämnat entreprenörens perspektiv. 

                                                
6 kvalitén kommer att mätas utifrån trafikanternas intryck av Norrortsleden 
7 Genomförandet i detta fall avser det som inkluderas i projektet från projektering till avslutad drift 
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1.5	  Rapportens	  upplägg	  
Denna rapport är uppdelad i sju kapitel som visas i Figur 1 - Rapportsuppbyggnad. 

 

Figur 1 - Rapportsuppbyggnad 

Det första kapitlet, Introduktion, innehåller en bakgrund till det ämne som sedan 
behandlas i resterande rapport. Detta kapitel innehåller även problemformulering och 
syfte. 

Efter denna introduktion lägger rapporten fram de metoder som använts och hur 
tillvägagångssätten sett ut. I kapitlet som benämns Metod & tillvägagångssätt 
presenteras och förklaras de vetenskapliga inriktningarna, ansatserna och metoderna 
som valts med en motivering till varför de passar för denna typ av rapport. Kapitel två 
omfattar även tillvägagångssätten av intervjuer etc. 

Det tredje kapitlet, Teoretisk referensram, som följer är en genomgång av de teorier 
som studerats i arbetet och använts i analysen. Här ges grundläggande information till 
hur de olika entreprenadtyperna ser ut och hur de är tänkta att fungera i teorin. Det finns 
även en del som ägnar sig åt fördjupning i funktionsentreprenader och studerar de 
teorier som finns om funktionsentreprenader med helhetsåtagande i praktiken. 

Efter teorigenomgången kompletteras teorierna med Empiri som är det fjärde kapitlet. 
Här presenteras Trafikverket, entreprenören och Norrortsledsprojektet innan svar på 
såväl intervjuer och enkäter sammanställs. 

I det femte kapitlet, Resultat, granskas teorin och empirin och sätts i förhållande till 
varandra. I analysen dras slutsatser och paralleller mellan de olika entreprenaderna samt 
mellan teorin och empirin. 

Kapitel sex, Diskussion, och kapitel sju, Slutsatser, summerar de lärdomar som kan dras 
från analysen och detta arbete. Det är även i dessa kapitel som förslag till vidare studier 
kommer läggas fram. 
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2.	  Metod	  &	  tillvägagångssätt	  
I detta kapitel presenteras och förklaras de vetenskapliga inriktningarna, ansatserna 
och metoderna som valts med en motivation till varför de passar för denna typ av 
rapport. Kapitel två omfattar även tillvägagångssätten av intervjuer etc. 

2.1	  Metodintroduktion	  
För att på bästa sätt utforska problemställningen har en rad olika datainsamlingsmetoder 
använts, så som studier av litteratur, intervjuer, observationer samt enkäter. Alla 
metoder har kombinerats och tillsammans bidragit till att samla in den tekniska, 
ekonomiska, kvalitetsmässiga och organisatoriska data som leder fram till de slutsatser 
som rapporten drar samt den analys och diskussion som förs. Genom att använda ett 
flertal tillvägagångssätt då ett ämne studeras kan de slutsatser som dras styrkas 
ytterligare. Detta fenomen kallas triangulering och grundar sig i att tre olika förfaranden 
används för att studera samma problem.8 Vanligt är att det läggs mer fokus på en av 
dessa metoder och att resterande två verkar som en försäkring samt för att styrka det 
som sägs i rapporten. I detta arbete har fyra olika tillvägagångssätt använts för att kunna 
stödja de slutsatser som dras samt den analys och diskussion som förs. Intervjuerna har 
fått en framträdande roll under arbetets gång men den breda arbetsmetodiken har trots 
tonvikten på intervjuer lett till att helhetsbilden av projektet och entreprenadformen 
blivit utförlig. Insamlingen av data omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa data samt 
inkluderar data som producerades såväl under som efter projektet. 

2.2	  Litteraturstudie	  
En litteraturstudie har genomförts med syftet att dels samla den information som i 
dagsläget finns publicerad om funktionsentreprenaddels skapa kunskap om ämnet. 
Studien innefattar även litteratur som beskriver de entreprenader som i denna rapport 
benämns utförandeentreprenadsamt PPP-projekt. Alla referenser i studien är 
sekundärdata som kommer från vetenskapliga publikationer, tidsskrifter, föreläsningar 
samt tryckt material tillhandahållet av Trafikverket. 

2.2.1	  Typer	  av	  källor	  
Genom en litteraturstudie av det material som redan finns publicerat och som rapporten 
ämnar undersöka kan en bättre bild av ämnet som helhet skapas. Detta är syftet med att 
inleda arbetet genom att hitta litteratur som behandlar funktionsentreprenad med eller 
utan helhetsåtagande samt ytterligare entreprenadtyper. Den litteratur som söks kan 
finnas i olika former: avhandlingar, böcker, artiklar och utvärderingar på uppdrag av 
företag eller myndigheter. 

I detta fall fanns en rad vetenskapliga avhandlingar och examensarbeten som behandlar 
olika entreprenadformer och projekt där alternativa entreprenadformer presenteras och 
analyseras. Utöver dessa källor finns det även gott om böcker om entreprenadformer, 
stora byggprojekt, projektledning inom byggbranschen etc. som alla varit användbara i 
denna studie. Även inom Trafikverkets egen organisation fanns en hel del dokument där 
processen att välja entreprenadform beskrivs och motiveras. Förutom detta fanns även 
slutrapporter från andra mindre projekt som använt sig av funktionsentreprenadformen. 
Detta innefattar bland annat en utvärdering av en kortare vägsträcka med enbart drift 

                                                
8 Collins & Hussey, 2009:67 
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och underhåll av broar och vägar.  

2.3	  Intervjuer	  
Intervjuerna tillsammans med övriga datakällor tillför en kvalitativ bild av projektet. De 
erbjuder en inblick i de inblandade organisationerna samt ger en bild av hur arbetssättet 
uppfattas. Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat vis och varade från en 
halvtimme till två timmar. Intervjupersonerna valdes med hjälp av kontaktpersoner på 
Trafikverket. 

För att få en bild av hur arbetet fortskred under projektets gång var det viktigt att 
intervjua projektmedarbetare, både från beställarsidan och från entreprenörens sida 
Detta var viktiga då händelser kan uppfattas olika och dessa skillnader kan vara 
betydelsefulla för analysen. Även mottagaren9 av funktionsentreprenaden hos 
entreprenören NCC samt mottagaren av utförandeentreprenaden på Trafikverket var en 
del av de personer som intervjuades eftersom driftsdelen är en viktig faktor i en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande. 

De respondenter som intervjuats är: 
• Projektledare för Norrortsleden från Trafikverket 
• Projektchef för Norrortsleden från NCC 
• Sektionschef väg-installation (ansvarig vid överlämnandet från bygg till drift) 
• Samordningsansvarig för drift på Trafikverket 
• Affärschef på NCC 
• Projektledareför Mjölby-Motala-projektet på Trafikverket 
• Flertalet driftområdsansvariga på Trafikverket 

Intervjuer med projektledaren från Trafikverket samt projektchefen från NCC, gav god 
insikt i projektet då båda dessa varit delaktiga från projektets start samt under hela 
produktionen. De båda intervjuerna erbjöd stor insikt i projektet och arbetet som 
genomfördes. På grund av deras tidigare erfarenhet kunde de också utvärdera 
arbetssätten och jämföra dessa med andra projekt de varit inblandade i. 

För att få en bättre bild av organisationen på Trafikverket, de olika arbetsuppgifterna, 
ansvarsområden samt hur överlämnandet till driftsavdelningen på Trafikverket gick till 
gjordes en intervju med Väg-installationschefen på Trafikverket. 

Då driften spelar en avgörande roll i en funktionsentreprenad är det essentiellt att tala 
med de driftsansvariga inom projektet. Detta gjordes genom två intervjuer: dels med 
samordnings- och driftsansvarig på Trafikverket dels med Affärschefen på NCC som 
tillsammans med projektledare på NCC varit ansvarig för driften som NCC sköter. 
Syftet med dessa intervjuer var att de skulle beskriva hur driftarbetet hade utförts, 
vilken kommunikation som fanns mellan organisationerna samt peka ut eventuella 
komplikationer som kunde ha uppstått på grund av arbetssättet. 

För att få en bredare bild av funktionsentreprenader och ha en referens att jämföra 
denna funktionsentreprenad med var det även viktigt att analysera ett annat vägprojekt 
som använder samma arbetssätt. En intervju med projektledare för Väg i Mjölby-Motala 
projektet genomfördes för att få ett annat perspektiv på funktionsentreprenad med 

                                                
9 Mottagaren i detta fall avser den som vid byggandets avslutande var ansvarig på såväl NCC som Trafikverket för att ta emot projektet och leda driften och 

underhållet av de nybyggda sträckorna. 
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helhetsåtagande inom samma organisation. Detta är ett vägprojekt som också utförs som 
en funktionsentreprenad med helhetsåtagande och därför kan vissa jämförelser göras. 

På Installations-avdelningen på Trafikverket finns en rad medarbetare som har egna 
ansvarsområden inom driften (som t.ex. GPD, eldrift, VA-anläggning, konstruktion, 
beläggning etc.), vars kunskap var mycket värdefull när en ekonomisk kalkyl av driften 
skulle göras. Här genomfördes korta möten med de ansvariga där de fick uppskatta hur 
höga driftskostnaderna för deras respektive ansvarsområde skulle bli ifall den sköttes på 
Trafikverket och inte som en funktionsentreprenad. 

2.4	  Observationer	  
Utöver intervjuerna har vi även gjort observationer på såväl Trafikverket samt vid 
möten angående Norrortsleden. De observationer som genomförts har varit delaktighet 
på ett byggmöte, en skyddsrond av Norrortsleden samt övriga observationer som gjorts 
under arbetes gång på driftsavdelningen. Delvis har arbete med denna rapport gjorts på 
Trafikverkets regionkontor där observationer kring det dagliga arbetet insamlats. 
Genom att prata med medarbetare har iakttagelser om hur väl förankrad entreprenaden 
är hos medarbetarna gjorts. 

Under byggmötet diskuterades hur driften skötts de senaste två månaderna, vilka 
aktiviteter som utförts och vilka som skall utföras. Här kunde observationer av hur 
kontakten mellan entreprenör och beställarorganisation skötts, vilka krav som ställdes 
och hur uppföljningen gått till göras. Det observerades även hur en diskussion kring en 
teknisk lösning kan bli komplicerad då diskussioner om hos vem ansvaret ligger 
uppkom. Detta gav oss en inblick i hur det dagliga samarbetet i entreprenaden 
fungerade samt relationen mellan beställare och entreprenör. 

Under en skyddsrond av sträckan Häggvik-Täby Kyrkby kunde de fysiska 
konstruktionerna samt arbetet med säkerhetsaspekter bevittnas. Skyddsronden leddes av 
en arbetsmiljöresurs från PÅEK och övriga deltagare var representanter från 
Trafikverket samt de berörda driftsentreprenörerna. Detta gav en inblick i hur 
uppföljning av drift och underhåll sköts och vilka som är delaktiga i dessa aktiviteter. 

2.5	  Upplevelseenkät	  
För att få en förståelse för hur kvaliteten i den slutgiltiga produkten (vägen och 
tunnlarna) skiljer sig åt i de två entreprenaderna genomfördes en 
upplevelseenkät.10Enkäten bidrar med kvantitativdata till rapporten. Enkäten är 
uppdelad i tre delar där den första delen innehåller ett antal frågor samt påståenden om 
sträckan Häggvik – Täby kyrkby. Del två består av samma frågor men för sträckan 
Täby kyrkby – Rosenkälla. Avslutningsvis finns en sammanfattande del där de två 
sträckorna jämförs med varandra. Syftet med enkäten var att skapa en uppfattning om 
hur trafikanterna upplever kvaliteten i de två entreprenaderna. 

I undersökningen av kvaliteten fick ett fåtal personer köra sträckan Häggvik-Rosenkälla 
för att sedan svara på en enkät om hur vägsträckan upplevdes. Enkäten skickades ut till 
personer som hade möjlighet att åka sträckan under arbetet med denna rapport. 
Eftersom syftet med enkäten var att mäta hur trafikanter upplevde tvärförbindelsen och 
inte att se hur många som utnyttjade denna valde vi att enbart lämna ut enkäter till 
respondenter vi visste hade möjlighet att åka sträckan. 
                                                
10 Hela enkäten finns presenterad som en bilaga i slutet av rapporten, se bilaga 2 
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Vår upplevelseenkät delades ut till sammanlagt 17 personer och av dessa fick vi in svar 
från 13 stycken. Även om svarsfrekvensen var hög, var totala antalet respondenter 
relativt lågt varför det enbart går att se enkäten som en fingervisning om hur 
trafikanterna uppfattar sträckan. För vår del var det viktigt att veta att alla som svarat på 
enkäten åkt Norrortsleden nyligen, viket gjorde att vi inte delade ut den på måfå utan 
höll oss till respondenter vi visste uppfyllde kraven. På så sätt har många av de som 
svarade varit extra uppmärksamma på såväl vägsträckan som omgivningen. De båda 
sträckorna är inte heller helt identiska vilket kan ha påverkat trafikanternas upplevelse 
av körningen. Vissa kan till exempel tycka att trafiken på motorvägen i sträcka ett är 
jobbigare än den på motorleden i sträcka två. Sådana skillnader tar enkäten inte hänsyn 
till eftersom den enbart riktats mot anläggningarna och vägunderlaget och alltså inte till 
rådande trafikläge. 

2.6	  Studier	  av	  projektdokumentation	  
Under arbetet med Norrortselden skrevs flera rapporter dels av entreprenören och 
Trafikverket och dels av organisationen Förnyelse i Anläggningsbranschen, FIA. 
Projektdeltagarna skrev under arbetets gång såväl månadsvisa som avslutande rapporter 
om arbetet med projektet. Alla dessa rapporter fanns att tillgå på Trafikverket och 
studier av detta material har underlättat arbetet med att sätta sig in i byggfasen av 
projektet. Detta eftersom rapporterna innehåller en förklaring över hur arbetet fortlöpt. 
FIA rapporterna har skrivits som en del i det projekt som startades av FIA parallellt med 
Norrortsleden. Dessa rapporter innehåller samlat material från projektet samt intervjuer 
med projektdeltagare. Det finns i dagsläget FIA-rapporter från upphandlingsskedet samt 
byggskedet. Rapporterna från FIA har varit en viktig del i insamlingen av uppgifter 
kring projektet då de har sammanfattat mycket av det som står i 
projektdokumentationen. 

2.7	  Val	  av	  vetenskaplig	  ansats	  
Abduktion, en sammankoppling av induktion och deduktion, ligger till grund för arbetet 
med denna rapport. Valet att arbeta abduktivt gjordes tidigt under arbetets gång vilket 
skapade förutsättningar för att även boka in den första intervjun i ett tidigt skede. Detta 
ledde till att insamlingen av teori och empiri skedde parallellt, vilket också är 
definitionen av abduktion.11 Då intervjuerna gjordes löpande har förutsättningarna 
varierat något och lett till att vissa frågor kan ha ändrats, tagits bort eller lagts till mellan 
intervjutillfällena. Valet att arbeta abduktivt har sina fördelar. Det innebär bland annat 
att respondenterna har en chans att introducera nya teorier som de anser viktiga för 
ämnet vilket kan bidra till att teorigrunden i rapporten blir bredare. Respondenterna har 
även vid intervjutillfället haft möjligheten att introducera nya respondenter som kan ha 
haft en roll i projektet som gör att de är intressanta att intervjua. Arbetssättet abduktion 
är en typ av vetenskaplig ansats som tillåter forskaren att genom hela processen pendla 
mellan teorier och praktik.12 Denna ansats innebär att det genom hela intervjuprocessen 
går att gå tillbaka till teoristudier och fördjupa sig ytterligare inom nya ämnen som kan 
ha introducerats genom dessa intervjuer eller observationer. 

                                                
11 Alveson & Sköldberg, 1994:45 
12 Alveson & Sköldberg, 1994:45 
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2.8	  Vetenskaplig	  inriktning	  
Den vetenskapliga inriktningen i en rapport skapar ramverket för vilka slutsatser som 
kan dras av de undersökningar som genomförts under arbetets gång.13 Vid val av 
vetenskaplig inriktning finns flera aspekter som måste övervägas för att rapporten och 
undersökningen ska få önskad struktur. Den vetenskapliga inriktningen påverkar även 
förfarandet i hur analys och slutsatser kan dras. Det finns i dagsläget två huvudsakliga 
vetenskapliga inriktningar, positivism samt interpretivism.14 Denna rapport har en 
interpretivistisk inriktning vilket innebär att alla slutsatser dras utifrån de observationer 
som gjorts. Interpretivismen bygger på att verkligheten inte kan separeras från de som 
studerar denna och att det därför är omöjligt att genomföra en studie utan att påverka 
omgivningen. Detta är ett subjektivt angreppssätt och forskningsprocessen fokuserar på 
att undersöka sociala fenomen och den komplexitet som finns i dessa. Resultatet av en 
sådan undersökning blir en tolkning av vad som studerats. En interpretivist strävar 
därför efter att skapa en rapport som förklarar, översätter och förstår meningen av 
sociala fenomen.15 

I boken Business Research16 associeras följande fyra tillvägagångssätt med en rapport 
skriven utifrån en interpretivistisk infallsvinkel. 

- Kvalitativ - Arbetet med att samla kvalitativa data har fortskridit genom hela 
detta arbete. Genom intervjuer samt observationer har vi kunnat samla 
information som bygger på åsikter från en person i taget.  

- Subjektiv - Eftersom arbetet med rapporten blivit väldigt interpretivistiskt är 
många av de slutsatser och reflektioner som framförs i slutet subjektiva. Detta 
innebär att dessa slutsatser är gjorda utifrån de intervjuer och iakttagelser vi 
gjort på Trafikverket samt hos entreprenören. 

- Humanistisk 
- Fenomenologisk 

Detta överensstämmer i högre grad med rapportens upplägg än vad ett positivistiskt 
arbetssätt skulle ha gjort då det positivistiska ramverket utgår från att verkligheten 
särskiljer sig från de människor som studerar den och att målet är att upptäcka nya 
teorier baserade på empiriska studier. 

                                                
13 Collins & Hussey, 2009:67 
14 Collins & Hussey, 2009:57 
15 Collins & Hussey, 2009:57 
16 Collins & Hussey 2009:58 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för resultatet och 
diskussionen. Teorierna presenterar en grundlig genomgång i de olika 
entreprenadtyperna samt en fördjupning i funktionsentreprenad. 

3.1	  Litteraturgenomgång	  

3.1.1Tidigare	  studier	  
Som nämnts ovan har det gjorts ett flertal studier där funktionsentreprenad studerats på 
mindre projekt eller på delar av ett projekt, så som drift och underhåll. 

Ulf Olsson har i sin doktorsavhandling Funktionsentreprenad för drift och underhåll av 
vägar och gator17 gjort en utförlig utvärdering av funktionsentreprenaden och tagit fram 
fördelar med arbetssättet. Detta gjordes med speciellt fokus, som namnet avslöjar, på 
drift och underhåll och skiljer sig därför från Norrortsledsprojektet där både 
projektering, produktion så väl som driften studeras. 

Det har även skrivits ett flertal examensarbeten som behandlar ämnet 
funktionsentreprenad. I exempelvis Funktionsentreprenad i vägbyggnad18 skriver Klas 
Andersson och Erik Lennström om funktionsentreprenader och hur valet av entreprenad 
går till. De nämner även Norrortsledsprojektet som exempel då de refererar till 
funktionsentreprenad. Men eftersom de enbart fokuserat på upphandlingar och val av 
entreprenad så finns vissa luckor i deras studie. Syftet är att denna studie av 
Norrortsledenska fylla dessa luckor och bygga vidare på den litteratur som redan finns. 

FIA har genomfört ett eget projekt i samband med att Norrortsleden byggdes. Där har 
de studerat funktionsentreprenaden i olika faser och har efter avslutad upphandling samt 
byggande givit ut rapporter om entreprenaden och dess utveckling. De har ännu inte 
givits ut rapporten om hur de uppfattat driften och underhållet vilket gör att arbetet med 
denna studie kommer att genomföras innan FIA:s studie publiceras. 

Även internt på Trafikverket har en del litteratur och rapporter publicerats angående 
funktionsentreprenad. I sin Utvärdering av Gammelsta-projektet19 skriver Hansson om 
hur projektet av en motorvägssträcka, som byggdes och driftades med 
funktionsentreprenad, genomfördes. Detta är ett mindre projekt men mycket av det 
Hansson studerade kommer även studeras i detta projekt, även om förutsättningarna 
kommer att vara annorlunda beroende på projektens skillnader i omfattning. 

3.1.2	  Teori	  kring	  entreprenadformer	  
Många av de teorier som används i rapporten är inriktade på funktionsentreprenad och i 
vissa fall Private Public Partnership (PPP). Men för att läsaren ska kunna skapa sig en 
uppfattning om vilka entreprenadformer som i dagsläget existerar inom byggbranschen 
inleds denna del med en beskrivning av entreprenader. Denna inledande beskrivning 
behövs längre fram då funktionsentreprenad ställs i relation till mer beprövade typer av 
entreprenader. Det finns i dagslägen en stor mängd beskrivande teorier om hur olika 

                                                
17 Olsson, 1993 
18 Andersson & Lennström, 2008 
19 Hansson, 1995 
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entreprenader fungerar i praktiken. Mycket litteratur introducerar och beskriver ett 
flertal olika entreprenader och om hur dessa fungerar rent teoretiskt. 

