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Sammanfattning 
Under litteraturstudierna fick författarna en uppfattning om att järnvägsbranschen är präglad av en 
hel del problematik som visat sig i ett flertal brister. Flera större omorganiseringar hade skapat en 
bransch med otydliga ansvarsgränser och otydliga roller med en mängd utdragna rättsliga tvister 
mellan beställare och entreprenörer som följd. Stämningen beskrevs som dyster och kompromisser 
mellan järnvägsaktörer förekom inte i den mån som behövdes, utan aktörerna tänkte mest på sin 
egen verksamhet. En ändring behövdes. 

Rapporten är begränsad till tre nyckelaktörer med koppling till järnvägsunderhåll: beställare, 
entreprenör och trafikutövare. Fokus har lagts på det alltför förekommande avhjälpande underhållet, 
som visar sig i form av trafikstörningar och trafikstopp. I samma veva uppstod en insikt om att 
behovet att föra in förebyggande underhåll i större omfattning var stort. Med tanke på de kunskaper 
författarna införskaffat sig under sin utbildning gällande förebyggande underhåll, var det lite av en 
chock att upptäcka hur underhållet på järnvägen sköts tidigare.  

Järnvägsaktörer med olika verksamheter på järnvägen, är formellt oberoende av varandra för att 
uppnå en fungerande järnväg och därmed en utökad samverkan. Dialog och samverkan var två 
nyckelord som ofta förekom och en idé om att införa rutiner för en utökad samverkan i form av 
dialog, antogs kunna vara början till en lösning på problematiken.   

När arbetet med rapporten fortlöpte, upptäckte författarna att järnvägsbranschen är en bransch 
under en pågående förnyelse. Ett förbättringsarbete pågår i form av renodlade roller på riksdagens 
beslut nu i år och Forum för Framkomlighet (FFF) är ett forum som arbetar för just en utökad 
samverkan. I forumet träffas beställare, entreprenörer och trafikutövare för att genom dialog uppnå 
en utökad samverkan, där det första mötet inträffade i april nu i år.   

En hel del har hänt under rapportens gång och författarna har utvecklat en samverkansstrategi i 
bästa mån utefter befintliga förutsättningar för att strategin ska vara applicerbar. Strategin är 
uppdelad i tre faser för att införas successivt, där Fas 3 innebär en samverkan över ett helt distrikt. 
Det om något, är en total samverkan.  
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Abstract     
During the writers literature study they received a clearer perception of the problematics that is 
embossed in the Railway industry. Several larger reorganisations had created an industry with 
unclear responsibilities and unclear roles resulting in several protracted litigations between the client 
and the contractor. The mood was described as bleak and compromises between the operators did 
not occur by the necessary means, the operators mostly considered only their own activities in the 
industry. A change had to be done. 

This report is limited to three key operators with connections to the maintenance on the railway. 
These key operators are: the client, the contractor and the transport operator. The report focuses on 
the all to reoccurring corrective maintenance that results in traffic-disturbances and traffic-stops. In 
the