För att hitta nyare teorier måste läsaren vända sig till andra källor så som 
doktorsavhandlingar, artiklar samt examensarbeten. I dessa påträffas de senaste 
teorierna som finns om de olika typerna av entreprenad. 

3.2	  Upphandlingsstadiet	  samt	  anbudsprocessen	  
En viktig och vanligtvis tidskrävande del i ett byggprojekt är upphandlingen. Detta är 
dock en del som inte kommer behandlas djupgående i denna rapport. Men eftersom 
uttrycken förekommer då entreprenader diskuteras finns i detta stycke en kortare 
mycket grundläggande beskrivning av hur en upphandlings – och anbudsprocess går till. 

Upphandling innebär att en beställare köper eller hyr en tjänst, entreprenör, varor eller 
utrustning. För att definiera upphandlingen skapas ett avtal mellan de parter, beställaren 
samt anbudsgivaren, som berörs av upphandlingen. Upphandlingar är inget som är 
begränsat till inledningen av ett byggprojekt utan detta kan ske löpande genom hela 
projektet. Vanligtvis upphandlas projekteringstjänster inledningsvis av projektledaren. 
Projektledaren upphandlar även bygg- och installationsentreprenad av entreprenörer. 
Byggvaror och underentreprenörer upphandlas i sin tur av den kontrakterade 
entreprenören under byggtiden.20 

När ett avtal ska skrivas görs det efter den så kallade avtalslagen. Är det dessutom en 
offentlig upphandling måste lagen om offentlig upphandling följas. Avtalet innehåller 
ett anbud från entreprenören samt beställarens accepterande av anbudet.21 Då en 
upphandling ska genomföras finns vissa steg som utförs, detta gäller i första hand vid en 
upphandling i en utförandeentreprenad. Det första steget är att beställaren skickar ut ett 
förfrågningsunderlag som ska ligga till grund för de anbud som sedan begärs in. I detta 
förfrågningsunderlag ingår vanligtvis ritningar, beskrivningar, administrativa 
föreskrifter med mera. Detta dokument sänds sedan ut till anbudsgivarna som med hjälp 
av de uppgifter som finns ska skapa sina egna kostnadsberäkningar av entreprenaden. 
Anbuden, som ska innehålla ett pris samt de förutsättningar priset bygger på, skickas 
sedan in till beställaren. Om projektledare under anbudsprocessen känner att delar 
saknas kan förfrågningsunderlaget kompletteras. Då en komplettering sker måste de nya 
förutsättningarna räknas in i anbuden. Efter avslutad anbudsprocess granskar beställaren 
alla de anbud som kommit in, denna process kallas vanligtvis för prövning. Då 
beställaren avgjort vilket anbud som är mest förmånsaktigt, antas detta anbud. Det är 
först efter att anbudsgivaren mottagit detta antagande som avtalet kan slutas.22 

3.3	  Entreprenadtyper	  
Medan entreprenadformer (läs mer i stycke 3.4) beskriver hur ansvarsfördelningen ser 
ut mellan beställare och entreprenör, så beskriver entreprenadtyperna hur 
avtalsförhållanden ser ut. Två av dessa typer är delad entreprenad och 
generalentreprenad som kan förekomma i samtliga av ovanstående 
entreprenadformer.2324 

                                                
20 Nordstrand, 2000:121 
21 Nordstrand, 2000:121 
22 Nordstrand, 2000:122 
23 Val av affärsform för entreprenader i Trafikverkets investeringsverksamhet, PO Karlsson, Anna Nylén, Ulf Sjöde (TDOK 2010:238) 
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3.3.1	  Delad	  entreprenad	  
I en delad entreprenad har beställaren delat upp uppdraget i flera delprojekt som ges till 
olika entreprenörer (se Figur 2 - Ansvarsfördelning i en delad entreprenad). På detta sätt 
får beställaren flera olika avtalspartners. 

 
Figur 2 - Ansvarsfördelning i en delad entreprenad 

En sådan uppdelning ger mindre entreprenörer möjlighet att konkurrera om 
delprojekten, vilket i längden kan bredda marknaden och ge ökad konkurrens. Detta 
ställer samtidigt krav på beställaren då stor samordningsinsats krävs. Uppdelningen 
medför även ett ökat förarbete av beställaren då denne måste upprätta ett 
förfrågningsunderlag för varje entreprenad. Att ta in anbud och granska dem för en 
entreprenad är tidskrävande och i delad entreprenad tar det längre tid innan bygget kan 
sätta igång. Det krävs även att de olika entreprenörerna kan samarbeta gällande 
planering så att allt arbete överrensstämmer i till exempel tid. Vanligtvis är det 
beställaren som ansvarar för att entreprenaden samordas vilket ökar arbetsbördan för 
beställaren.25 

3.3.2	  Generalentreprenad	  
Generalentreprenad innebär att beställaren skriver ett avtal med en generalentreprenör 
och det blir dennes uppgift att samordna och upphandla övriga underentreprenörer (se 
Figur 3 - Ansvarsfördelning i en generalentreprenad). 

 
Figur 3 - Ansvarsfördelning i en generalentreprenad 

                                                                                                                                          
24 Nordstrand, 2000:138 
25 Nordstrand, 2000:138 
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Denna entreprenörstyp förenklar beställarens arbete då den endast har ett avtal men 
samtidigt är det svårare för beställaren att styra helheten i projektet. 

Samordnad generalentreprenad 
En samordnad generalentreprenad är en blandning mellan generalentreprenad och delad 
entreprenad. Upphandlingen sker i två steg och först upphandlar beställaren alla 
entreprenader som ska ingå i projektet, precis som i en delad entreprenad. Men efter den 
inledande upphandlingen tas alla kontrakt beställaren har med entreprenörerna över av 
den entreprenör som slutligen ska bli generalentreprenör. På så sätt slipper beställaren 
det samordningsansvar som en delad entreprenad innebär samtidigt som de har full 
kontroll över vilka entreprenörer som involveras i projektet.26 

3.4	  Entreprenadformer	  
Att genomföra ett byggprojekt som en entreprenad innebär att beställaren upprättar ett 
kontrakt med ett företag som sedan utför arbetet. I definitionen av entreprenad står det 
att den vanligtvis ska rymma såväl arbete som material. Entreprenadens kostnader 
räknas samman i det anbud som lämnas in under upphandlingsstadiet. Det finns ett 
flertal olika entreprenadformer och entreprenadtyper och de är alla väl utbredda i 
branschen.27 

De olika typer av entreprenader som finns idag har utvecklats ur varandra allt eftersom 
entreprenörerna fått större ansvar och större befogenheter i projekten (se Figur 4 - 
Entreprenadformer). Alla de entreprenadformer som introduceras i figuren nedan 
kommer i detta avsnitt presenteras ytterligare. 

 
Figur 4 - Entreprenadformer28 

3.4.1	  Utförandeentreprenad	  
Det finns i byggbranschen flera olika typer av benämningar på denna klassiska form av 
byggentreprenad. De två vanligaste är utförandeentreprenad och generalentreprenad. 

                                                
26 Nordstrand 2000:139-140 
27 ne.se 
28 Arbetsgrupp från Banverket, VTI och Vägverket 
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Generalentreprenad är dock ej en entreprenadform utan en entreprenadtyp och beskrevs 
i stycke 3.3.2. 

I en utförandeentreprenad är det beställaren som bär ansvaret för projektering samt de 
tekniska lösningarna (se Figur 5 - Utförandeentreprenad). Dessa lösningar presenteras i 
den tekniska specifikationen där konstruktion, utförande, material och varor beskrivs.29 

 
Figur 5 - Utförandeentreprenad30 

Projektet inleds hos beställaren som tillsätter en egen eller inhyrd projektledare som ska 
ansvara för projektet, det är dennes uppgift att hyra in de konsulter som ska ansvara för 
eventuella utredningar och projektering. Det är först efter att projekteringen är klar som 
upphandlingen kan genomföras. Beställaren kan då välja att upphandla en entreprenör 
eller dela projektet på flera entreprenörer. Efter att upphandlingen är avslutat är det 
entreprenörens ansvar att se till att projektet genomförs så som bestämts i 
projekteringen.31 

För och nackdelar med utförandeentreprenad 
Det finns enligt Olsson32 en hel del fördelar för entreprenören så väl som beställaren 
med att arbeta i en utförandeentreprenad. Den största fördelen är att entreprenadtypen är 
väl känd i branschen vilket gör att såväl beställare, entreprenörer och konsulter besitter 
tillräcklig kompetens i arbetet med en utförandeentreprenad. Det är upp till beställaren 
själv att välja vilka tekniska lösningar de anser passa projektet, vilket leder till att 
entreprenören enbart prissätter de valda tekniska lösningarna. Detta i sin tur leder till att 
beställaren kan göra en bedömning av anbuden enligt en lägsta prisnivå. Att bedöma 
utifrån en lägsta prisnivå är något beställare är vana vid och detta förfarande kräver inte 
omfattande tid och resurser. Även mindre entreprenörer har chansen att konkurrera på 
samma villkor eftersom det inte krävs stor erfarenhet av att leda egna projekt. Det 
faktum att entreprenörerna enbart konkurrerar utifrån priset gör det också lättare för 
beställaren att behandla alla lika i anbudsprocessen. 

Men det finns även vissa problem i utförandeentreprenader vilka är svåra att bortse från. 
Det är framförallt tre problem som sticker ut: slutkostnader, kvalitetsfel samt låg 
utvecklingstakt. Det har visat sig att slutkostnaderna har varit väldigt svåra att styra trots 
                                                
29 Val av affärsform för entreprenader i Trafikverkets investeringsverksamhet, PO Karlsson, Anna Nylén, Ulf Sjöde (TDOK 2010:238) 
30 Andersson och Lennström 2008: 5 
31 Nordstrand, 2000:60 
32 Olsson, 1993:2 
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anbud och projektplaner. Att kvaliteten och funktionaliteten på slutprodukten inte blivit 
som önskat samt att anläggningarna blivit dyra att drifta har även det varit ett stort 
problem. Slutligen är bristen på forskning och utveckling från entreprenörernas sida 
också något som anses vara en stor nackdel.33 

3.4.2	  Totalentreprenad	  
För att vidareutveckla utförandeentreprenaden började åtskilliga entreprenörer arbeta i 
vad som kallas totalentreprenad. Totalentreprenaden inleds även den med att beställaren 
genomför utredningar som ämnar bestämma vilka krav det färdiga projektet måste 
uppfylla. Dessa krav kan innefatta allt från utseende till materialval eller i vissa fall 
tekniska lösningar. Men en del består även av så kallade funktionskrav, vilket beskriver 
funktionen av en viss del av bygget. Med alla krav färdigformulerade kan sedan en 
upphandling genomföras. Till skillnad mot utförandeentreprenad så är det i en 
totalentreprenad entreprenören som ansvarar för projekteringen (se Figur 6 - 
Totalentreprenad). Beställaren ställer funktions-/prestandakrav och det är entreprenören 
som bestämmer vilka tekniska lösningar som den anser bäst för att uppfylla dessa 
krav.3435 

 
Figur 6 - Totalentreprenad36 

Denna entreprenadform skall ge entreprenören större frihet och mer ansvar samtidigt 
som beställaren själv inte behöver lägga ner tid på de tekniska specifikationerna. På 
detta sätt låter man endast beställaren beskriva vad de vill ha för slutprodukt och så blir 
det entreprenörens ansvar att välja de lämpligaste tekniska metoderna. 

Om beställaren bestämmer sig för att låta en egen arkitekt eller konsult ta fram 
övergripande lösningsförslag innan förfarandet upphandlas istället en styrd 
totalentreprenad. Genom att ha med dessa lösningsförslag kan beställaren försäkra sig 
om att önskade tekniska lösningar tas med av entreprenören.37 Att genomföra en styrd 
totalentreprenad innebär att beställaren tar på sig vissa funktionskrav. Detta kan lätt 

                                                
33 Olsson, 1993:2-3 
34 Val av affärsform för entreprenader i Trafikverkets investeringsverksamhet, PO Karlsson, Anna Nylén, Ulf Sjöde (TDOK 2010:238) 
35 Nordstand, 2000:141 
36 Andersson och Lennström 2008: 8 
37 Nordstrand, 2000:141 
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skapa förvirring om vem det är som ansvarar för dessa delar och därmed ansvarar för att 
kraven uppfylls.38 

För och nackdelar med totalentreprenad 
En stor fördel med totalentreprenad är att byggtiden kan förkortas jämfört med general- 
eller delad entreprenad. Detta beror till stor del på att förberedande arbete, så som 
markarbete, kan påbörjas innan projekteringen är färdigställd.39 

Att få flera anbud på varje upphandlingsförslag är alltid positivt, men vid 
totalentreprenad kan detta dock leda till bekymmer. Då måste beställaren vikta de olika 
anbuden mot varandra med avseende på flera olika faktorer: kostnad, utseende, 
utformning, standard med mera. Detta försvårar eftersom anbuden kan variera mycket 
och processen därför blir tidskrävande. Men variationen av anbud kan även vara en 
fördel eftersom beställaren då kan välja ett anbud som erbjuder något utöver det som 
ursprungligen efterfrågades, till exempel starkare tekniska lösningar än ursprungsplanen 
innehöll.40 

3.4.3	  Funktionsentreprenad	  med	  helhetsåtagande	  
Som Figur 4 - Entreprenadformer visar så har entreprenaderna utvecklats ur varandra 
och ansvaret för entreprenören har hela tiden ökat allt eftersom nya typer av 
entreprenader utvecklats. Funktionsentreprenad som begrepp kommer ursprungligen 
ifrån de funktionskrav som bygger upp kontrakten. Det är utifrån dessa krav som 
entreprenörens arbete sedan bedöms.41 I denna figur framgår det även att 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande och PPP-projekt i princip innehåller samma 
arbetsuppgifter för en entreprenör. Skillnaden ligger i finansieringen som antingen sker 
gemensamt, privat eller statligt. Denna skillnad kan påverka entreprenaden 
inledningsvis men bör ej innebära större skillnader i utförandet då samma delmoment 
till exempel systemprojektering, detaljprojektering, utförande samt underhåll och drift 
under lång tid ingår. Detta innebär att många av de fördelar och nackdelar som skrivs 
om PPP-projekt även är applicerbara på funktionsentreprenad. Likheterna med 
totalentreprenad i funktionsentreprenadens tidiga skeden är även de slående och därför 
kan vissa delar av teorin för totalentreprenad även användas vid granskning av 
funktionsentreprenad.  

Funktionsentreprenad med helhetsåtaganden är den entreprenadform som ger 
entreprenören störst frihetsgrader utan ekonomiskt ansvar. I en funktionsentreprenad 
med helhetsåtagande ingår det i entreprenörens ansvarsuppgifter att ansvara för allt från 
byggande till drift. I denna typ av entreprenad svarar alltså entreprenören för byggets 
funktion även i drift och på så sätt blir entreprenören driftsansvarig under 
kontraktstiden.42 

Då Nordstrand skrev sin bok under år 2000 var funktionsentreprenad nytt i 
byggbranschen och hade enbart använts vid vägbyggen. På grund av att vägbyggen inte 
kräver en lika stor del funktioner som till exempel husbyggen kunde entreprenadformen 
därför lättare testas i dessa sammanhang. Anbudsdelen i en funktionsentreprenad 
påminner mycket om den vid en totalentreprenad. Det är först efter avslutat projekt som 
                                                
38 Nordstrand, 2000:141 
39 Nordstrand, 2000:?? 
40 Nordstrand, 2000:141 
41 Olsson, 1993:109  
42 Nordstrand, 2000:144 
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de skiljer sig åt. Då övergår funktionsentreprenaden till drift och totalentreprenaden 
lämnar över den färdiga byggnationen åt beställaren. 

För och nackdelar med funktionsentreprenad 
Vid upphandlingsfasen i en totalentreprenad krävs att beställaren vid anbudet måste 
väga samman en rad olika faktorer. Det går oftast inte att enbart fokusera på pris utan 
även utformning, utseende och standard ska tas hänsyn till när ett avtal ska skrivas.43 
Eftersom likheterna med en funktionsentreprenad i detta skede är så stora gäller samma 
svårighet vid en upphandling av funktionsentreprenader. 

Svårigheterna med en upphandling i en funktionsentreprenad vägs till stor del upp av 
andra positiva aspekter. Nämligen att ju fler anbud som lämnas desto fler förslag på 
lösningar kan beställaren få. Ett av dessa förslag kan då innehålla något extra som blir 
en bonus utöver de krav som ställts.44 Sådana förslag bidrar till att det sker en 
teknikutveckling i branschen och hos entreprenörerna.45 

Utvecklingen från totalentreprenad till funktionsentreprenad för också med sig fördelar i 
produktionen. Eftersom det går att produktionsanpassa projekteringen och genomföra 
projektering och produktion samtidigt blir byggkostnaderna lägre.46 

3.4.4	  Public	  Private	  Partnership,	  PPP	  
Public Private Partnership (PPP) benämns vanligtvis Offentlig-privat samverkan(OPS) 
på svenska och är en vidareutveckling av funktionsentreprenad med helhetsåtagande. I 
denna typ av entreprenader har entreprenörens roll vuxit ännu mer och det är upp till 
entreprenören själv att finansiera stora delar av projektet. PPP är en del av Build, 
Own/Operate, Transfer (BOT) där entreprenören står för hela finansieringen av 
projektet. PPP innebär samma åtaganden men med en mindre ekonomisk insats 
eftersom kapitalet kan komma från såväl privata som offentliga investerare. 

Syftet med PPP-projekt är att de ska vara ett sätt för staten att använda sällsynta 
specialistkunskaper som annars vore för dyra att besitta internt. Några länder letar även 
efter verktyg som kan hjälpa dem implementera nymodiga idéer i infrastrukturprojekt. 
Att i dessa fall använda sig av PPP-projekt kan vara ett sätt att effektivisera denna 
process.47 

För att alla fördelar med ett PPP-projekt ska synas är det även viktigt att en upphandling 
av detta slag sker på en marknad med stor konkurrens. Alla anbudsgivare bör ha stark 
ekonomi, hög erfarenhetsnivå och vara kapabla att leverera det som efterfrågas.48 

Att PPP-projekt bidrar till fler innovationer i byggskedet är inte den enda fördelen, Ng 
och Wong drar slutsatsen att arbetet i drift och underhållsarbetet kan skötas snabbare. 
Detta eftersom entreprenören inte behöver genomföra det mellanliggande steget, att 
förbereda en arbetsorder, som annars ligger hos beställaren. På så sätt kan arbetet 
påbörjas så snabbt ett fel uppstår, eftersom det är entreprenören som har ansvaret för att 
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45 Olsson, 1993:7 
46 Olsson, 1993:7 
47 Ng och Wong, 2007:915 
48 Mays & Roy, 1999:1 
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uppmärksamma fel. Denna kortare arbetskedja kan även innebära att pappersarbetet i en 
PPP entreprenad blir betydligt mindre än i till exempel en utförandeentreprenad.49 

För och nackdelar med PPP 
Ng och Wong50 skriver också att en av fördelarna med PPP-projekt är att entreprenören 
ges en stor frihetsgrad att skapa innovativa lösningar för att på så sätt skära ner på 
kostnaderna och resursåtgången. Detta är en fördel som tydligt framförs i flertalet av de 
studerade källorna. Även Mays och Roy51 skriver att en stor fördel med PPP-projekt är 
att privata entreprenadföretag kan medföra en ny nivå av specialiteter som vanligtvis är 
för dyra eller opraktiska för en statlig myndighet att själva utveckla. På så sätt kan de 
erfarenheter entreprenören för med sig in i ett projekt ligga till grund för att nya 
effektivare tekniska lösningar utvecklas.52 

PPP-projekt kan med tiden komma att eliminera behovet av flertalet kontroller och 
mätningar av den berörda myndigheten. I dagsläget finns dock en tendens inom 
myndighetsorganisationer att överdriva övervakandet då outsourcing av vissa tjänster 
sker.53 Skapandet av en kontrollorganisation i dessa typer av projekt kan innebära att 
arbetsbördan inte sjunker för anställda hos beställaren utan istället byter skepnad.  

Enligt Trafikverket54 bringar PPP-projekt med sig fördelar så väl som nackdelar. De 
fördelar som nämns är att PPP visat sig ha många starka drivkrafter för snabbt 
genomförande och leda till snabb samhällsnytta, hög kvalitet och livscykelperspektiv.55 
Samtidigt kan PPP-projekt bidra till att entreprenören som privat aktör får en högre 
ränta vid upplåningen, vilket skulle leda till dyrare projekt. Utöver detta, blir 
upphandlingsprocessen omständigare och mer kostsam.56 

3.5	  Organisationsstruktur	  
Genom att välja ett nytt arbetssätt så som funktionsentreprenad måste såväl 
beställarorganisationen som entreprenören vara beredda på att den nya entreprenadtypen 
ställer stora krav på beställarorganisationen. Inledningsvis i projekten finns vissa 
skillnader i förarbetet då det gäller funktionsentreprenad och utförandeentreprenad. Då 
en utförandeentreprenad skall upphandlas måste alla bygghandlingar vara helt färdiga. 
Vid en funktionsentreprenad, precis som vid en totalentreprenad, krävs inget mer än en 
arbetsplan. Denna måste dock vara så pass tydlig att entreprenörerna kan genomföra de 
beräkningar som krävs för att lämna in ett anbud. När funktionsentreprenad var relativt 
nytt i byggbranschen var det många som upplevde att funktionsupphandlingarna 
saknade tillräckligt välutvecklade rutiner för hur uppdraget skulle formuleras och 
värderas. Det saknades då även en väl formulerad strategi för hur funktionskraven 
skulle beskrivas.57 På grund av dessa nya krav, formulerade som funktionskrav, krävs 
en mindre men något förändrad insats från de som skriver upphandlingen samtidigt som 
ett större krav ställs på de som ska lämna in anbud samt de som ska granska anbuden. 
Den nya typ av anbud som beställaren mottar och som innehåller tekniska lösningar 
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54 Slutrapport Vägverket 2008-12-11 
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samt kostnader kräver en annan sorts granskning. Även Andersson och Lennström58 ser 
den utdragna processen som ett problem. På grund av de ökade kraven vid en beräkning 
tar processen längre tid och blir på så sätt mer kostsam för varje enskild entreprenör. De 
ökade kostnaderna och tidsåtgången kan vara en av orsakerna bakom det låga antal 
funktionsentreprenader som finns i Sverige idag.59 

Det är inte enbart i byggskedet organisationsstrukturen i en funktionsentreprenad skiljer 
sig gentemot de mer beprövade entreprenadtyperna utan även i driften kan strukturen 
komma att ändras. I utvärderingen av Gammelsta-projektet drar författaren slutsatsen att 
beställaren borde kunna minimera sin kontrollorganisation i en funktionsentreprenad. 
Detta eftersom bygget eller anläggningen i fråga ska lämnas över i fullgott skick efter 
det att kontraktstiden gått ut. På så sätt skulle organisationen kunna släppa på 
kontrollerna under entreprenadens tid.60 

Att genomföra beräkningar enbart utifrån funktionskrav kan även det vara en risk, då 
detta skulle kunna föra med sig stora variationer mellan de olika entreprenörerna. Det 
kan även vara en risk för entreprenörerna att de ligger för högt i sina anbud. Riskerna 
för att ett anbud vid beräkningarna ligger för högt verkar dock inte vara ett orosmoment 
bland entreprenörerna enligt Anderssons och Lennströms studie.61 

I det dagliga samarbetet mellan en beställarorganisation och en entreprenör sker också 
förändringar då funktionskraven gör att beslut fattas på nya sätt. Nya krav på hur två 
organisationer samarbetar med varandra ställs och det krävs en viss omorganisering. 

FIA som jobbar för förnyelse i anläggningsbranschen ser funktionsentreprenad som en 
chans att utveckla branschen som helhet. Även Saxon skriver att byggbranschen måste 
förnya sig för att lättare kunna skapa en attraktiv arbetsmarknad för nya ingenjörer. Att 
skapa en ny typ av bransch där flera delar av kedjan ingår och där ett enskilt företag kan 
hantera så väl byggande som förvaltning. På så sätt skapas ett kommersiellt och socialt 
värde sett utifrån ett livscykelperspektiv.62 Ett längre perspektiv är grunden i en 
funktionsentreprenad eftersom entreprenören på så sätt får chansen att se bortom 
färdigställandet och även hantera drift och underhåll. Tanken är att den förlängda tiden 
som entreprenören åtar sig att jobba i ett projekt ska verka som en garanti för att frågor 
så som funktionalitet och investeringens livscykel ska ligga i framkant i anbuden.63 

Det är inte enbart enskilda aktörer på marknaden som kan vara tvungna att ändra sig om 
funktionsentreprenad får en större och mer framträdande roll. Det har även 
uppmärksammats i flertalet studier att marknaden som helhet kan påverkas om en 
majoritet av upphandlingarna sker som funktionsentreprenad. Oligopol är den form av 
konkurrens som infinner sig då en marknad enbart består av några få leverantörer. 
Varorna på marknaden kan dock vara såväl homogena som heterogena. Det är inte 
ovanligt att oligopol uppstår i en stagnerande marknad då företagen konkurrerar om en 
allt mindre marknad. Detta sker då marknaden befinner sig i ett sent 
utvecklingsstadium.64 Den rådande situationen i dagens svenska byggbransch påminner 
                                                
58 Andersson och Lennström, 2008:59 
59 Andersson och Lennström 2008:59 
60 Hansson, 1995:31 
61 Anderssons och Lennströms 2008:59 
62 Saxon 2002:336 
63 R Leiringer & L Schweber, 2010 
64 Skärvard & Olsson, 2007:108 



 30 

om detta då branschen domineras av de tre stora byggföretagen i Sverige: Skanska, 
NCC och PEAB. 

En av de slutsatser som Hansson drar är att  

Funktions- och totalentreprenadformen är en mer lärande organisation 
än generalentreprenadformen.65 

Med en lärande organisation menas en organisation som uppmuntrar de anställda till 
lärande.66För att skapa denna typ av företag krävs en väl utarbetat strategi för hur 
kunskap ska sparas och tas till vara i organisationen.67 

Tidsplaneringen vid en funktionsentreprenad kommer att skilja sig från en 
utförandeentreprenad då det förväntas att byggtiden i en funktionsentreprenad kan 
förkortas. Anledningen till den kortare byggtiden är att entreprenören ansvarar för såväl 
projektering som byggande och på så sätt kan dessa moment delvis ske parallellt.68 
Detta kan liknas vid parallell utveckling i projektledning då flera moment i projektet 
planeras att ligga samtidigt i tiden. Den absolut största fördelen med detta arbetssätt är 
att projekttiden begränsas.69 Självklart är det även ekonomiskt fördelaktigt att lägga 
flera steg i projektet parallellt och på så sätt spara in tid. 

3.6	  Ekonomi	  
I vanliga byggprojekt såväl som i andra typer av projekt byggs projektbudgeten upp för 
att se hur mycket projektet slutligen kommer att kosta och se hur dessa kostnader är 
fördelade över olika delar i projektet.70 Majoriteten av projektbudgetar slutar vid 
överlämnandet då drift och underhåll tar över. I denna aspekt skiljer sig en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande eftersom driften skall inkluderas i budgeten. 
I denna entreprenadform är driften en del i projektet och ska därför räknas in i 
projektbudgeten. Viktigt att tänka på då en projektkalkyl skapas är att det ska ingå såväl 
projektkostnader som produktionskostnader. Detta innebär att kalkylen skall innehålla 
alla kostnader som kan tänkas ingå i projektet. I projektkostnader inbegrips till exempel 
resurskostnader under projektet och i produktionskostnader de materialkostnader som 
projektet kräver.71 

Viktigt att tänka på är dock att en kalkyl över projektkostnader inte enbart används för 
att se hur mycket kostnaderna uppgår till i rena siffror. Att vara medveten om projektets 
budget och fördelningen mellan projektets delar kan innebära mycket annat för ett 
projekt. Detta kan vara ett bra sätt att mäta framgången i projektet och kan även vara ett 
verktyg i det dagliga arbetet. Att använda sig av ekonomistyrning innebär att ledningen 
eller ansvariga försöker få hela organisationen att arbeta mot ett uppsatt mål. I detta 
arbete finns ett antal arbetsuppgifter som bland annat innefattar att förse ansvariga för 
beslutsfattning på ett företag med rätt underlag för att fatta och följa upp beslut. I arbetet 
ingår även förbättring av verksamhetens processer och aktiviteter.72 Ekonomistyrningen 
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på ett företag kan delas upp i inre och yttre effekter där inre effekter ser till hur väl 
företaget presterar internt och yttre effekter ser hur företagets relationer till omvärlden 
har varit. I yttre effekter ingår till exempel affärsmässighet, tillväxt, kvalitet och 
service.73 

Det är inte heller säkert att de ekonomiska förändringarna enbart sker inom projektet. I 
stycke 3.5, Organisationsstruktur, ovan nämndes att marknaden kan komma att ändras 
och förutsättningarna för att lyckas konkurrera om ett kontrakt för mindre företag kan 
minska i en funktionsentreprenad. Detta är ett läge som rent ekonomiskt gynnar större 
väletablerade företag eftersom chansen att deras anbud ska accepteras blir större.  

Antalet företag som kan vara med och lämna anbud minskar och därmed 
ökar sannolikheten för att ett lämnat anbud skall accepteras.74 

Vissa forskare har sett att funktionsentreprenad eller PPP-projekt innebär en 
avgränsning i vilka typer av projekt som är möjliga att genomföra. Andersson och 
Lennström75 ser att det finns vissa begränsningar av projekt som kan vara aktuella att 
genomföra med funktionsentreprenad. Enligt dem bör det finnas en minsta total kostnad 
runt 70-80 miljoner för att projektet ska vara lönsamt att genomföra med denna 
entreprenadform. Detta på grund av det faktum att eventuella vinster vid ett mindre 
projekt snabbt äts upp av den ökade investeringen vid anbudsförfarandet.  

De ekonomiska vinstmöjligheterna vid mindre byggprojektet överväger 
inte risken med att förlora upphandlingen efter omfattande 
projektering.76 

Andersson och Lennström menar även att det inte enbart är vinsterna i ett större projekt 
som gör dessa attraktiva för funktionsentreprenad utan även effekterna av innovativa 
lösningar. Enligt dem är effekterna av större skala när det rör större projekt och på så vis 
anser de att dessa projekt gynnas mer av funktionsentreprenader. 

3.7	  Kvalitet	  
Det är alltid kunden eller beställaren som drabbas om leverantören, i detta fall 
entreprenören, ej kan leverera utifrån det avtal som skrivs.77 Då ett projekt läggs ut på 
funktionsentreprenad måste beställaren kunna lita på att de krav som ställts i 
förfrågningsunderlaget varit så pass tydliga att kvaliteten på produkten inte påverkas på 
grund av misstolkning av funktionskraven, till skillnad mot utförandeentreprenad där 
entreprenören har mycket detaljerade ritningar att följa. Trots detta kommer 
kvalitetsarbetet under projektets gång att involvera samtliga inblandade78 och rädslan 
för att kvaliteten ska påverkas får inte styra valet av entreprenad. 

                                                
73 Ax mfl. 2009:33 
74 Hansson 1995: 31 
75 Andersson & Lennström, 2008:57 
76 Andersson och Lennström, 2008:57 
77 Tonnquist, 2008:139 
78 Tonnquist, 2008:139 
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Beställarens syfte med att formulera ett funktionskrav i stället för ett 
detaljkrav är att ge utrymme för den entreprenör som genomför projektet 
att utveckla egna tekniska lösningar som till lägsta totalkostnad 
uppfyller ställda funktionskrav.79 

Innan arbetet med en funktionsentreprenad satts igång bör beställaren vara försiktig med 
att införa specifika detaljkrav. Dessa nya krav fråntar entreprenören allt ansvar att nå de 
ställda funktionskraven på valda delar och kan även påverka funktionen hos 
angränsande delar.80 

Överlämnandet, efter kontraktstidens slut, av en funktionsentreprenad kan vara en 
mycket komplicerad process. Detta eftersom vägen eller anläggningen kommer att ha 
varit i drift under en längre tid och att det därför måste finnas tydliga bestämmelser 
redan från början om i vilket skick det är tänkt att entreprenaden ska lämnas över då 
kontraktstiden går ut. Hansson skriver i sin text om Gammelstaprojektet81 att det finns 
en otydlighet i hur ett överlämnande av denna drift kommer att gå till. Detta eftersom 
det är oklart hur ersättningen eller vitena kommer att bestämmas om vägen lämnas över 
antingen i ett nyskick eller i behov av omedelbar upprustning.  

                                                
79 Hansson 1995:15 
80 Hansson, 1995:15 
81 Hansson, 1995:57 
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4.	  Empiri	  
I detta kapitel presenteras en beskrivning av den empiriska studien. Här finns en mer 
detaljerad introduktion av Trafikverket samt deras organisation. Även uppbyggnaden 
av NCCs organisationsstruktur för funktionsentreprenaden Norrortsleden presenteras i 
detta stycke. 

4.1	  Organisationsstruktur,	  Trafikverket	  

4.1.1	  Introduktion	  
Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet som startades 1 april 2010 då 
Banverket och Vägverket slogs samman (samt vissa verksamheter vid SIKA (Statens 
institut för kommunikationsanalys), Sjöfartsverket och Transportstyrelsen). 
Myndigheten har ca 6500 anställda och huvudkontoret ligger i Borlänge. Trafikverket 
har regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. 

Enligt Trafikverkets hemsida är deras verksamhetsidé följande: 

Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart 
infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att 
underlätta livet i hela Sverige.82 

Myndigheten presenterar även sin nyformulerade vision på hemsidan: 

Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt83 

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och 
järnvägar.84 

4.1.2	  Organisationsuppbyggnad	  
Trafikverket är en stor organisation som är verksam i hela Sverige. Myndigheten är 
uppdelad i verksamhetsområden: Samhälle, Trafik, Investering, Stora projekt och 
Resultat enheter (se Figur 7 - Organisationsschema: Trafikverket). Dessa 
verksamhetsområden är i sin tur uppdelade i geografiska regioner: Region Nord, Region 
Mitt, Region Öst, Region Stockholm, Region Väst och Region Syd (se Figur 8 - 
Trafikverkets regioner, regionkontor och lokalkontor). 

                                                
82 www.trafikverket.se 
83 www.trafikverket.se 
84 arbetsordning_trafikverket.docx, Dokumentcenter, Trafikverket intranät 
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Figur 7 - Organisationsschema: Trafikverket85 

 
Figur 8 - Trafikverkets regioner, regionkontor och lokalkontor86 

4.1.3	  Varför	  bildades	  Trafikverket?	  
Efter den statliga Trafikverksutredningen föreslogs det att Vägverket, Banverket och 
delar av Sjöfartsverket skulle slås ihop, till vad som idag är Trafikverket. Tredje 
september 2009 tog svenska regeringen beslut om sammanslagningen och Trafikverket 
inledde sin verksamhet 1 april 2010.87 

Sammanslagningen gjordes då en rad förbättringar ansågs möjliga: 
• Ett trafikslagsövergripande synsätt 
• Ett tydligare kundperspektiv 
• En stärkt regional förankring 
• En effektivare organisation 

                                                
85 Trafikverkets verksamhetsplan 
86 http://www.svenskkollektivtrafik.se/Nyheter1/2009/November-2009/Har-ska-Trafikverkets-6200-medarbetare-jobba/ 
87 Pressmeddelande näringsdepartementet 2009-09-03 
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• Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen88 

Det förutsågs även direkta fördelar för resenärer, trafikanter och operatörer beträffande 
• möjligheten att koppla samman trafikslagen 
• erbjuda samlad trafikinformation för väg och järnväg 
• bidra till utvecklingen av kollektivtrafiken89 

4.2	  Organisationsstruktur,	  NCC	  
NCC som vann upphandlingen av funktionsentreprenaden Norrortsleden är ett av 
nordens största byggföretag och har cirka 18 000 anställda i hela koncernen. Svenska 
NCC är indelat i fyra stora delar där NCC Roads och NCC Constructions ingår. Syftet 
med NCC Roads är att NCC ska kunna tillhandahålla alla tjänster och produkter under 
arbetets gång. Detta gör att de själva har allt som krävs för att tillhandahålla hela 
värdekedjan från produktion av kross och asfalt till beläggning och vägservice. NCC 
Constructions i sin tur har hand om alla stora infrastrukturprojekt som NCC engagerar 
sig i. Det finns i dagsläget en egen avdelning för detta, NCC Infra.90 

 
Figur 9 - Organisationsschema: NCC 

Norrortsledsorganisationsschemat i figuren ovan (se Figur 9 - Organisationsschema: 
NCC) illustrerar NCC projektorganisation då projektet startades. Efter att projektet 
pågått ett år stod det dock klart att samordningen mellan de fyra blockcheferna (berg, 
mark, konstbyggnader och installationer) ej fungerade som tänkt. Därför 
omorganiserades blockcheferna och under hösten 2008 blev ansvarig för konstbyggnad 
även samordningsansvarig för samtliga block. Efter denna omorganisering märktes en 
stor skillnad i arbetet.91 

NCC har som kontrakterad entreprenör i funktionsentreprenaden fullt ansvar för att alla 
funktionskrav uppnås. Men för att lyckas med detta har de använt sig av flera 
underentreprenörer.92 

                                                
88 powerpoint presentation 2010-09-14 (trafikverket) 
89 powerpoint presentation 2010-09-14 (trafikverket) 
90 www.ncc.se 
91 Slutrapport 230:110, 2008 
92 Slutrapport 230:110, Norrortsleden, delen Täby kyrkby - Rosenkälla - Funktionsentreprenad med helhetsåtagande, 2008-12-11 
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Tabell 1 - NCCs underentreprenörer 

Underentreprenör Ansvarsområde 

Midroc (med UE Swarco, Eltel, Zitron m.fl.) Installationer 

Värmdö Schakt Schakt/kross 

NCC Roads Bergsprängning ovan jord, beläggning 

Byggs Injektering, sprutbetong, dräner 

Larv Cement Mittväggselement 

Ruukki Mittväggspelare 

Grontmij Väg-, mark- och VA-projektering 

ELU Broprojektering 

NCC Teknik Projektering tunnel och konstbyggnader i 
tunnel 

4.3	  Projektpresentation	  av	  Norrortsleden	  
Norrortsleden är en tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik och E 18 vid Rosenkälla (se 
Figur 10 - Karta över Norrortsleden). Detta projekt har länge varit planerat och redan 
1958 fanns de första planerna på en tvärförbindelse. Men det dröjde tills 2008 innan 
hela Norrortsleden kunde öppnas för trafik. 

 

Figur 10 - Karta över Norrortsleden93 

Planen var från början att projektet skulle byggas enligt en Public Private Partnership-
modell och mellan 2000-2001 planerades även detta projekt samt ytterligare två projekt 
(ett mellan Motala-Mjölby och ett i Sundsvall) utifrån dessa förutsättningar. Denna plan 
                                                
93 Bildkälla: http://www.upplandsvasby.se/imagearchive/Enheter/KLK/Nyheter/norrortsleden_storre.jpg 
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avskaffades dock senare då Finansdepartementet i infrastrukturpropositionen 2001 
ansåg att det skulle vara mer fördelaktigt för staten att själva bekosta hela 
Norrortsledsprojektet.94 Projektledningen var då tvungen att omarbeta projektet och 
valde då att dela upp hela projektet i två delar. En del som sträcker sig mellan Häggvik 
och Täby kyrkby och en som sträcker sig mellan Täby kyrkby och Rosenkälla. 

Dessa delades in i två olika entreprenadtyper, utförande- respektive 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande. Delen mellan Häggvik och Täby kyrkby 
skulle byggas och drivas av Trafikverket själva medan den andra delen lades ut på 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande. Totalt delades hela bygget in i elva mindre 
entreprenader där funktionsentreprenaden i NCC var den största och den enda som inte 
genomfördes som en traditionell utförandeentreprenad. Byggprocessen inleddes 2002 
och sex år senare var hela Norrortsleden redo för invigning. Under dessa sex år 
färdigställdes två av de tre sträckor som tillsammans bildar Norrortsleden. Dessa kan 
delas in geografiskt enligt följande:95 

Edsberg – Täby kyrkby, vägsträckan som är 8 km lång består av en fyrfältig motorväg 
varav 2 km går i tunnel (Törnskogstunneln). Denna sträcka har en kapacitet på minst 34 
000 fordon/dygn. 

Täby kyrkby – Rosenkälla är 7 km lång med 2+1 körfält. I denna sträcka ingår även en 1 
km lång enfilig mötesfri tunnel (Löttingetunneln). Kapacitet för denna del är minst 25 
000 fordon/dygn. Sträckan har även byggts för att i framtiden kunna byggas ut till 
motorvägsstandard. 

Delen mellan Häggvik och Edsberg byggdes under 1990 talet och invigdes redan 1998. 
Denna del består av en 1 km lång väg. 

4.4	  Casestudie	  –Norrortsleden	  
Valet att arbeta i funktionsentreprenad med helhetsåtagande var inte givet från 
projektstarten utan beslut om detta fattades först efter det att finansdepartementet 
beslutat att staten ej skulle agera medfinansiärer vid ett PPP-projekt. Dock fanns det vid 
denna tid individer på Trafikverket som såg stora fördelar med PPP-projektet och den 
utveckling som skulle följa i detta projekts spår. Då beslutades det att det tidigare PPP-
projektet istället skulle genomföras som en funktionsentreprenad med helhetsåtagande. 
Detta beslut fattades för att Trafikverket skulle kunna behålla många av de fördelar de 
såg i ett PPP-projekt men samtidigt kunna vara enskild finansiär. 

Då projektet startades sattes följande tre huvudmål upp:96 

• Underlätta att finna och genomföra för samhället kostnadseffektiva och kreativa 
lösningar. 

• Nå ett bättre samarbete mellan beställare och entreprenör. 
• Samla erfarenheter och inhämta kunskaper för kommande 

funktionsentreprenader. 

                                                
94 Projektledare Mjölby-Motala, intervju 2010-11-26 
95 Busk, 2008:194 
96 FIA, Projektspecifikation - Funktionsentreprenad Täby kyrkby – Rosenkälla Byggskede, 2006-03-17, sid 2 
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Bilden nedan visar en tidslinje över hur sista delen av projektet, driften, kommer att 
genomföras av Trafikverket. I bilden finns de fyra delmoment med som ska genomföras 
för att Trafikverket ska kunna skaffa sig en uppfattning om hur väl NCC möter de krav 
som ställts på Norrortsleden. 
 
 

 
Figur 11 - Tidslinje över funktionsentreprenaden 

4.4.1	  Projektets	  organisationsstruktur	  
 

 
Figur 12 - Kunskapsåterföring på Trafikverket region Stockholm97 

I dagsläget finns en mall för hur kunskap är tänkt att återanvändas efter avslutade 
projekt. Genom att återföra kunskap till ATB efter avslutat projekt kan denna kunskap 
användas redan inledningsvis i nästkommande projekt. Kunskapen består av de 
erfarenheter som förvaltningsansvariga införskaffar under arbetets gång. Den kan även 
avse erfarenheter som samlats in under bygget eller upphandlingen som återförts till 
ATB planen. 

I kontrakten mellan Trafikverket (dåvarande Vägverket) och NCC finns följande 
beskrivning av entreprenörens ansvar.  

                                                
97 NVF Tunnelseminarie, 2010-10-20 
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”Entreprenören har det fulla ansvaret för att anläggningen i sin helhet 
är kontraktsenlig.”98 

På samma sida finns även en beskrivning av hur de tekniska lösningarna ska väljas.  

”Anläggningen skall byggas enligt den tekniska lösning som 
entreprenören valt och som beställaren fått ta del av. Entreprenören får 
ej utan Beställarens godkännande ändra vald lösning.”99 

På sidan 11 i Entreprenadkontraktet100 finns även en beskrivning av kraven på drift och 
underhåll i Norrortsleden.  

”Entreprenören skall med drift och underhållsåtgärder uppfylla de 
ställda krav som framgår av kontraktshandlingarna.” 

4.4.2	  Projektets	  ekonomi	  
Kostnadskalkyl 
För att utvärdera eventuella kostnadsfördelar med en funktionsentreprenad med 
helhetsåtagande måste kostnaderna för entreprenaden101 jämföras med uppskattade 
kostnader för vad det skulle ha kostat Trafikverket att själva bygga och sedan drifta 
samma vägsträcka. En uppskattning av hur mycket Trafikverket tjänat på att använda 
sig av funktionsentreprenad med helhetsåtagande för bygget gjordes under projektets 
gång. Där uppskattar Trafikverket att de tjänat ungefär 5% på att låta NCC bygga sin 
egen del.102 En så pass stor förtjänst i byggskedet innebär att Trafikverket gjort en vinst 
på ungefär 37,5MSEK.103 

Driften är desto svårare att utvärdera eftersom NCC fortfarande ansvarar för driften för 
sin entreprenad vilket innebär att siffror för drifts- och underhållskostnader ej finns 
tillgängliga för utomstående. Men för att kunna göra en uppskattning om hur 
kostnaderna ser ut i denna del så genomförs nedan en kalkyl över samtliga 
driftområden. Denna kalkyl redovisar hur mycket det skulle kosta Trafikverket att drifta 
vägsträckan mellan Täby kyrkby och Rosenkälla samt Löttingetunneln. Den totala 
kostnaden som denna kalkyl visar jämförs sedan med den summa NCC erhåller årligen 
för att sköta detta arbete. För att Trafikverket ska tjäna på funktionsentreprenaden ur 
driftsynpunkt krävs att de kostnader som kalkylen visar överskrider de faktiska 
kostnader som NCCs entreprenad medför. 

Kalkylen har delats in i åtta driftområden och för varje område har områdesansvariga på 
Trafikverket själva fått uppskatta hur mycket deras del skulle kostat att drifta. Alla 
uppskattningar har gjorts utifrån de förutsättningar som finns tillgängliga på 
Trafikverket vid rapportens skrivande. Vad som beräknats på vardera del står beskrivet i 
kostnadskalkylen i bilagan. 

                                                
98 Norrortsleden, Delen Täby kyrkby – Rosenkälla, 230:110, Funktionsentreprenad med helhetsåtagande, Kontraktshandlingar rev. 2005-06-03, Volym 1 

Kontrakt och administrativa dokument, Entreprenadkontrakt sid 11 
99 Norrortsleden, Delen Täby kyrkby – Rosenkälla, 230:110, Funktionsentreprenad med helhetsåtagande, Kontraktshandlingar rev. 2005-06-03, Volym 1 

Kontrakt och administrativa dokument, Entreprenadkontrakt sid 11 
100 Norrortsleden, Delen Täby kyrkby – Rosenkälla, 230:110, Funktionsentreprenad med helhetsåtagande, Kontraktshandlingar rev. 2005-06-03, Volym 1 

Kontrakt och administrativa dokument 
101 Totala kostnader som betalats för byggande samt de som betalas årligen för drift och underhåll 
102 Denna uppskattning gjordes av Ulrica Nilsson och presenterades i DN 2008-04-06. 
103 Beräkningarna är gjorda på de uppgifter som gavs i intervjun i DN 2008-04-06 att funktionsentreprenaden värderats till 715 miljoner SEK.  
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Grundpaket drift, GPD 
Grundpaketet för drift och underhåll är exakt det samma på Trafikverket som på NCC. 
De har till och med anlitat samma leverantör för tjänsten. Här ingår till exempel 
snöröjning. 

El & belysning 
Denna del innefattar all typ av belysning och el som finns på vägarna och i komplexa 
anläggningar. Här ingår elkonsumtion och kontroll över de elavtal som finns med 
leverantörer samt förebyggande och avhjälpande underhåll på belysningsarmaturer samt 
el-komponenter. 

VA-anläggningar & fläktar 
Detta ansvarsområde inbegriper alla vatten- och avloppsfaciliteter samt fläktar i tunnel 
och utrymmeslokaler.  

Säkerhetssystem 
Alla system som behandlar trafiksäkerheten i tunneln så som bommar och skyltar.  

Konstruktion, berg & betong 
Arbetet med att drifta berg och betong sker på ett annorlunda sätt jämfört med arbetet 
inom de andra driftområdena. Här finns ingen kontrakterad underentreprenör som 
löpande har hand om underhållet utan löpande besiktningar avgör om underhåll måste 
genomföras. Var 6:e år sker inspektioner av berget i tunnlarna och de 
betongkonstruktioner som finns ute på vägarna. Det är framförallt läckage samt alger 
och mossa som ska kontrolleras och inspekteras. I Löttingetunneln borde kostnaderna 
för åtgärder mot mossa, alger och läckage vara väldigt låga eftersom det fortfarande är 
en mycket ny tunnel.  

ITV 
ITV systemet inbegriper alla kameror, telefoner och högtalare som finns nere i tunneln. 
I dagsläget sker redan all övervakning av systemet från Trafikverket eftersom trafiken i 
tunneln kräver att speciella lagar och bestämmelser följs. ITV systemet kräver inte så 
mycket avhjälpande underhåll utan det är framför allt förebyggande underhåll som 
måste skötas. På så sätt är kostnaderna relativt enkla att uppskatta då underhållet sker på 
liknande sätt i NCCs Löttingetunneln som i Trafikverkets Törnskogstunneln. 

Styrsystem& brandlarm 
Alla styr- och brandlarmsystem som finns längs vägnätet och i komplexa anläggningar 
sköts av denna del. Här ingår såväl förebyggande som avhjälpande underhåll. Enligt 
information så har NCCs system haft något färre larm än Trafikverket eftersom 
Trafikverket haft stora problem med miljögivarna. I denna del skiljer sig uppbyggnaden 
av systemen något åt då på Trafikverket infört ändringar som NCC sagt sig inte vara 
intresserade av. 

Beläggning, asfalt 
På beläggningssidan borde det arbete som NCC lägger ner inte vara så stort då det 
enbart rör sig om 15 år. Men här ingår omasfaltering och beläggningsjobb vid slitage.  

 Samordningsansvar 
Samordningsansvaret är en övergripande funktion och räknas ej som ett driftområde. 
Det kräver ändå så pass stora resurser årligen att dessa måste räknas med i kalkylen. Här 
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ingår ett ansvar att samordna alla de jobb som ska utföras i driften och se till att alla 
driftområdesansvariga har tillräckliga resurser för att kunna sköta sina jobb. I dagsläget 
finns även funderingar på att införa en ny tjänst som skall ansvara för 
funktionsentreprenadkontraktet samt kontakten mellan beställare och entreprenören.  

Tabell 2 - Ekonomisk kalkyl DoU 

Område Kostnad (kr per år) 
Grundpaket drift, GPD 1372426 
El + belysning  1221172 
VA:anläggning + fläktar  1050000 
Säkerhetssystem, bommar + skyltar 500000 
Konstruktion, berg och betong 36000 
ITV, kameror, telefon, högtalare 750000 
Styrsystem och brandlarm, 
miljögivare 750000 
Beläggning asfalt 1064000 
Anläggningar 1160000 
    
 Totalt: 7903598 

Den årliga utbetalningen från Trafikverket till entreprenören uppgår varje år till nära 10 
miljoner SEK.104 Fördelningen mellan underhåll och drift presenteras i Tabell 3 - 
Kostnadsfördelning DoU. Inkluderade i dessa kostnader är drift- och 
underhållskostnader. Utöver dessa tillkommer även kostnader för ÄTA:or och 
personalkostnader för Trafikverket vid byggmöten och övriga kontroller (vilka 
presenterats i Figur 11 - Tidslinje över funktionsentreprenaden). 

Tabell 3 - Kostnadsfördelning DoU 

Område Kostnad (kr per år) 
Underhåll 3000000 
Drift 6333333 

Totalt DoU 9333333 

4.4.3	  Kvalitet	  
För att se hur användarna, i detta fall trafikanterna, av den slutgiltiga produkten 
uppfattat funktionsentreprenaden har en enkät genomförts där bilister fått svara på en 
del frågor gällande hela vägsträckan Häggvik – Rosenkälla. Resultatet av enkäten 
presenteras i kapitel 5. 
 

4.2	  Motala	  –	  Mjölby,	  Funktionsentreprenad	  
Som tidigare nämnts i rapportens inledning har Trafikverket valt att starta fler nya 
funktionsentreprenader efter det att Norrortsleden avslutades. Även beträffande Motala 
– Mjölbyprojektet som även det var tänkt att genomföras som ett av tre stora PPP-
projekt, fick Trafikverket tänka om efter finansdepartementets beslut att avsluta alla 
påbörjade PPP-projekt. Motala – Mjölbyprojektet gjordes då om till 

                                                
104 Norrortsleden, Delen Täby kyrkby – Rosenkälla, 230:110, Funktionsentreprenad med helhetsåtagande, Kontraktshandlingar rev. 2005-06-03, Volym 1 
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funktionsentreprenad med helhetsåtagande och första spadtaget togs i september 
2010.105 Detta gör att Motala – Mjölby skulle kunna använda sig av många erfarenheter 
som kom fram under Norrortsledsprojektet. 

                                                
105 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Ostergotland/BanaVag-Motala-Mjolby/ (110109) 
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5.	  Resultat	  
I detta kapitel granskas teorin och empirin och de sätts i förhållande till varandra. 
Kapitlet innehåller även de resultat som denna rapport lett fram till samt en förklaring 
till hur dessa resultat uppnåtts. 

För att tidigt kunna avgränsa och fokusera rapporten identifierades ett antal områden 
som ansågs intressanta och nödvändiga för att kunna besvara rapportens 
frågeställningar. Dessa områden, organisation, kvalitet och ekonomi, var fokus under 
intervjuerna och i litteraturstudien. Punkterna i resultatet nedan behandlar dessa tre 
huvudområdena. Det identifierades fem organisationsaspekter samt en kvalitets- och en 
ekonomiaspekt.  

5.1	  Projektets	  utformning	  
Då Trafikverket redan initierat ett antal projekt - även dessa funktionsentreprenader - 
men som skiljer sig från Norrortsledsprojektet, är det intressant att ta reda på vilka 
sorters projekt som kan vara lämpliga att genomföra med denna entreprenadform. 
Utforskandet av hur projektet skall se ut för att dra maximal nytta av 
entreprenadformens potential kan vara av stor användning för framtiden. När detta 
diskuterades med intervjupersonerna på Trafikverket såväl som hos entreprenören 
identifierades tre aspekter av projekten som bör hållas i åtanke när valet av 
entreprenadform görs: 

5.1.1	  Projektstorlek	  
Sett ur entreprenörens perspektiv är det viktigt att projektet är av tillräcklig 
storleksordning för att säkerställa lönsamheten. Den exakta storleken som föredras är 
svår att fastställa då det även påverkas av vilka anläggningar som projektet innehåller, 
något som diskuteras senare i kapitlet. Under intervjuer hos entreprenören framkom det 
att: 

Det måste vara lite storlek på de funktionsentreprenader som finns, de 
får inte vara för små… Den nuvarande (Norrortsleden) är kanske i 
minsta laget… Du kan inte plocka in för små entreprenader… Du måste 
ha en rejäl vägsträcka eller en rejäl tunnel.106 

För att genomföra en funktionsentreprenad krävs en stor organisation från 
entreprenörens sida. Då entreprenören alltid strävar efter att gå med vinst krävs det ett 
stort projekt som en driftorganisation kan byggas upp kring. Något som poängteras i 
citaten ovan. Även från Trafikverkets sida har det föreslagits att detta arbetssätt är mer 
lämpat för större projekt. Detta stöds även i teorin och ett exempel på det är Anderssons 
och Lennströms examensarbete som diskuterar fördelarna med funktionsentreprenad vid 
nyproduktion av vägar: 

Dessa fördelar anses endast medföra en positiv effekt då projekten är av 
större omfattning (projektstorlek 70-80 miljoner kronor). Ett argument 
för detta, som båda parterna framför, är att entreprenadformen blir 

                                                
106 Medarbetare hos NCC under driften av Norrortsleden 
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"relativt dyr", om flera entreprenörer ska lägga stora anbudskostnader 
vid ett mindre projekt, där vinsten i kronor är lägre.107 

Citatet ovan stöttar idén om att funktionsentreprenader gör sig bäst i större projekt då 
beräkningskostnaderna i anbudsfasen blir för dyra i mindre projekt. Lönsamheten för ett 
projekt i en funktionsentreprenad beror därför mycket på dess storlek. 

5.1.2	  Anläggningar	  i	  projektet	  
Medan projektets storlek är av stor betydelse för entreprenören lägger Trafikverket, 
beställaren, mer vikt på vilka anläggningar projektet skall innehålla. Ur intervjuerna 
framgick det att beställaren ansåg att ansvarsfördelningen i en tunnel blev besvärlig då 
en sådan har speciella övervakningslagar. Då olyckor i tunnlar kan leda till allvarliga 
konsekvenser finns lagar angående övervakning och olycksberedskap i tunnlar. 
Övervakningen sker av Trafik Stockholm och är inte något som lämnas ut till 
entreprenörer. Detta leder till en komplicerad ansvarsfördelning där Trafikverket skall 
samarbeta med både entreprenören och Trafik Stockholm, vilket bidrar till att 
ansvarsfördelningen i tunneln är oklar för såväl beställare som entreprenör. På grund av 
detta är tunnlar som en del av en funktionsentreprenad, något som Trafikverket gärna 
undviker att inkorporera i framtida projekt. Detta gäller dock endast tunnlar. När det 
kommer till t.ex. broar eller andra komplicerade anläggningar ses dessa som en fördel 
att ha med i projekt. Speciellt entreprenören, som får större ansvar, anser att en 
komplicerad anläggning ger tyngd åt projektet och gör det mer attraktivt. Detta är något 
som speglades i Norrortsleds-projektet då entreprenören ansåg att detta projekt inte hade 
varit attraktivt för dem utan tunnelsträckan, då denna är en stor del av investeringen och 
drifts- och underhållsarbetet. 

5.1.3	  Projektets	  avgränsningar	  
Förutom projektets storlek och innehållande anläggningar så spelar även projektets 
avgränsningar och lokalisering en avgörande roll. En av funktionsentreprenadens 
huvudfördelar är att erbjuda entreprenören frihet i val av metoder, material, 
arbetsupplägg etc. Om projektet förläggs till ett begränsat område, som t.ex. i centrala 
delarna av en stad, går många av dessa frihetsgrader till spillo. Norrortsleden är ett 
projekt som varit relativt avskilt från större bebyggelse eller hushåll, något som har varit 
fördelaktigt då det kunde leda till ökade frihetsgrader för entreprenören. Entreprenörens 
frihet var något som projektledare för funktionsentreprenaden för Norrortsleds- såväl 
som Mjölby-Motala-projektet underströk. 

Vår analys och det resultat som analysen lett fram till har visat att valet av projekt kan 
vara avgörande för funktionsentreprenaden. För att projektet skall kunna dra så stora 
fördelar från arbetssättet som möjligt krävs det att projektets storlek, innehållande 
anläggningar och avgränsningar är väl genomtänkta. Därmed kan vi konstatera att: 

Arbetet med Norrortsleden indikerar att framgången i en funktionsentreprenad i 
stor utsträckning är bunden till typen av projekt. 

 

                                                
107 Andersson & Lennström, 2008:57 
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5.2	  Innovation	  i	  funktionsentreprenad	  
En av förhoppningarna med att utföra projekt med hjälp av funktionsentreprenad är att 
arbetssättet ska möjliggöra uppkomsten av fler tekniska innovationer jämfört 
medtraditionella entreprenadformer. I en funktionsentreprenad har entreprenören ökade 
frihetsgrader vilket möjliggör för användandet av alternativa metoder som kan leda till 
nya och effektivare arbetssätt. Detta anses vara en av de största fördelarna med 
funktionsentreprenad och PPP-projekt och har lyfts fram i många av de teorier vi 
studerat under arbetet med denna rapport. Ng och Wong (2007) samt Mays och Roy 
(1999) är ett fåtal av de som skrivit om hur de ökade frihetsgraderna i ett PPP-projekt 
bör leda till att entreprenören tar nya vägar och skapar nya innovativa lösningar som ett 
led i ökat förtroende. Enligt Mays och Ray (1999) kan även entreprenörers tidigare 
erfarenheter bidra till att de har andra lösningsförslag än beställaren. Entreprenören kan 
använda andra arbetssätt, verktyg, material och/eller slutföra aktiviteter i annan ordning 
än vad de annars hade gjort i en sedvanlig entreprenad. Detta kan göras då ansvaret 
ligger hos entreprenören och det därför är de som får stå för riskerna och 
konsekvenserna. De enda kraven som beställaren har är att de uppställda 
funktionskraven möts.  

FIA identifierade tre mål som Norrortsleden i egenskap av demonstrationsprojekt på 
Trafikverket skulle uppnå. Ett av dessa mål behandlar innovationer:  

Underlätta att finna och genomföra för samhället kostnadseffektiva och 
kreativa lösningar.108 

Med höga förväntningar på att detta skulle uppnås sattes innovation som ett av målen 
vid projektets start. Detta var då i linje med ett av Trafikverkets nya organisationsmål, 
att stödja innovation och produktivitetsförbättringar i anläggningsbranschen. Det har 
dock senare visat sig att detta mål inte uppfattades på samma sätt av entreprenören, 
NCC, som faktiskt var de som skulle utföra arbetet. Det framstår i en rapport av FIA:  

NCC tror att Vägverket kan ha haft större förväntningar på ”kreativa 
lösningar” än vad NCC hade. Den åsikten har stöd även inom 
Vägverket.109 

Detta är självklart ett problem då den initiala kommunikationen mellan beställaren och 
entreprenören inte varit tillräckligt tydlig och organisationernas mål inte helt 
överensstämt. Flera av de som intervjuats på Trafikverket (projektledare samt 
sektionschef på Trafikverket)anser att entreprenadtypen skall eller i varje fall kan bidra 
till fler innovationer. Att Trafikverket inte insett att entreprenören ser innovationer som 
en risk kan därför leda till motsättningar mellan de två parterna. 

En annan aspekt av innovationsproblematiken är att det bör finnas förutsättningarna för 
NCC att kunna pröva nya lösningar. Ett funktionsentreprenadkontrakt lämnar frihet till 
entreprenören men det bör även uppmuntra ytterligare till att använda sig av dessa 
friheter. NCC är ett privat företag vars primära mål är att vara lönsamt. Att satsa på 
innovativa, oprövade lösningar innebär ökad risk som kan äventyra att en eventuell 
vinst kan uppnås. NCC opererar i en kapitalintensiv bransch med relativt små 
marginaler. På grund av detta kan det bli svårt för NCC att motivera varför de skulle 

                                                
108 FIA Projektspecifikation – Norrortsleden Byggskede sid 2 
109 FIA Delrapport 1 – Norrortsleden Byggskede sid 9 
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använda innovativa lösningar. Tack vare detta tenderar därför entreprenörer att använda 
sig av beprövade, robusta lösningar då dessa minimerar risken för oväntade kostnader 
som entreprenören själv får stå för. 

Om man som entreprenör ska projektera och bygga och sen ansvara för 
anläggningen i 15 år vågar man inte ta några risker, vilket gör att 
arbetssättet inte är så innovativt… Det fanns troligtvis högre 
förväntningar på att det skulle bli fina tekniska innovationer… Men som 
entreprenör tar man inte den risken eftersom man ska ansvara för 
anläggningen i 15 år.110 

Efter intervjuer på NCC blir det uppenbart att innovationsfrekvensen är en fråga om 
riskfördelning och att robusta lösningar föredras då den ekonomiska planeringen 
underlättas samt att de säkrar att organisationen kan sköta driften under hela 
kontraktstiden utan kostsamma överraskningar. Det ekonomiska avseendet av problemet 
poängteras även i FIAs delrapport:  

Det finns också en åsikt att ett stort vite kopplat till tid, kan minska viljan 
att satsa på ”kreativa lösningar”111 

Detta understryker att Trafikverket behöver anpassa kontraktet som skrivs med 
entreprenören om de vill möjliggöra och uppmuntra fler tekniska innovationer. 

Det finns hos Trafikverket förhoppningar om att avsaknaden av tekniska innovationer 
endast grundar sig i att funktionsentreprenad är ett nytt arbetssätt för såväl dem som 
entreprenören. Detta skulle innebära att det som krävs för att entreprenören ska kunna 
utnyttja den ökade frihetsgraden är att de blir ”varma i kläderna” och vänjer sig vid 
arbetssättet. Detta är något som även FIA diskuterar i sin slutrapport:  

En utveckling av nya lösningar tar ofta lång tid och sker stegvis. En 
fortsatt användning av entreprenadformen, där anbudsgivare kan känna 
en säkerhet om fortsatt utnyttjande av utvecklingsresultat, är en av 
förutsättningarna för större utvecklingsinsatser.112 

Detta till trots så har Norrortsleden inte enbart bestått av traditionella robusta lösningar. 
Även om det, enligt de vi intervjuat på NCC, inte lagts större vikt vid att ta fram 
tekniskt innovativa lösningar i detta projekt så har vissa nya lösningar presenterats. 
Bland annat har en högre kvalitet av beläggningen på vägarna valts. Detta för att NCC 
vill undvika tidigt slitage under driften. De har även introducerat en ny lösning för 
inbyggandet av kablage i Löttingetunneln. Istället för att bygga in kablaget i en separat 
gångtunnel i anslutning till tunnelröret har NCC valt att placera kablaget i tunnelröret 
under en upphöjning längst med ena sidan.  

Det har visat sig att det i detta projekt funnits en större mängd innovationer i 
arbetsprocessen än rent tekniska innovationer i konstruktionen. Arbetsprocessrelaterade 
innovationer är viktigt för Trafikverkets organisation samt deras samarbete med 
entreprenören och dessa innovationers värde bör ej underskattas. Detta diskuteras senare 
i rapporten, bl.a. i stycke 5.3. För att Trafikverket ska lyckas med det som teorin utlovat, 
                                                
110 Medarbetare på NCC i ledande position under projektet 
111 FIA Delrapport 1 – Norrortsleden Byggskede sid 8 
112 FIA – Slutrapport (kortversion) – Norrortsleden (upphandling) 



 47 

funktionsentreprenad leder till fler tekniska innovationer, krävs det större ansträngning 
från Trafikverkets sida. Detta kan göras på olika sätt men klart är att entreprenören 
behöver fler incitament för att pröva nya lösningar. Ett förslag skulle kunna vara att 
entreprenören och beställaren, i liten skala, delar på ansvaret för just en viss lösning. I 
ett sådant fall kunde de två parterna dela på eventuella merkostnader, ifall sådana 
uppstår, eller, mer önskvärt, dela på de vinster eller besparingar som gjorts. Därmed kan 
vi konstatera att: 

Norrortsledsprojektet har visat att för ökat antal tekniska innovationer i 
funktionsentreprenader bör Trafikverket göra större ansträngningar för att öka 
frihetsgraden hos entreprenören. 

5.3	  Nya	  arbetssätt	  
En av förhoppningarna som fanns på funktionsentreprenaden Norrrtsleden vid start var 
att nya och effektivare arbetssätt skulle uppkomma, något som till viss del uppnåddes. 
De skillnader i arbetssätt som uppdagades under intervjuerna var följande: 

Tabell 4 - För- och nackdelar med nya arbetssättet 

Fördelar: Nackdelar: 

Diskussioner med mer fokus på 
problemlösning snarare än kontraktsfrågor 

Liten skillnad i frihetsgraden (då arbetsplanen 
begränsade) 

Projekteringen ligger närmare produktionen Ovant samarbete mellan beställare och 
entreprenör 

Stimulerande arbetssätt  

 

En övergripande känsla som flera medarbetare uttrycker, både hos Trafikverket samt 
entreprenören är att arbetet i funktionsentreprenaden varit trivsamt och stimulerande 
samtidigt som resultatet blivit lyckat. Vissa märkte stor skillnad med att arbeta med 
funktionskrav medan andra inte märkte av detta i någon större utsträckning. Det nära 
samarbetet mellan projektering och produktion var för många den stora skillnaden i 
arbetssättet. Eftersom projekteringen inte behövde vara klar innan produktionen började 
kunde beslut om byggandet tas närmare själva utförandet. Denna utformning hade 
potentialen att leda till bättre beslut då bästa lösningen kunde väljas för just den 
situationen. Det medförde troligtvis att en viss frihetskänsla infann sig hos 
medarbetarna då allting inte var förutbestämt redan inledningsvis. 

I en funktionsentreprenad blir det (enligt en projektledare i Norrortsledsprojektet) mer 
fokus på problemlösning snarare än kontraktsfrågor jämfört med andra entreprenader. 
Det fanns dock tillfällen under projektets gång då arbetsplanen begränsade vissa beslut 
som entreprenören velat ta. Detta var dels på grund av arbetsformen, där entreprenören 
trots allt hade utförliga funktionskrav att följa, men även på grund av att Norrortsleden 
gränsade till ett Natura 2000 område som begränsar i hur stort område man kan röra sig 
och vilka tekniker som kan användas. 

Arbetsprocessen i funktionsentreprenaden var vid projektets start nytt för många och på 
grund av detta framkom en viss kritik kring arbetet i projektet. En nackdel som 
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betonades av flera parter var att samarbetet mellan beställare och entreprenör i denna 
entreprenadform var mycket ovant. Beställaren fick spela en annan roll i denna 
funktionsentreprenad jämfört med hur samarbetet såg ut i den utförandeentreprenad som 
samtidigt genomfördes. Enligt kontraktet skulle Trafikverket inte vara inblandat i vilka 
tekniska lösningar som valdes då ansvaret helt och hållet låg hos entreprenören. Detta 
innebar att Trafikverket hade en svår balansgång att genomföra då de skulle vara ett 
stöd för entreprenören utan att ta några som helst tekniska beslut. För NCC blev detta en 
ovan situation då de varit vana vid att vid någon som helst oklarhet fråga beställaren 
som då presenterat den lösning de föredrar. Detta blev en utmaning för båda 
organisationerna och de är överens om att det tog tid innan den rätta balansen hittades. 
Att denna process tar tid är dock inget konstigt och båda är också överens om att det 
nästa gång, då med mer erfarenhet från båda sidor, skulle denna process vara mindre 
smärtsam och ett effektivt samarbete snabbt skulle bildas. 

För att göra en någorlunda rättvis bedömning av samarbetet mellan Trafikverket och 
NCC krävs det att samarbetet mellan produktion och drift skiljs åt då arbetet såg 
annorlunda ut mellan dessa. Under de tidiga skeendena i produktionen var samarbetet 
mellan Trafikverket och entreprenören tämligen svårt. Detta på grund av att 
Trafikverket skulle påta sig en annorlunda roll än den traditionella beställarrollen som 
de och NCC var vana vid. I frågor där Trafikverket tidigare gav raka krav eller 
rekommendationer fick de nu inte yttra sig över då ansvaret när det gäller val av 
metoder, material etc. låg hos entreprenören. Trafikverket hade i vissa avseenden svårt 
att finna sig i den nya rollen vilket uppenbarades i ett fall där de av gammal vana gav en 
rekommendation till entreprenören för att sedan backa och poängtera att entreprenören 
själva skulle göra det slutliga valet. Vilket visat sig vara viktigt i litteraturen där det 
poängterats att beställaren inte kan fatta beslut om metod, material och så vidare utan att 
samtidigt ta på sig de funktionskrav som kopplats till dessa funktioner. Incidenter som 
dessa är exempel på att båda sidorna var oerfarna samt visar hur svårt det kan vara att 
frångå det gamla arbetssättet. Beställare såväl som entreprenör tror dock att detta är 
något som skulle kunna lösas på ett smidigare sätt ifall samma arbetssätt skulle 
användas en andra gång med samma parter. Det bör då diskuteras innan projektet drar 
igång hur samarbetet skall genomföras, så att alla parter är överens om vem som har 
vilka ansvarsområden och om eller när det är lämpligt med en 
problemlösningsdiskussion mellan de två organisationerna. 

Samarbetet i driftsarbetet som tog vid, då produktionen avslutades har haft en annan 
karaktär än tidigare skeenden. Medan det under produktionsfasen var närmare 
samarbete, med kontor nära varandra och delade fikarum, så har driftsarbetet skötts 
genom regelbundna möten varannan månad. Under dessa möten går 
samordningsansvarig på drifts- och underhållsenheten igenom aktiviteter som gjorts och 
aktiviteter som behöver utföras med representanter från entreprenören. Om denna 
entreprenör i sin tur har underentreprenörer så är det entreprenörens ansvar att föra 
vidare informationen och förfrågningarna till dessa underentreprenörer. Under dessa 
möten kontrolleras det bland annat om entreprenören uppfyller de funktionskrav som 
kontraktet innehåller. 

I några fall har det från Trafikverkets sida ansetts att entreprenören inte uppfyllt alla 
krav och i vissa fall även tagit mycket lång tid på sig att åtgärda fel. Driftsavdelningen 
på Trafikverket tycker sig inte ha tillräckligt med påtryckningsmedel för att 
entreprenören skall tvingas åtgärda felen inom en rimlig tidsram. Kontraktet mellan 
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beställare och entreprenör är skrivet så att beställaren inte kan frysa fakturorna till 
entreprenören även om de är missnöjda med deras arbete. Detta i kombination med att 
vitessummorna anses vara mycket små gör att Trafikverket i vissa fall känner att de inte 
har tillräckliga påtryckningsmedel och att det kan äventyra kvaliteten av anläggningen. 
Alltså skulle en förändring i framtida funktionsentreprenadkontrakt kunna förbättra inte 
bara kvaliteten av drift- och underhållsarbetet på anläggningen utan även förenkla 
samarbetet mellan entreprenör och beställare. Kraven och konsekvenserna av att inte 
uppfylla dessa skulle bli tydligare för båda parter samtidigt som det underlättar 
Trafikverkets arbete, något som är viktigt då det i slutändan är här som ansvaret för 
anläggningen och dess funktion ligger. 

Litteraturen har visat att straffavgifter för entreprenören även efterfrågats och 
rekommenderats i andra fall. Mays och Roy skriver om kontrakt mellan offentlig och 
privat sektor när det kommer till avloppsrening i USA: 

The contractual conditions the municipality identifies should clearly 
define the penalties for non-performance.113 

I detta fall rekommenderas det att straffavgifter för entreprenören tydligt skall framgå i 
kontraktet mellan kommunen och entreprenören och vara aktuella ifall kraven på 
entreprenören inte uppfylls. Något som även ett funktionsentreprenadskontrakt skulle 
kunna innehålla så att beställaren skall kunna sätta tryck på entreprenören ifall detta 
krävs. 

Det som kan vara värt att reflektera över är att upplevelserna varit olika för produktion 
och drift. Då samarbetet fungerat sämre för driften som har den längsta samarbetstiden 
kan det i framtida projekt vara värt att lägga ytterligare resurser på att inledningsvis 
skapa ett bättre förhållande mellan dessa parter. 

Därmed kan vi konstatera att: 

Funktionsentreprenaden har lett till nya arbetssätt, för såväl beställare som 
entreprenör, och bättre samarbete mellan dessa. Ytterligare förbättringar kan 
dock göras med tiden då båda parter fått tid att vänja sig vid arbetssätten. 

5.4	  Kunskapsspridning	  i	  funktionsentreprenader	  
I ett projekt av Norrortsledens storlek finns det mycket kunskap och kunskapsutbyte. 
Kunskapen förs mellan medarbetare i olika faser av projektet, mellan olika avdelningar 
och även mellan organisationer. Oavsett vilken entreprenadform som används är det 
viktigt att detta utbyte fungerar på ett effektivt sätt. Det som bör diskuteras är vilka 
skillnader som funktionsentreprenaden innebär för kunskapsutbytet. Detta utbyte görs, 
som tidigare nämnts, mellan olika parter och de som ska utforskas närmare är: utbytet 
mellan medarbetare på Trafikverket, medarbetare på NCC samt mellan de två 
organisationerna.  

Trafikverket är en stor organisation och kunskapsöverföring blir således en viktig 
ingrediens för dess framgång. Kunskap skall spridas inom och mellan olika projekt. I 
projekt finns det en rad informationskanaler för att sprida information och kunskap. 
Detta kan ske i olika former, t.ex. muntligt eller skriftligt, person till person eller i 

                                                
113 Mays & Roy, 1999:1 
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grupp, formell eller informell. Erfarenhets- och kunskapsspridningen inom 
Norrortsledsprojektet har (enligt projektledare på Trafikverket) huvudsakligen skötts 
med hjälp av så kallad erfarenhetsdokumentation och anses ha fungerat mycket väl. 
Detta skedde i olika former men ett återkommande moment var de rapporter som skrevs 
varje månad. Detta gjordes av projektledaren på NCC där det sammanställdes vad som 
hade gjorts den månaden och hur de låg till i projektet. Ett problem som dock 
uppmärksammades av medarbetare på Trafikverket var att det är svårt att få upp 
intresset för dessa (och andra) dokument då de sällan läses. Nyttan med dessa dokument 
måste klargöras då det finns mycket att lära från sådana dokument. Från ett projekt som 
Norrortsleden, där projektet drivits i en annorlunda form (funktionsentreprenad med 
helhetsåtagande) bör framtida liknande projekt ta lärdomar för att sprida kunskapen och 
för att organisationen skall utvecklas.  

Trafikverket har efter Norrortsleden påbörjat fler projekt som också bedrivs som en 
funktionsentreprenad. I dessa nya projekt har Trafikverket skapat tillfällen då 
kunskapen och erfarenheten som erhölls i Norrortsleden åter kan användas. Mellan 
Motala och Mjölby byggs det en ny trafikled som funktionsentreprenad. Projektet har i 
skrivande stund nyligen övergått till produktionsstadiet. Även om viss kontakt tagits 
med de inblandade i Norrortsleden angående förfrågningsunderlaget så har 
förvånansvärt liten erfarenhet delats. Detta kan anses vara märkligt då Norrortsleden av 
många ansågs vara ett lyckat referensprojekt.  

Liknande situation återfanns på NCC, även där var det främst vid kalkyl- och 
anbudsskedet som erfarenheter utbyttes. Då det är NCC som driver även Motala-Mjölby 
projektet så kunde även de ta till vara på lärdomar från Norrortsleden. Något som enligt 
medarbetare på beställar- såväl som entreprenörsidan i liten utsträckning förutom vid 
anbudsskedet.  

En annan fördel med funktionsentreprenad med helhetsåtagande är den kunskap som 
delas mellan projekteringsfasen, produktionsfasen och driftsfasen. Det unika i denna 
entreprenadform är att kunskap och information kan delas till driftsorganisationen. 
Driftsorganisationen kan då ta till vara på kunskap som erhållits av sina kollegor under 
projekteringen och produktionen. För att åstadkomma denna kunskapsöverföring bör 
även representanter från driftsorganisationen vara delaktiga i projektet under de tidiga 
skeendena då denne kan vara med och påverka för att underlätta driftarbetet senare i 
projektet.  

Trafikverket hade en person med under arbetet och vi hade ju i och för 
sig driftmöten, men jag tror att vi hade kunnat göra det ännu bättre och 
jag tror också att driften hade kunnat vara mer delaktig i projekteringen 
än vad de var.114 

Därmed kan vi konstatera att: 

Kunskapsspridningen är ett område med utrymme för förbättring, såväl inom som 
mellan, beställar- och entreprenörsorganisationerna. 

                                                
114 Medarbetare på NCC i ledande position under projektet 
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5.5	  Konkurrensen	  om	  funktionsentreprenader	  
I en funktionsentreprenad får en och samma entreprenör mer ansvar under en längre tid 
än i andra entreprenadformer. Det finns ett flertal fördelar med detta samtidigt som det 
ställer större krav på entreprenörens organisation. Då både projektering, produktion och 
drift och underhåll skall göras krävs en stor organisation med bred kompetens. En 
huvudfördel med detta är självklart att entreprenören känner till produkten bättre och på 
det sättet kan sköta driften på ett effektivare sätt. Emellertid, finns endast ett fåtal 
företag som har tillräckligt stor och kunnig organisation för att axla ett projekt av denna 
typ. 

Detta problem är inte unikt för funktionsentreprenadprojekt. Roine Leiringer och Libby 
Schweber skriver om ett liknande fenomen i så kallat PFI-projekt (Private Finance 
Initiative) i Storbritannien. PFI är precis som funktionsentreprenad med helhetsåtagande 
en entreprenadform där totalkostnaden och hela värdekedjan tas i beaktande.  

However, it is characterized by extensive barriers to entry and firms 
need sizeable capital resources to carry the cost of bidding… Only a 
handful of the large contractors operating in the UK are routinely 
engaged in bidding for long-term PFI projects that involve the 
financing, design, construction and operation of assets.115 

För att en entreprenör skall kunna genomföra en funktionsentreprenad med 
helhetsåtagande krävs det en kunnig driftsavdelning utöver en erfaren projekterings- 
och produktionsenhet. Denna kombination är svår att åstadkomma och i Sverige är det 
egentligen bara tre företag som är stora nog att klara det: Skanska, NCC och PEAB. 
Detta skapar en oligopol-marknad som potentiellt, på lång sikt, kan utestänga andra 
mindre aktörer på marknaden, och därmed hämma utvecklingen av branschen. Detta är 
något som talar emot användandet av funktionsentreprenad då Trafikverket strävar efter 
att påverka branschen på ett positivt sätt och se till att det blir en rättvis konkurrens som 
håller ner priserna. En tanke som väckts under samtal med anställda på Trafikverket är 
att utländska aktörer kan avskräckas att lämna anbud på dessa typer av projekt eftersom 
de då förbinder sig under så pass lång tid. Om detta är fallet kommer den svenska 
marknaden att begränsas ytterligare eftersom Sverige på så sätt avgränsar sig från 
internationella byggbolag. 

Svårigheterna att skapa konkurrens är ett problem som funktionsentreprenader delar 
med PPP-projekt. Även i detta fall är det svårt för mindre eller medelstora företag att 
konkurrera då de inte har samma förmåga att klara av alla de nödvändiga delarna över 
en så lång period. I artikeln Creating public-private partnership in Wastewater 
treatment av Susan Mays och Paul Roy diskuteras det även vikten av att företaget som 
skall ta hand om ett PPP-projekt (i detta fall ett kommunalt vattenreningsverk) är 
konkurrenskraftig och stabilt:  

When a municipality does decide to privatize, it is crucial it do so in a 
competitive environment where it seeks bidders that are financially 
stable, experienced and have the ability to deliver the services the 
municipality requires.116 

                                                
115 Leiringer & Schweber, 2010:132 
116 Mays & Roy, 1999, sid 1 
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Här nämns även hur viktigt det är med att ha en konkurrensutsatt miljö. Att lyckas 
bibehålla en konkurrensmarknad i Sverige blir en utmaning om 
funktionsentreprenadformen inte modifieras och på så sättmöjliggör för de mindre 
aktörerna att slå sig in i dessa stora projekt. 

Därmed kan vi konstatera att: 

Det finns risk att funktionsentreprenad med helhetsåtagande försämrar 
konkurrenssituationen i branschen och gör det svårare för mindre och 
internationella företag att etablera sig. 

5.6	  Slutproduktens	  kvalité	  
I kontraktet står det tydligt: 

Entreprenören har det fulla ansvaret för att anläggningen i sin helhet är 
kontraktsenlig.117 

Det harvi tolkat som att det är entreprenörens ansvar att se till att kvaliteten på den 
anläggning och väg som byggts lever upp till de kvalitetskrav beställaren ställt.  

Det finns i dagsläget inga teorier som tyder på att kvaliteten på slutprodukten skulle 
påverkas negativt då funktionsentreprenad med helhetsåtagande används. Kvaliteten 
kan till och med påverkas positivt då många nya tekniska lösningar kan vara bättre än 
föregående. Detta är något som NCC visat då de valt att använda sig av en högre 
kvalitet på asfalten än vad som efterfrågades. De valde att använda en betydligt tjockare 
beläggning för att slippa problem med nyasfaltering fler gånger än nödvändigt under 
driftsperioden. Målet är att de enbart ska behöva asfaltera om en gång under de 15 år 
som driften sköts.  

Ett stort orosmoment, enligt driftsansvariga på Trafikverket, kommer alltid vara att 
entreprenören är vinstdrivande och att de därför kan antas vilja göra så lite som möjligt 
för att nå uppsatta mål. Detta orosmoment finns på Trafikverket idag då de anser att 
entreprenören i vissa situationer är långsamma med att lösa de problem som uppstår. 
Det har även framgått i samband med ett så kallat byggmöte att NCC oftast gör vad de 
måste för att kraven med minsta möjliga marginal ska uppnås. Ibland är även detta för 
lite. 

Det finns ett antal steg som projektet går igenom för att kvalitetssäkra bygget. Då kan 
beställaren (Trafikverket) försäkra sig om att inga fel gjorts och att entreprenaden 
faktiskt lever upp till ställda krav. Dessa kontroller skedde under byggtiden och det 
fanns även inplanerade tillfällen att stämma av driften med NCC för att säkerställa att 
entreprenaden fungerade som tänkt. I avsnitt 4.4 presenterades Figur 11 - Tidslinje över 
funktionsentreprenaden som illustrerar en tidslinje över de 15 år som NCC ansvarar för 
driften. Tanken är att det under dessa år ska genomföras fyra kontroller eller 
avstämningar av NCCs entreprenad. Den allra största kontrollen sker år 15 och det är då 
tänkt att Trafikverket ska kunna förbereda sig för vilka arbeten man anser måste 
genomföras efter det att driften och underhållet av hela Norrortsleden lämnats över av 

                                                
117 Norrortsleden, Delen Täby kyrkby – Rosenkälla, 230:110, Funktionsentreprenad med helhetsåtagande, Kontraktshandlingar rev. 2005-06-03, Volym 1 

Kontrakt och administrativa dokument, Entreprenadkontrakt sid 11 
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NCC. Redan nu finns stor oro bland Trafikverkets anställda då de anser att den sträcka 
som lämnas över år 15 kommer att ha betydligt lägre standard än resterande vägnät.  

Trafikverket, i egenskap av beställare, får i denna entreprenadform agera som en 
kontrollorganisation som följer upp att entreprenören uppfyller funktionsmålen. Detta 
förfarande är något som även nämnts i teorier kring samarbetet mellan privat och 
offentlig sektor. Chan (2003) uttrycker dock vissa bekymmer över att statliga 
myndigheter ofta kontrollerar allt för mycket då arbetet lämnats över till en entreprenör. 
Detta är något som Trafikverket än så länge inte upplevt då de själva anser att de har för 
lite kontroll över hur väl NCC lever upp till de ställda kraven. 

En oenighet som uppstått under projektets gång är den lösning entreprenören tagit fram 
för att åtgärda de ventilationsproblem, som efter bygget färdigställts uppstått i 
Löttingetunneln. I dagsläget sker ett insug av dålig luft i tunneländarna. Detta bidrar till 
otroligt höga elkostnader för tunnelfläktarna som måste gå för fullt. Lösningen som 
tagits fram av en konsult till entreprenören är att förlänga mellanväggarna 15 meter 
utanför tunneln. Detta skulle leda till att luften som bilarna drar med sig ut från tunneln 
dras uppåt istället för inåt. Kostnaderna för dessa utbyggnader är ännu ej kalkylerade 
men enligt ansvarig på NCC är detta en kostnad som bör delas mellan Trafikverket och 
entreprenören eftersom cirkulationsproblemen i slutändan kommer vara Trafikverkets 
ansvar. Således drar NCC slutsatsen att såväl NCC som entreprenör och Trafikverket 
kommer tjäna på de sänkta elkostnaderna som mellanväggen medför. Att det uppstår 
kvalitetsproblem av denna typ är inte förvånande, men det är överraskande att det inte 
finns bestämmelser för vem det är som ska ansvara för och bekosta de ändringar som 
måste göras för att problemet ska lösas. 

Det har även framgått att det på Trafikverket finns en oro över att rådande kvaliteten i 
funktionsentreprenaden inte kommer att vara lika hög som i utförandeentreprenaden. 
Enkäten som genomförts i denna studie bad trafikanterna betygsätta följande aspekter 
för de två vägsträckorna:  

• vägunderlag 
• skyltning 
• belysning 
• renlighet 
• klotter 
• körupplevelse 

Förutom dessa fick respondenten även tillfälle att jämföra tre aspekter av de två 
vägsträckorna: 

• helhetsupplevelse 
• renlighet 
• tunnelupplevelse 

De enkäter som skickats ut avslöjar att bilisterna ej ser en stor skillnad mellan de olika 
delarna (se Figur 13– Vägsträcksjämförelse som presenterar svaret på frågan Vilken 
sträcka fick du som trafikant bäst intryck av). Svaren varierar mellan vilken del de 
uppfattar som bäst och vilken del de har mest klagomål på. Men som helhet då de två 
entreprenaderna ställs mot varandra är det få svarande som kan se en tydlig skillnad på 
de två och på så sätt urskilja den ena som bättre än den andra. Den enda kategorin som 
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det finns en markant skillnad är i vägunderlaget. För Sträcka ett (Trafikverkets egen 
sträcka) var det totalt 39% av de tillfrågade som tyckte att vägunderlaget var ”Dåligt, 
fler brister än önskvärt” eller ”Illa, många brister som har en negativ inverkan på min 
upplevelse”. Detta kan jämföras med sträcka två (som genomfördes som 
funktionsentreprenad) där ingen av de tillfrågade valt någon av dessa två kategorier. 
Istället tyckte 100 % av de tillfrågade att vägunderlaget på denna sträcka var ”Mycket 
bra” eller ”Bra, mindre brister”.  

 

Figur 13– Vägsträcksjämförelse 

Därmed kan vi konstatera att: 

I detta projekt har kvaliteten för trafikanterna inte nämnvärt påverkats negativt 
av entreprenadformen men det är viktigt att tydligt specificera 
ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör så att slutprodukten inte 
blir lidande. 

5.7	  Projektekonomi	  
Vägprojekt som Norrortsleden är en mycket stor investering och det är därför viktigt att 
Trafikverket ser till att skattebetalarna får ut så mycket som möjligt av det investerade 
kapitalet. Genom att entreprenören får fria tyglar att anpassa projekteringen, 
produktionen och driften är förhoppningen att detta i det långa loppet ska leda till 
kostnadsbesparingar för entreprenören och till slut även för beställaren. Entreprenören 
kan nu anpassa anläggningen så att totalkostnaden över hela kontraktstiden blir så liten 
som möjlig. En fördel som entreprenören har, gentemot Trafikverket, är att pengar kan 
flyttas mellan investeringskontot och driftskontot inom företaget. Detta betyder att en 
större investering under produktionen kan leda till billigare drift. Trafikverket, som är 
en statlig myndighet, kan inte vara lika ekonomiskt flexibel och skulle gå miste om 
denna möjlighet då pengarna är öronmärkta. Entreprenören valde t.ex. att använda en 
högre kvalitet på beläggningen än vad Trafikverket krävde för att på så sätt endast 
behöva asfaltera om vägsträckan en gång under kontraktstiden. 

På Trafikverket är det i dagsläget endast två medarbetare som är inblandade i driften av 
Norrortsleden: samordningsansvarig/projektledare för funktionsentreprenaden samt 
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ansvarig för det geografiska området. Dessa personalkostnader räknade inte 
Trafikverket med när budgeten för funktionsentreprenaden gjordes i starten av projektet. 
Dock finns krav med i kontraktet på att Trafikverket skulle ha regelbundna 
avstämningsmöten med entreprenören. Denna tid fanns dock inte inräknad i budgeten 
och det fanns på så sätt ett hål i projektbudgeten som måste fyllas med resurser från 
drift och underhålls linjeverksamhet. 

Det ingår även i Trafikverkets uppgifter att bekosta alla de ÄTA:or som kommer in från 
entreprenören. I dessa ingår arbeten som måste utföras men ej ingår i kontraktet. Det 
kan till exempel vara något som glömts bort i funktionskraven eller nya regler som 
tillkommit efter att kontraktet skrevs. Ett exempel är då radioslingor installerades i 
Löttingetunneln för att SL bussar skulle kunna ha radiomottagning även i tunneln. Detta 
bekostades av Trafikverket och tärde således inte på entreprenörens budget. 
Trafikverket har även, som väghållare, ansvaret för alla de trafikskador som uppstår i 
entreprenaden. Om en trafikant i en bilrelaterad olycka skadar vägen, utrustning eller 
anläggningen så att den måste lagas bekostas även det av Trafikverket. 

Den kalkyl som presenterades i avsnitt 4.4.2 visar att kostnaderna för Trafikverket att 
själva drifta entreprenaden skulle ha varit lägre än vad de i dagsläget betalar 
entreprenören för att sköta samma arbete. 

Därmed kan vi konstatera att: 

Kostnaderna för att låta en entreprenör sköta driften som en del i en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande, har i detta fall visat sig, överskrida de 
kostnader beställaren själv skulle ha för samma arbete. 
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6.	  Diskussion	  
I detta kapitel diskuteras de punkter som avslutade vardera stycke i föregående kapitel. 
Här läggs även författarnas egna åsikter och förslag på vidare studier fram. 

6.1Vilken	  typ	  av	  projekt	  är	  lämpat	  för	  funktionsentreprenad?	  
För att entreprenadformen skall vara attraktiv för beställare såväl som för entreprenören 
måste det finnas riktlinjer för i vilka projekt denna form är lämplig. I Resultat-kapitlet 
har det visats att funktionsentreprenadens framgång till stor del beror på typen av 
projekt. Då det nya arbetssättet ställer höga krav på inblandade organisationer så krävs 
det att projektet är tillräckligt stort för att det i entreprenörens ögon skall ses som 
attraktivt. För att ett projekt skall vara lämpligt för funktionsentreprenad bör det ställas 
krav på följande: projektets storlek, projektets avgränsningar samt vilka anläggningar 
projektet skall innehålla. Dessa tre skall nu diskuteras närmare. 

6.1.1	  Projektstorlek	  
För att klara av en funktionsentreprenad krävs det en relativt stor 
entreprenörsorganisation. En stor organisation betyder att det bli ansenliga kostnader. 
Därför är det för entreprenören viktigt att projektet i sig är av en viss magnitud. 
Norrortsleden var enligt NCC, ”i minsta laget”. Vägsträckan som Norrortsleden 
innehöll hade troligtvis ansetts varit för kort om den inte innehöll Löttingetunneln. En 
tunnel innebär mycket projekterings- och produktionsarbete samt drifts- och 
underhållsarbete vilket höjer attraktivitetsgraden, sett ur entreprenörens synvinkel. Detta 
instämmer även Trafikverket i då de också anser att funktionsentreprenader med 
helhetsåtagande främst bör genomföras på ”riktigt stora projekt”. Då entreprenadformen 
innebär stora förändringar i arbetssätt och kräver mycket lärande inom organisationerna 
är teorin och praktiken överens om att större projekt är mer lämpade. Det har 
framkommit under intervjuerna att ett sådant nytt arbetssätt tar tid för 
projektmedarbetarna att vänja sig vid och man kan därför spekulera om storleken på de 
projekt som kommer att kunna hanteras när arbetssättet inte längre känns nytt och 
främmande. För att entreprenörerna skall känna att det är lönsamt att lämna anbud även 
på mindre funktionsentreprenader krävs erfarenhet. Med ökad erfarenhet kan 
entreprenören bättre utvärdera riskerna samt ta till vara på de speciella möjligheter som 
en funktionsentreprenad innebär.  

6.1.2	  Projektets	  avgränsningar	  
Som diskuterats i resultatkapitlet är en av de huvudsakliga fördelarna med 
funktionsentreprenad den ökade frihet som den ger entreprenören. Denna frihet, som 
kontraktet och samarbetsformen ger, kan dock begränsas av andra, yttre faktorer. 
Projektets lokalisering spelar en avgörande roll för vilka friheter projektet kommer 
kunna ha. I exemplet Norrortsleden var projektet till stor del lokaliserat till en relativt 
avlägsen plats med mycket få bostäder och annan bebyggelse i närheten. Detta betyder 
att projektet var bra lämpat eftersom det fanns utrymme för entreprenören att använda 
sig av alternativa metoder och arbetssätt. Ett väg- eller tunnelprojekt i en storstad skulle 
därför inte vara lämpligt då begränsningarna är mycket stora. Det kan även finnas andra 
sorters begränsningar än bostäder. Delar av Norrortsledsprojektet gränsade till ett 
naturskyddsområde Natura 2000 som till stor del dikterade vilka metoder som kunde 
användas vart.  
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6.1.3	  Anläggningar	  i	  projektet	  
När beslut om vilken entreprenadform som skall användas skall tas bör anläggningar 
som projektet innehåller ses över, då vissa former är bättre lämpade i vissa situationer. 
Norrortsledsprojektet innehåller en tunnel som inneburit en del komplikationer. Då en 
tunnel har speciella säkerhetskrav kommer väghållar- och trafikansvaret att vara 
Trafikverkets oavsett entreprenadform. På Trafikverket var man överens om att tunneln 
och det delade ansvaret med entreprenören som den bringade med sig inte var optimalt 
för en funktionsentreprenad. Speciellt gäller detta eftersom övervakningen skall skötas 
av Trafik Stockholm, som då blir en tredje part i en redan komplicerad 
ansvarsfördelning. Detta var, intressant nog, inget som entreprenören i fråga såg som ett 
problem. Tvärtom var det tunneln som i viss mening gjorde Norrortsledsprojektet 
intressant för dem. Det är svårt att uppskatta hur stor del av denna problematik som 
uppkommer av ovana och därför skulle förbättras med tiden. Det vore en stor 
begränsning för arbetssättet ifall det inte kunde inkludera tunnlar i framtida projekt. Det 
kan av denna anledning vara motiverat att alla tre parterna diskuterar problematiken och 
tillsammans försöker hitta nya samarbetsformer som underlättar arbetet. Detta kräver 
självklart en ansträngning men kan vara mödan värd för framtida projekt. Ifall denna 
ansträngning inte görs är det i dagsläget bäst att i framtiden ej inkludera drift och 
underhåll av tunnlar i funktionsentreprenader då dessa försvårar Trafikverkets arbete. I 
fall slutsatsen dras att ovana är den bakomliggande anledningen bör rutinerna ses över 
och förbättringsmöjligheter identifieras för att nästa projekt skall bli mer lyckat i denna 
aspekt. 

6.2	  Leder	  funktionsentreprenad	  till	  en	  ökad	  mängd	  tekniska	  innovationer?	  
Den kanske största diskrepansen mellan förväntning och verklighet i 
Norrortsledsprojektet var antalet tekniska innovationer som arbetssättet skulle föra med 
sig. För att öka detta antal behöver Trafikverket göra större ansträngningar att öka 
frihetsgraden hos entreprenören. Lönsamhetskravet som entreprenören var ställd under 
innebar att de ofta valde traditionella lösningar som de kände sig bekväma med och som 
de hade stor erfarenhet av. Allt detta för att undvika oväntade kostnader under driften av 
projektet. Den tekniska frihet som beställarorganisationen förmodade att 
entreprenadformen förde med sig hämmades ofta av entreprenörens finansiella krav. 
Detta var något som ledde till besvikelse hos många och förvåning hos vissa. För att 
entreprenören skall kunna göra bra anbudsberäkningar, där budget kan hållas då de 
tilldelats kontraktet, krävs det att de räknar på metoder och tekniker som de känner väl. 
Att sedan under projektets gång avvika från dessa metoder är att kräva mycket. Detta 
kan återigen ledas tillbaka till ovana av arbetssättet.  

Det är troligt att när entreprenören vant sig vid samarbetsformen kan de ta till vara på 
den ökade frihetsgraden på ett bättre sätt och först då börja fundera på fler innovationer. 
Vi kan därför inte annat än instämma med entreprenörens åsikter om att det kanske 
bästa sättet att få fler innovationer vore att genomföra ytterligare ett projekt med samma 
beställare och entreprenör. Då samarbetet och balansen mellan parterna nu hittats skulle 
det till nästa projekt finnas mer tid och energi för tekniska innovationer. Men strävan 
från Trafikverket bör samtidigt vara att fler entreprenörer skall bekanta sig med 
arbetssättet för att hela branschen skall bli mer öppen för nya arbetssätt och på så sätt 
uppnå den ökade graden av tekniska lösningar. 
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6.3	  Leder	  funktionsentreprenad	  till	  nya	  arbetssätt	  och	  bättre	  samarbete?	  
I stycke 5.3 konstaterades det att funktionsentreprenad har lett till nya arbetssätt och 
bättre samarbete men ytterligare förbättringar kan göras med tiden då båda parter vant 
sig vid arbetssättet. Detta har även vi även observerat vid arbete på Trafikverket (under 
hösten 2010) där det sker kontinuerliga uppdateringar av hur samarbetet ska fungera 
mellan Trafikverket och NCC. En av de större förändringarna som ska genomföras 
under 2011 är införandet av en ny resurs i arbetet med funktionsentreprenader. Denna 
resurs skall tills vidare ha hand om funktionskrav och se att entreprenören uppfyller 
kraven samt se hur väl entreprenören sköter den sträcka de ansvarar för. Denna nya 
tjänst är ett mycket bra exempel på hur funktionsentreprenader kan leda till nya 
arbetssätt. Genom att införa en tjänst som har som huvuduppgift att kontrollera en 
entreprenör tar Trafikverket ett första steg mot att skapa en kontrollavdelning i syfte att 
ersätta driften. 

Det har framgått under intervjuer och observationer att det från projektledningens håll, 
såväl hos Trafikverket som hos NCC, finns en önskan om att tidigare kunna involvera 
driften i planeringsfasen. Detta skulle då innebära att ansvariga för driften får ett tillfälle 
där de kan informera projektledaren om vilka resurser som krävs för att de ska kunna 
arbeta i funktionsentreprenad med helhetsåtagande. Eftersom funktionsentreprenad är så 
pass nytt på Trafikverket är det inte lätt för projektledaren att veta hur mycket som 
krävs av den egna organisationen för att upprätthålla samarbetet med entreprenören. 

Samarbetet i driften har även försvårats av de krav som ställs på Trafikverket som 
väghållaransvarig. Det blir därför en ovan situation för Trafikverket att hålla i ansvaret 
för vägen samtidigt som de inte har hand om driften och underhållet som ska se till att 
sträckan alltid är trafikduglig. Detta väghållaransvar skulle kunna vara en stor 
bidragande faktor till att ha få funktionsentreprenader med helhetsansvar. Detta 
eftersom det uppstår svårigheter i vissa situationer då Trafikverket måste bibehålla en 
viss del av ansvaret för att kunna garantera säkerheten för de trafikanter som färdas på 
vägarna. 

I slutet av denna kontraktsperiod är det Trafikverket som kommer få ta över sträckan, 
enligt kontraktet, och då bli ansvariga för fortsatt drift och underhåll. Skulle driften ha 
skötts av Trafikverket från det att bygget avslutats skulle arbetet med Norrortsleden ha 
varit litet i jämförelse med det övriga trafiknätet som Trafikverket ansvarade för. Många 
av Trafikverkets driftområdesansvariga tror inte att detta skulle ha inneburit en ökad 
arbetsbelastning i deras dagliga arbete. Huruvida sträckan kan fogas samman med övrig 
drift återstår att se, men det står i dagsläget klart att överlämnandet kommer att medföra 
en ökad arbetsbörda då ansvariga på Trafikverket ska lära känna en 15 år gammal 
anläggning. 

Eftersom vi i denna studie kunnat observera arbetet med drift i realtid och enbart via 
intervjuer kunnat införskaffa information om produktionsfasen kan detta ha påverkat de 
slutsatser vi dragit i frågan om samarbete. Det är också svårt att utvärdera samarbetet i 
driften nu, då endast en femtedel av kontraktstiden passerat. Det troliga är att det även i 
driftsfallet krävs en övningssträcka innan samarbetet fungerar som tänkt. Detta skulle då 
inte vara helt olikt produktionsfasen, då det även där krävdes en viss inlärningstid för att 
helt kunna utnyttja fördelarna med funktionsentreprenaden. Det skulle därför vara 
intressant att genomföra en liknande studie i slutet av detta samarbete, om tolv år, för att 
se hur rollerna utvecklats.  
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6.4	  Leder	  funktionsentreprenad	  till	  ökad	  kunskapsspridning?	  
Kunskapsspridning är ett område som det visat sig finnas förbättringsmöjligheter inom, 
såväl inom som mellan, beställar- och entreprenörsorganisationen. Det har under 
projektets gång visat sig att relativt lite information och kunskap har delats mellan och 
inom organisationerna angående det nya arbetssättet. Från detta projekt ansågs det att 
många lärdomar skulle dras, något som än så länge inte varit fallet. Anledningen till att 
lite erfarenhet utbyttes kan vara en eller en kombination av följande: 

1. Behovet av den tidigare erfarenheten är liten och det finns inte mycket att lära 
från referensprojektet. 

2. Trafikverkets och NCCs organisationer uppmuntrar och möjliggör inte för 
erfarenhetsspridning i den utsträckning som det finns behov av. 

Fallet att endast det första alternativet vore anledningen till det begränsade 
erfarenhetsutbytet vore en överraskning då det innan projektets början ansågs finnas en 
stor lärandepotential av ett sådant projekt. Det har även efter projekterings- och 
produktionsfaserna höjts röster om att detta varit ett lyckat projekt i många avseenden 
med till stor del mycket nöjda medarbetare. 

Vi anser att det finns mycket att lära av Norrortsleden och flertalet aspekter som kan 
appliceras på andra projekt och att det därför snarare är informationskanalerna inom 
organisationerna som är bristfälliga. Det som krävs är tydliga och lättillgängliga 
informationsvägar där relevant information kan dokumenteras för att sen enkelt hittas av 
andra. Fokus bör ligga på att kort och relevant information presenteras för att undvika 
ett klassiskt ingenjörsproblem, att en stor mängd information dokumenteras som sedan 
inte läses av särskilt många i framtiden. 

I en funktionsentreprenad behöver beställarorganisationen (i detta fall Trafikverket) 
inneha mycket lite information om tekniska lösningar och system som finns inom 
projektet. För Norrortsledens del kan detta innebära t.ex. tekniska data kring fläktar och 
belysning i Löttingetunneln. Detta eftersom Trafikverket endast agerar 
kontrollorganisation och enbart skall se till att entreprenören uppfyller de funktionskrav 
som ställts. Det blir istället entreprenörens ansvar att känna till och ansvara för 
utrustningen under driftsavtalet. Detta för med sig både för- och nackdelar för 
Trafikverket: 

Tabell 5 - För- och nackdelar med funktionsentreprenad för Trafikverket 

Fördelar Nackdelar 
Mindre arbete behöver läggas på att lära känna 
utrustningen 

Mindre kontroll 

Behöver endast kontrollera att funktionskraven 
uppnås 

Förlorar kunskap om anläggningen 

 Kan bli mycket krånglig process när drift och 
underhåll skall övertas i slutet av 
avtalsperioden 

 



 60 

En nackdel som sticker ut extra mycket är att övertagandet av anläggningen efter 
driftskontraktets slut kan komma att bli mycket ansträngande för Trafikverket. Detta då 
de skall överta en 15 år gammal anläggning som de fram tills dess inte behövt känna till 
i detalj. Detta kommer självklart ske i steg men det blir en betydande del av arbetet i en 
funktionsentreprenad. En utförlig utvärdering av arbetssättet bör göras när denna del är 
avklarad då detta säkerligen blir en stor utmaning och skulle kunna vara något som talar 
emot användandet av entreprenadformen. Denna överlämnandeprocess skulle 
underlättas om NCC följde avtalet och förde in information i det system som används 
på Trafikverket, Maximo. Detta enligt överrenskommelse. I dagsläget sparas all 
information om fel och underhåll i pärmar på NCC, vilket troligtvis kommer försvåra 
överlämnandet ytterligare. 

En annan typ av informationsutbyte är det mellan driftsorganisationen och 
projekteringen/produktionen. Under detta projekt har det funnits konflikter, både hos 
NCC och hos Trafikverket, som inneburit att deras driftsorganisationer inte varit 
inblandade på ett bra sätt tidigt i processen. Under projekteringen/produktionen finns 
det möjlighet för driftsansvariga att påverka vissa val av metoder och teknik som sedan 
kan underlätta driftsarbetet i många år och på så sätt möjliggöra besparingar. För att 
detta skall vara möjligt, krävs det att tid frigörs i de båda driftsorganisationerna så att 
dessa kan vara med och påverka. På detta sätt lär de känna anläggningen, något som alla 
gynnas av. 

6.5	   Leder	   funktionsentreprenad	   till	   försämrad	   konkurrens	   och	   mindre	  
marknad?	  
En av de största nackdelarna med funktionsentreprenad och liknande former (t.ex. PPP) 
är att de kan påverka konkurrenssituationen i branschen. Det finns risk för att 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande försämrar konkurrenssituationen i branschen 
och gör det svårare för mindre och utländska företag att etablera sig. Entreprenadformen 
må sträva efter att utveckla branschen när det kommer till tekniska innovationer, men 
ser inte ut att hjälpa till att skapa en bred och rättvis konkurrens bland entreprenörerna. 
Det är svårt för mindre företag att få annat än en underleverantörsroll (under en av de 
stora entreprenörerna som får funktionsentreprenadskontraktet). Funktionsentreprenad-
formen med helhetsåtagande utvecklar de stora företagens organisationer, då den kräver 
att deras driftsavdelningar samarbetar mer med övriga delar av företaget. Det är dock 
svårt att se hur formen gynnar de mindre företagen.  

Det är lätt att hylla denna arbetsform då den leder till mycket positivt. Man skall dock 
vara aktsam för underliggande motiv till varför entreprenadformen hyllas av 
Trafikverket och entreprenören. Möjligheten finns att medarbetare på Trafikverket är 
positiva till arbetsformen för att den innebär mindre arbete för dem. Detta samtidigt som 
entreprenörerna också kommer vara positiva, då de vet att endast ett fåtal företag klarar 
av denna typ av entreprenad och därför är konkurrenssituationen gynnsam för dem. 
Dessa spekulationer kan endast bekräftas eller dementeras ifall projekt som detta, och 
dess påverkan på konkurrenssituationen, utvärderas under en lång tidsperiod även efter 
dess avslutning. 
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6.6	  Hur	  påverkas	  kvaliteten	  på	  slutprodukten	  av	  funktionsentreprenad?	  
Kvaliteten och eventuella kvalitetsbrister har tagit stor plats i den diskussion som förts 
mellan oss och framför allt driftområdesansvariga på Trafikverket. I detta projekt har 
kvaliteten på slutprodukten inte påverkats negativt av entreprenadformen men det är 
viktigt att tydligt specificera ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör, så 
att kvaliteten och kostnaderna inte blir lidande. Det har dock väckts oro över hur 
kvaliteten på produkten som lämnas över om 13 år kommer att upplevas. Detta beror 
troligtvis på den bristfälliga informationen som NCC förser Trafikverket med. Att hitta 
information om komponenter, användning och underhåll är otroligt svårt, trots att all 
information ska finnas sparad i en gemensam Maximo-databas. Driftsansvaret finns hos 
entreprenören och denne har krav på sig att lagra allt förebyggande underhållsarbete i 
Maximo. 

Att resultaten i upplevelseenkäten inte pekar på någon stor skillnad, i den kvalitet som 
upplevs av trafikanterna, mellan de två delsträckorna bör ses som ett bra betyg för så väl 
NCC som entreprenör, men även för Trafikverket som beställare. Detta eftersom 
Trafikverket lyckats beskriva trafikanternas behov utifrån de ställda funktionskraven. I 
helhetsupplevelsen av de två sträckorna är det fortfarande väldigt jämt och det går inte 
att där se att en sträcka skulle bidra till en bättre körupplevelse. Däremot framgår en 
skillnad när de två tunnlarna, Törnskogs- och Löttingetunneln, jämförs. Då föredrar 38 
% Törnskogstunneln medans 62 % inte upplever någon skillnad. Att ingen föredrar 
Löttingetunneln kan vara värt att notera, då denna tunnel byggts på ett för Trafikverket 
ovanligt sätt. Tunneln byggdes som ett tunnelrör och det sattes sedan in en avskiljande 
mellanvägg för att separera mötande trafik. Vanligt för Trafikverket är att bygga två 
separata tunnelrör, vilket gjorts i Törnskogstunneln. Att trafikanterna verkar föredra 
denna beprövade modell tyder på att designen kanske borde ha varit mer styrt från 
Trafikverkets sida då utformningen av tunneln bestämdes. 

Om entreprenören i framtiden lägger in det underhåll, så väl förebyggande som 
avhjälpande, i Maximo skulle en mer omfattande undersökning av kvalitet kunna 
utföras. Detta eftersom det då skulle gå att sammanställa en förteckning över samtliga 
komponenter och hur ofta de har behövt service. En sådan sammanställning skulle bidra 
till att Trafikverkets områdesansvariga kan se hur entreprenören skött alla komponenter. 
Eventuellt kan de då hjälpa entreprenören i arbetet om de ser stora brister jämfört med 
den egna sträckan. Det kan även vara så, att de kan lära av entreprenören om dennes 
arbete varit mer framgångsrikt. Som det ser ut nu kommer denna typ av undersökning få 
vänta tills entreprenaden lämnas över, vilket sker först om tolv år.  

6.7	  Påverkas	  ekonomin	  av	  funktionsentreprenad?	  
Att kostnaderna för att låta en entreprenör sköta driften som en del i en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande överskrider de kostnader beställaren själv 
skulle ha för samma arbete är inte överraskande. Som det tidigare påpekats i denna 
rapport är alla entreprenörer vinstdrivande företag och det är därför logiskt för dem att 
tjäna pengar på alla de tjänster de säljer. I driften ingår en hel del tjänster och om varje 
del är tänkt att vara vinstdrivande blir det till slut en ganska stor skillnad mot 
Trafikverkets kostnader för samma arbete.  

En uppseendeväckande upptäckt var att alla kostnader i driften inte är inräknade i 
budgeten. Detta eftersom Trafikverket har ett ansvar gentemot bilisterna och 
skattebetalarna att se till att de funktionskrav som finns är uppfyllda, vilket kräver en 
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hel del av driftorganisationen på Trafikverket. I dagsläget uppskattas att arbetet med 
entreprenaden, inom Trafikverket, kostar runt 600 000 SEK årligen och i de 
kostnaderna ingår tid för samordningsansvarig samt eventuella konsultkostnader. Detta 
är kostnader som alltså inte är inräknade i projektbudgeten. På så sätt har ansvarig för 
projektbudgeten ansett, att de pengar som projektet tilldelats inledningsvis inte skulle 
delas ut för uppgifter som tydligt finns med i kontraktet. Detta är ett märkligt beteende, 
då dessa arbetsuppgifter troligtvis skulle kunna fylla en heltidstjänst, vilket det också 
finns planer på hos Trafikverket att inrätta, och motsvarar en kostnad som måste räknas 
med för att den ekonomiska utvärderingen av denna entreprenad skall bli rättvis. Denna 
tjänst skulle vara ansvarig för att sköta kontakten med entreprenören, ha hand om 
byggmöten som hålls varannan månad där funktionskraven gås igenom. Denna person 
skulle även vara ansvarig för att sätta sig in i kontraktet och skulle då ha mer tid att se 
till att entreprenören uppfyller kraven. Tjänsten skulle även vara extra användbar till 
exempel då det är dags för Trafikbesiktning (genomgång av sträckan och dess 
komponenter som skall göras år 3). Under denna besiktning skall anläggningen synas 
noggrant, något som kommer innebära mycket tid från Trafikverket. För att en sådan 
besiktning skall bli resultatrik måste någon från Trafikverket vara väl insatt i hur 
kontraktet är skrivet och vilka krav som kan ställas. Detta kommer även vara avgörande 
då anläggningen skall tas över av Trafikverket, efter 15 års drift. 

Alla de resultat som presenterats i kalkylen som gjorts i denna rapport är 
uppskattningar. Trots detta anser vi att resultatet kan anses tillförlitligt eftersom 
uppskattningarna gjorts av erfarna medarbetare på driftavdelningen på Trafikverket. 
Kalkylen, som visar att kostnaderna för driften av entreprenaden blivit dyrare tack vare 
funktionsentreprenaden, är viktig i många avseenden. Att veta hur mycket 
entreprenören tjänar varje år på driften av entreprenaden kan hjälpa Trafikverket då de 
förhandlar med NCC om ÄTA:or och andra merkostnader. Att i ett sådant läge veta att 
entreprenören faktiskt tjänar pengar kan bidra till att Trafikverket som beställare kan 
vara hårdare vid byggmöten. Det kan även vara bra att i framtida projekt tidigt kontakta 
driften för att se om de anbud som kommit in har en rimlig uppskattning av 
driftskostnader. Om de märker att entreprenören ligger väl högt i driftsdelen bör 
beställaren se till att anbudet istället har en lägre byggkostnad, som på så sätt balanserar 
anbudet. 

En viktig del att komma ihåg då man ser på kalkylen och jämför de kostnader som syns 
där och de utgifter som Trafikverket har, är att Trafikverkets kostnader genom 
funktionsentreprenaden är låsta varje år. NCC får en viss summa varje år, som ej ökar ju 
längre tid som går. Med denna budget, som totalt uppgår till 140MSEK, ska all drift och 
underhåll täckas. Även om kostnaderna i dagsläget inte motsvarar vad Trafikverket 
faktiskt betalat, så bör kontraktstiden hållas i åtanke eftersom entreprenören dels ska 
tjäna pengar på detta samt att de ska kunna lägga undan pengar för framtida kostnader. 
Detta eftersom kostnaderna i entreprenaden med största sannolikhet kommer att öka ju 
längre tid som går. 

Efter det att byggskedet avslutades, gjordes ett uttalande som sa att Trafikverket tjänat 
5% (motsvarande 37,5 MSEK) genom att använda en funktionsentreprenad med 
helhetsåtagande. Vi tycker dock att detta uttalande kom lite väl tidigt, eftersom det då 
återstod 15 år av kontraktstiden. Under dessa 15 år förlorar Trafikverket drygt 1,4 
MSEK årligen samtidigt som de står för många av de ÄTA:or som uppkommer. Totalt 
kommer dessa kostnader uppgå i minst 21 MSEK under driftsperioden och vinsten från 
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byggskedet kommer då ha mer än halverats. Till dessa kostnader bör även de 
resurskostnader som kontraktsenliga möten och förpliktigelser läggas. Då kommer 
nästintill hela vinsten från bygget att vara borta och det krävs därför att ansvariga på 
Trafikverket och för projektet ser till hela kontraktstiden innan de kan dra en tydlig 
slutsats om de ekonomiska fördelarna denna entreprenadform för med sig. 

Dessa skillnader i budgeten mellan bygge och drift tyder med stor sannolikhet på att 
NCC som entreprenör utnyttjat möjligheten de har att flytta kapital inom projektet. 
Detta eftersom deras lägre byggkostnader och högre driftskostnader i slutändan kommer 
att landa i närheten av Trafikverkets uppskattade slutsumma för Norrortsleden.  
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7.	  Slutsatser	  
I detta avslutande kapitel summeras de lärdomar som kan dras från analysen och 
diskussionen. Här besvaras även den inledande frågan på ett klart och tydligt sätt.  

Norrortsleden kan efter avslutat byggskede ses, av medarbetare och trafikanter som en 
lyckad funktionsentreprenad med helhetsåtagande och det finns mycket att lära därav. 
Detta eftersom många av entreprenadens styrkor och svagheter visat sig klart under 
arbetet med Norrortsleden. Även om driften fortfarande är inne i en startsträcka, 
kontrollbesiktningen hösten 2011 kan ses som en avslutning på denna, så finns det här 
lärdomar som kan dras inför framtida projekt.  

Under arbetet med denna rapport har följande slutsatser dragits. 

• Arbetet med Norrortsleden indikerar att framgången i en funktionsentreprenad i 
stor utsträckning är bunden till typen av projekt. 
 

• Norrortsledsprojektet har visat att för ökat antal tekniska innovationer i 
funktionsentreprenader bör Trafikverket göra större ansträngningar för att öka 
frihetsgraden hos entreprenören. 
 

• Funktionsentreprenaden har lett till nya arbetssätt, för såväl beställare som 
entreprenör, och bättre samarbete mellan dessa. Ytterligare förbättringar kan 
dock göras med tiden då båda parter fått tid att vänja sig vid arbetssätten. 
 

• Kunskapsspridningen är ett område med utrymme för förbättring, såväl inom 
som mellan, beställar- och entreprenörsorganisationerna. 
 

• Det finns risk att funktionsentreprenad med helhetsåtagande försämrar 
konkurrenssituationen i branschen och gör det svårare för mindre och 
internationella företag att etablera sig. 
 

• I detta projekt har kvaliteten för trafikanterna inte nämnvärt påverkats negativt 
av entreprenadformen men det är viktigt att tydligt specificera 
ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör så att slutprodukten inte 
blir lidande. 
 

• Kostnaderna för att låta en entreprenör sköta driften som en del i en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande, har i detta fall visat sig, överskrida 
de kostnader beställaren själv skulle ha för samma arbete. 
 

Som punkterna ovan visat finns många styrkor med en funktionsentreprenad med 
helhetsåtagande på ett projekt av Norrortsledens storlek. Det är dock vår uppfattning att 
det i framtiden bör finnas bestämmelser för vilka typer av anläggningar (till exempel 
tunnlar och broar) som är lämpliga att innefattas i en funktionsentreprenad. Detta är 
främst med tanke på den drift som ingår i en funktionsentreprenad med helhetsåtagande, 
då det visat sig att tunnlar i synnerhet är svåra att integrera i denna typ av entreprenader. 

Denna rapport har studerat Norrortsledsprojektet utifrån tre olika aspekter: 
organisatoriska, kvalitetsmässiga och ekonomiska. Ur ett organisatoriskt perspektiv har 
intervjuer visat att arbetssättet lett till ett antal nya samarbetsformer, som det i framtiden 
kan dras lärdomar från. Upplevelseenkäten som genomfördes visade att 
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funktionsentreprenaden inte ledde till någon påtaglig försämring för trafikanterna. Den 
ekonomiska aspekten har uppskattats genom den ekonomiska kalkylen, som visar att 
driften blir något dyrare per år, men att det är svårt att uppskatta om den totala 
kostnaden för hela projektet blir högre på grund av entreprenadformen. 

7.2	  Avslutande	  reflektioner	  
Ett av de första valen som gjordes under examensarbetet var att arbeta abduktivt. Detta 
val har varit till stor hjälp under arbetets gång, eftersom det alltid funnits flera delar att 
arbeta vidare med. Har litteratursökningen gått långsamt har arbetet med intervjuer och 
att hitta respondenter kunnat fortgå. På så sätt har det parallella arbetet varit en stor 
fördel, men det för även med sig vissa nackdelar som måste finnas med i åtanke då 
arbetet utvärderas. På grund av att vissa intervjuer genomfördes väldigt tidigt, fanns det 
ej mycket tid för att samla in alla fakta om olika entreprenadtyper. På så sätt kan de 
första intervjuerna ha fått lida av att kunskapsnivån varit för låg. Till de sista 
intervjuerna har detta dock varit annorlunda, eftersom de teoretiska kunskaperna då 
varit större. Detta kan ha lett till en skillnad mellan kvalitet på genomförda intervjuer. 
Att genomföra intervjuerna under ett så pass långt tidsintervall kan även ha lett till att 
inställningen till entreprenadtypen varierat något. Detta om nya teorier införts i arbetet, 
som varit övervägande positiva eller negativa. Frågorna har dock sett någorlunda lika ut 
inledningsvis, vilket bör betyda att det enbart är följdfrågor som ändrats. Spridningen av 
intervjuerna har även medfört att respondenter kunnat upplysa om nya teorier eller 
viktiga respondenter som annars hade kunnat förbises. 

Så väl den ekonomiska kalkylen som kvalitetsundersökningen har lidit lite av bristen på 
ekonomisk information angående Norrortsledsprojektet. Den ekonomiska kalkylen har 
bitvis varit svår att genomföra, då det saknats ordentligt beräkningsunderlag på 
Trafikverket. Ansvariga för de olika driftområdena har gjort sitt bästa för att utifrån de 
tekniska beskrivningar vi lyckats få fram göra uppskattningar av kostnader. Vissa delar 
var betydligt lättare, eftersom förståelsen för vissa driftområden varit betydligt större än 
för andra. För att kunna genomföra en mer precis kalkyl krävs mer information om alla 
de tekniska komponenter som finns. Anledningen till att det saknas information är att 
NCC ej lagt upp all information de har om sin entreprenad i den gemensamma Maximo 
databas som finns hos Trafikverket. Det är även under dessa möten med 
driftområdesansvariga som vi insett att kunskapen om entreprenaden är förhållandevis 
låg hos Trafikverkets anställda. Flertalet av de vi pratat med har någon gång åkt 
sträckan, men kunskaperna sträcker sig inte längre än så. Undantag finns då vissa haft 
mer samarbete med entreprenaden än andra. Om NCC i framtiden för in de data som 
finns rörande entreprenaden och då även för in samtliga underhållsarbeten, skulle 
Trafikverket mycket lättare kunna skaffa sig en bild över hur den ekonomiska 
situationen ser ut.  

Upplevelseenkäten var ett bra mått på kvaliteten av sträckan och var något som 
upplevdes som intressant av såväl oss som av Trafikverket. Därför ansåg vi att det lilla 
bidrag som gavs av de som svarat på enkäten gav en indikation på hur de olika 
entreprenaderna uppfattades av trafikanter. Hade NCC varit bättre på att införa alla sina 
underhållsarbeten i Maximo, hade kvalitetsarbetet underlättats. Då hade det varit relativt 
enkelt att se hur ofta NCC varit tvungna att arbeta med avhjälpande underhåll och satt 
detta i förhållande till Trafikverkets underhållsfrekvens på liknande produkter. 
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En intressant aspekt som inte togs med inledningsvis, men som kommit fram under de 
intervjuer som genomförts under arbetets gång, var på vilka projekt entreprenaden kan 
vara genomförbar. Många av de som intervjuats har haft väldigt bestämda uppfattningar 
på hur väl lämpat vissa projekt är för funktionsentreprenad. Att se hur dessa 
uppfattningar skiljer sig åt har varit intressant, inte minst för att det står förhållandevis 
lite om sådana begränsningar i den litteratur som studerats. 

Det har även funnits vissa tveksamheter för tidpunkten av denna studie. Detta eftersom 
projektet är i inledningen av driftskedet. Nästa höst (läs hösten 2011) sker det första 
testet på hur NCC klarat av sina uppgifter fram tills dess. Då genomförs en 3 års 
kontroll, trafikbesiktning, som ska svara på en del frågor Trafikverket har på hur 
kvaliteten på Norrortsleden ser ut. Det kan även vara bra att se om uppfattningen av 
funktionsentreprenad skiljer sig nu mot hur den kommer se ut om 13 år då 
entreprenaden övergår från NCC till Trafikverket. Mest intressant skulle det vara om en 
liknande studie kunde genomföras igen om 13 år då entreprenaden lämnats över och det 
finns ett facit på hur väl försöket lyckats. 

7.3	  Studiens	  bidrag	  till	  litteraturen	  
I mycket av den teori som studerats inför denna rapport har informationen om 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande varit bristfällig. Detta beror troligtvis på att 
denna entreprenadform är relativt ny i Sverige och att det ännu inte hunnits göra många 
omfattande studier. Såväl avhandlingar, examensarbeten som rapporter som studerats 
har till stor del fokuserat på ett delmoment i entreprenaden, till exempel driftsfasen eller 
upphandlingsfasen. Tanken med denna rapport är att den ska bidra till en bredare bild av 
funktionsentreprenader med helhetsåtaganden. Då denna rapport studerat ett projekt 
mitt i driftfasen, har såväl produktionsfasen som driftfasen inkluderats i studien, vilket 
gjort att skillnaderna mellan de två delmomenten framgått. Rapporten har visat på 
betydande skillnader, framför allt i arbetssätt och samarbetsformer. Denna kunskap kan 
ligga till grund för fortsatt forskning och fördjupning inom detta område, till exempel 
genom att skapa en branschstandard för hur samarbetet skall fungera i 
funktionsentreprenader med helhetsåtagande. Rapporten har även bidragit med ny 
information med avseende på vilka typer av projekt som passar att genomföras med 
denna entreprenadform. Att kunna välja utifrån en erfarenhetsbank, vilka typer av 
projekt som kan vara lämpade för funktionsentreprenad med helhetsåtagande, kan 
förhindra att framtida projekt stöter på liknande problem som de som uppstått i 
Norrortsledsprojektet. Denna rapport har även öppnat upp för vidare studier inom 
kvalitetsområdet, då det i vår studie visat sig att den upplevda kvaliteten för 
trafikanterna, i de båda tunnlarna, inte påverkas nämnvärt av en funktionsentreprenad. 
Resultaten från den genomförda kostnadskalkylen kan även de bidra till fortsatt 
forskning. Detta då kalkylen visat på att vinstfördelningen mellan de två delmomenten, 
produktion och drift, kan skilja sig från varandra. Det är därför viktigt att ta båda 
delmomenten i beaktning då det är den totala lönsamheten som är intressant i en 
funktionsentreprenad. För framtida utvärderingar av de ekonomiska aspekterna av en 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande har rapporten visat att det tillkommer 
positiva bidrag i form av till exempel förbättrat samarbete och förbättrade 
arbetsprocesser som ej kan mätas i monetära termer. Eftersom det nyligen startats flera 
liknande projekt i Sverige skulle det vara intressant att i fortsatt forskning kunna 
jämföra flera projekt. 
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Även på Trafikverket kommer rapporten att kunna användas eftersom det tidigare inte 
genomförts en studie av funktionsentreprenad med helhetsåtagande av denna storlek. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  -‐	  Intervjufrågor	  

Frågor	  till	  samordningsansvarig	  -‐	  Trafikverket	  
1 Arbetet i funktionsentreprenaden 
1.1 Varför valde T.V. att arbeta i FE? 

1.2 Går det att uppskatta hur mycket tid ni på Trafikverket lägger ner i arbetet med 
Funktionsentreprenaden? Vet du hur detta förhåller dig till den tid ni lägger ner 
på era vanliga entreprenad i er del av Norrortsleden? 

1.3 Hur många aktiviteter har ni i ert vanliga arbete med entreprenörer ex. 
skyddsronder, byggmöten, inspektioner m.m. Finns det en lista på vad ni gör i er 
vanliga entreprenad? 

1.4 Vilka förbättringar ser du i detta arbetssätt? Svagheter och styrkor? 

1.5 Tror du att detta arbetssätt kan leda till att driften outsourcas helt? 

2 Driftarbetet 
2.1 Hur sköter ni drift arbetet? Finns det regler för hur lång tid t.ex. klotter skall 

städas bort, hål i vägen etc.? Följs dessa? 

2.2 Hur fort gör NCC dessa åtgärder? Vad har de för krav på sig? 

2.3 Vad är den största skillnaden på hur underhållet fungerar i er del och i NCC:s 
del 

2.4 Sker det ett stort informationsutbyte, t.ex. om någon av delarna kommer på ett 
nytt sätt att underhålla en viss komponent? 

3 Samarbetet med NCC 
3.1 Hur anser du att arbetet med NCC fungerar? 

3.2 Hur sköts kommunikationen? Vilken nivå? PL <->PL ? 

3.3 Finns det några stora skillnader i det samarbete ni har med NCC och det ni har 
med andra leverantörer. 

3.4 Vilka delar har fungerat allra bäst, var känner ni att ni kan lära er något från 
NCC? 

3.5 Vilka lärdomar har ni dragit av NCC? 

4 Kontakt med Mjölby FE 
4.1 Vem kan vi kontakta i de andra projekten som nu har påbörjat en FE? 

5 Upplevelseenkäten 
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5.1 Vilka är de viktigaste aspekterna att fråga efter i denna enkät? Vägunderlag, 
skyltar, belysning? 
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Frågor	  till	  projektchef	  -‐	  NCC	  
1. Generellt om projektet och organisationsstrukturen 
1.1 Vilket är ditt starkaste minne från projektet? 

1.2 Hur såg organisationen ut och vilken var din roll? (Projektchef, projektledare, 
NCC etc.) 

2. Kommunikation och erfarenhet 
2.1 {Enl. projektboken, verkade kommunikationen mycket bra} Skiljde sig detta 

projekt något när det kommer till kommunikationen? 

2.2 Hur mycket samarbete var det under arbetets gång mellan Trafikverkets 
utförandeentreprenad och NCC funktionsentreprenad? 

2.3 När projektet var avslutat, vad lades det ner för arbete inom 
erfarenhetsåterkoppling (lessonslearned)?  

2.4 NCC arbetar i en funktionsentreprenad i Mjölby just nu, vilka lärdomar tog ni 
med er dit? 

3. Funktionsentreprenad: skillnader och svårigheter 
3.1 Hur stort inflytande hade Trafikverket på NCC:s projekt? 

3.2 På vilket sätt skiljer sig detta arbetssätt från andra projekt du arbetat med? Vilka 
var de olika svårigheterna? 

3.3 Styrkor och svagheter med funktionsentreprenad? 

3.4 Urban Sundström nämnde att en av fördelarna med f. entreprenad var att man 
kan flytta pengar mellan byggandet och driften, var detta något du märkte av? På 
vilket sätt? 

3.5 Ser du potential i detta arbetssätt? (funktionsentreprenad) Varför? 

3.6 Ser du att detta arbetssätt är mest lämpad för en viss typ av projekt?  

4. Avslutande frågor 
4.1 I efterhand, vad skulle du gjort annorlunda? Vilka förbättringar i arbetssättet ser 

du? 
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Frågor	  till	  projektledare	  Motalaprojektet	  -‐	  Trafikverket	  
1.  Hur långt har projektet kommit? 

2.  Vilken roll har du i projektet? 

3.  Hur lång tid löper driftkontraktet efter byggets färdigställande? 

4.  Varför/när valde ni funktionsentreprenad till detta projekt? Vilka styrkor och 
svagheter såg ni med detta arbetssätt? 

5.  Leder detta arbetssätt till fler tekniska innovationer? 

6.  Har ni använt er av tidigare erfarenhet från Norrortsleden? (tips eller hört 
skräckhistorier) 

7.  Vilka skillnader i arbetssätt ser ni mellan detta projekt och andra? 

8.  Leder funktionsentreprenader till ökat samarbete mellan Trafikverket och 
entreprenören? 

9.  Finns det, enligt dig, någon speciell typ av projekt som passar extra bra till 
denna arbetsform? (t.ex. projekt utan tunnlar eller broar eller projekt av någon 
viss storlek etc.) 

10.  Vilken tror du kommer bli den största utmaningen med att jobba i 
funktionsentreprenad? 
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Frågor	  till	  sektionschef	  installation	  väg	  -‐	  Trafikverket	  
1. Norrortsleden 
1.1 Vilken var din roll i projektet? (förvaltning?) 

1.2 Hur uppfattade du att funktionsentreprenaden skilt sig från utförande-
entreprenaden? 

1.3 Vilka fördelar/nackdelar ser du med en funktionsentreprenad? 

2. Organisationen 
2.1 Hur ser processen ut från beslut att bygga till färdigställande? Vet du om det 

finns en beskrivning av detta? 

2.2 Hur fungerar överlämnandet från färdigbyggt till drift/underhåll? 

2.3 Hur hänger drift (installation) ihop med t.ex. samhälle? 

2.4 När kopplas drift & underhåll in i processen med ett nytt projekt? 
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Frågor	  till	  projektledare	  -‐	  Trafikverket	  
1. Generellt om projektet och organisationsstrukturen 
1.1  Vilket är ditt starkaste minne från projektet? 

1.2  Hur såg organisationen ut och vilken var din roll? (Projektchef, projektledare, 
NCC etc.) 

1.3  Vem var beställare, kund och konsument i projektet? 

1.4  Fanns det någon projektmodell ni använde under projektet? Hur fungerade den? 

2. Kommunikation och erfarenhet 
2.1  {Enl. projektboken, verkade kommunikationen mycket bra} Skiljde sig detta 

projekt något när det kommer till kommunikationen? 

2.2  Hur mycket samarbete var det under arbetets gång mellan Trafikverkets 
utförandeentreprenad och NCC funktionsentreprenad? 

2.3  Tror du att man går miste om kunskap när man lämnar ut ett så stort projekt till 
en funktionsentreprenad? 

2.4  Hur har erfarenhetsöverföringen fungerat under projektets gång? Såväl i 
Trafikverket som från NCC. 

2.5  Det gjordes enkäter under projektets gång, vad visade dessa? (Kan vi ta del av 
dem?) 

2.6  Hur samlades information om erfarenheter från projektanställda in, om de inte 
var med till slutet/ om de var med under hela projektets gång såväl från 
Trafikverket som NCC 

2.7  När projektet var avslutat, vad lades det ner för arbete inom 
erfarenhetsåterkoppling (lessonslearned)? Fanns någon skillnad mellan hur ni 
arbetade på Trafikverket mot hur ni arbetade med NCC? 

 
3. Funktionsentreprenad: skillnader och svårigheter	  
3.1  Hur upplevde du att Trafikverkets projekt påverkades av 

funktionsentreprenaden? 

 

3.2  På vilket sätt skiljer sig detta arbetssätt från andra projekt du arbetat med? Vilka 
var de olika svårigheterna? 

3.3  Ser du potential i detta arbetssätt? (funktionsentreprenad) Varför? 

 
4. Avslutande frågor 



 76 

4.1  I efterhand, vad skulle du vilja gjort annorlunda? Vilka förbättringar i 
arbetssättet ser du? 
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Frågor	  till	  affärschef	  -‐	  NCC 

1. Generellt om projektet och organisationsstrukturen 
1.1  Vilket är ditt starkaste minne från projektet? 

1.2  Vad hade du för roll i projektet och hur såg organisationen ut? (Projektchef, 
projektledare, Trafikverket etc. rita in i organisationsschema, hur ser ett normalt 
organisationsschema ut?) 

2. Kommunikation och erfarenhet 
2.1  Hur mycket samarbete var det under arbetets gång mellan Trafikverkets 

utförandeentreprenad och NCC funktionsentreprenad? 

2.2  Hur har erfarenhetsöverföringen fungerat under projektets gång? Såväl i NCC 
som mellan NCC och Trafikverket 

2.3  När projektet var avslutat, vad lades det ner för arbete inom 
erfarenhetsåterkoppling (lessonslearned)?  

2.4 NCC arbetar i en funktionsentreprenad i Mjölby just nu, vilka lärdomar tog ni 
med er dit? 

2.5  Fanns någon skillnad mellan hur ni arbetade på NCC med detta projekt mot hur 
ni vanligtvis arbetar? 

3. Drift 
3.1  Hur hanterar NCC den dagliga driften? Hur lång tid tar det att t.ex. tvätta bort 

klotter eller laga hål i vägen 

3.2  Fanns tillräcklig kompetens på NCC för att sköta drift, om nej var kom den ifrån 
om ja vad gjorde den tidigare? 

3.3  Hur mycket påverkades bygget av vägen driften? 

4. Funktionsentreprenad: skillnader och svårigheter 
4.1  Hur upplevde du att NCC:s projekt påverkades av att projektet var uppbyggt 

som en funktionsentreprenad? 

4.2  På vilket sätt skiljer sig detta arbetssätt från andra projekt du arbetat med? Vilka 
var de olika svårigheterna? 

4.3  Styrkor och svagheter med funktionsentreprenad? 

4.4  Ser du potential i detta arbetssätt? (funktionsentreprenad) Varför? 

4.5 Ser du att det krävs en speciell typ av organisation för att klara arbetet med en 
funktionsentreprenad? 
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5. Avslutande frågor 
5.1  I efterhand, vad skulle du gjort annorlunda? Vilka förbättringar i arbetssättet ser 

du? Vad är det svåraste med att jobba i funktionsentreprenad? 
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Bilaga	  2	  -‐	  DoU	  sträckan	  Täby	  kyrkby	  –	  Rosenkälla	  
Denna kalkyl innehåller uppskattade kostnader av drift och underhåll om Trafikverkets 
driftsavdelning skulle ta över ansvaret för drift och underhåll av 
funktionsentreprenaden. Entreprenaden driftas och underhålls i dagsläget av 
entreprenören, NCC. Siffrorna i denna kalkyl bygger, om inget annat anges, på 
uppskattningar gjorda av driftområdesansvariga på Trafikverket. På grund av att 
Trafikverket valt att dela upp sin verksamhet i totalt åtta driftområden har denna kalkyl 
delats in i nio delar, åtta driftsområden samt samordningsansvar.  
 

Grundpaket drift, GPD 
Grundpaketet för drift och underhåll är exakt det samma på Trafikverket som hos 
entreprenören. NCC har anlitat samma leverantör för tjänsten som Trafikverket själva 
kontrakterade för den egna delen av Norrortsleden. I detta paket ingår till exempel 
snöröjning. 

Uppskattad årskostnad för GPD uppgår till 1 372 426 SEK.  
 

El & belysning 
Denna del innefattar all typ av belysning och el som finns på vägarna och i komplexa 
anläggningar. Här ingår elkonsumtion samt kontroll över de elavtal som finns med 
leverantörer. Även förebyggande och avhjälpande underhåll på belysningsarmaturer 
samt elkomponenter tillkommer i de beräknade kostnaderna. Alla uppgifter som legat 
till grund för beräkningarna (antal belysningsarmaturer, antal fläktar, typ av armaturer, 
typ av fläktar samt effekter på dessa) kommer från entreprenörens del i Maximo-
databasen som finns tillgänglig på Trafikverket. 

Uppskattad årskostnad för el och belysning uppgår till 1221172SEK.  
 

VA-anläggningar & fläktar 
Detta ansvarsområde inbegriper alla vatten- och avloppsfaciliteter samt fläktar i tunnel 
och utrymmeslokaler. Även här ingår förebyggande samt avhjälpande underhåll och de 
uppgifter som ligger till grund för beräkningarna (antal fläktar och antal VA-
anläggningar) kommer från entreprenörens del i Maximo-databasen som finns 
tillgänglig på Trafikverket. 

Uppskattad årskostnad för VA-anläggningar och fläktar uppgår till 1050000SEK.  
 

Säkerhetssystem 
Alla system som behandlar trafiksäkerheten i tunneln så som bommar och skyltar. 
Mycket av arbetet är underhåll, så väl förebyggande som avhjälpande. 

Uppskattad årskostnad för säkerhetssystem uppgår till 500 000 SEK.  
 

Styr & brandlarm 
Alla styr och brandlarmsystem som finns längs vägnätet och i komplexa anläggningar 
sköts av denna del. Här ingår såväl förebyggande som avhjälpande underhåll. Enligt 
information så har entreprenörens system haft något färre larm än Trafikverket eftersom 
Trafikverket haft stora problem med miljögivarna. I denna del skiljer sig uppbyggnaden 
av systemen något då de på Trafikverket infört ändringar som NCC sagt sig inte vara 
intresserade av. 

Uppskattad årskostnad för styr och brandlarm uppgår till 750 000 SEK.  
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Konstruktion, berg & betong 
Arbetet med berg och betong sker på ett annorlunda sätt jämfört med de andra 
driftområdena. Här finns ingen kontrakterad underentreprenör som löpande har hand om 
underhållet utan löpande besiktningar avgör om underhåll måste genomföras. Var 6:e år 
sker inspektioner av berget i tunnlarna och de betongkonstruktioner som finns ute på 
vägarna. Det är framförallt läckage samt alger och mossa som ska kontrolleras och 
inspekteras. I Löttingetunneln borde kostnaderna för åtgärder mot mossa, alger och 
läckage vara väldigt låga eftersom det fortfarande är en väldigt ny tunnel. Priserna per 
kontroll i tabellen nedan är beräknade på kostnaderna för denna typ av kontroller i 
Törnskogstunneln. Antalet kontroller syftar på hela entreprenadtiden, 15 år. 
 

 
Uppskattad årskostnad för konstruktion för berg och betong uppgår till ca 36 000 SEK. 

 
ITV 

ITV systemet inbegriper alla de kameror, telefoner och högtalare som finns nere i 
tunneln. I dagsläget sker redan all övervakning av systemet från Trafikverket eftersom 
trafiken i tunneln kräver att speciella lagar och bestämmelser följs. ITV systemet kräver 
inte så mycket avhjälpande underhåll utan det är mycket förebyggande underhåll som 
måste skötas. Kostnaderna för Löttingetunneln är relativt lika de i Törnskogstunneln 
eftersom underhållsarbetet sker på samma sätt. Den stora skillnaden är antalet 
komponenter installerade i tunneln. Då Löttingetunneln är mindre är även antalet 
komponenter färre.  
 

System Komponent Antal i Törnskogstunneln Antal i Löttingetunenln 
Telefoni Telefoner 44 st 10 st 
Radio Läckande kabel 4 km 2 km 
ITV Kameror 81 st 48 st 

 
Baserat på antalet komponenter uppskattar ansvarig att årskostnaderna för 
Löttingetunneln borde vara hälften av de som finns i Törnskogstunneln. 

Uppskattad årskostnad för ITV uppgår till 750 000 SEK.  
 

Typ av kontroll Pris/m 
Pris per kontroll 
Löttinge 

Antal 
kontroller Pris per år 

Dropp och läckor 34 36298 5 12099 
Huvudinspektion 110 116878 3 23376 
   Totalt 35475 
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Beläggning, asfalt 
På beläggningssidan borde arbetet som NCC lägger ner inte vara så stort då det enbart 
rör sig om 15 år. Men här ingår omasfaltering och beläggningsjobb vid slitage. 
Beräkningarna är gjorda på en 6 km lång väg med tre körfält, 2+1 väg hela sträckan, 
samt en 1 km lång mötesfri tunnel.  
 
 Längd (m) Bredd (m) Kvadratmeter (m2) Kostnad i kr (m2/år) Totalkostnad 
Väg 6000 13 78000 12 936000 
Tunneln 1000 8 8000 16 128000 
    Totalt 1064000 

 
Uppskattad årskostnad för beläggning uppgår till 1 064 000 SEK.  

 
Samordningsansvar 

Denna del har en övergripande funktion och räknas ej som ett driftområde. Men kräver 
ändå så pass stora resurser årligen att den måste räknas med i kalkylen. Här ingår ett 
ansvar att samordna alla de jobb som ska utföras i driften och se till att alla 
driftområdesansvariga har tillräckliga resurser för att kunna sköta sina jobb. Här ingår 
även kostnader för avstängningar av Norrortsleden. Entreprenören har i dagsläget 13 
avstängningar per år och det är Trafikverkets uppfattning att de kan klara av samma 
arbetsbörda med färre avstängningar. Med färre avstängningar uppgår denna punkt till 
260 000 SEK varje år. Här ingår även kostnader för servicegruppen, 700 000 SEK varje 
år. Servicegruppen är anlitade för att ansvara för det underhåll som sköts i 
anläggningarna och ute på vägarna. Även kostnader för fastighetsförvaltning, 200 000 
SEK varje år, ingår i samordningsansvaret. Detta eftersom dessa poster inte kan räknas 
in i någon av de övriga driftområdena. I fastighatsförvaltning ingår såväl städning av 
lokalerna som lagning av lokaler. 

Uppskattad årskostnad för samordningsansvar uppgår till 1160000 SEK. 
 
I samtliga driftområden ingår även kostnader för den extra tid ansvariga på Trafikverket 
tror att det skulle kosta dem att drifta denna funktionsentreprenad. Dessa kostnader är 
dock små då funktionsentreprenaden är en så pass liten del av det trafiknät de ansvarar 
för.  
 
Om Trafikverket skulle överta ansvaret för drift och underhåll av 
funktionsentreprenaden Norrortsleden skulle den totala summan per år uppgå i 
uppskattningsvis 7902598 SEK.	  
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Bilaga	  3	  –	  Upplevelseenkät	  

Norrortsleden	  -‐	  Upplevelseenkät	  

Syftet med denna enkät är att se hur körmiljön i Norrortsleden upplevs av trafikanter. 
Enkäten är uppdelad i tre delar, de två första delarna behandlar varsin del av den 16 km 
långa vägen och den avslutande delen är en jämförelse av dessa två. 
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Övriga synpunkter eller iakttagelser på delsträcka 1 
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Övriga synpunkter eller iakttagelser på delsträcka 2 
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Bilaga	  4	  –	  Enkätresultat	  
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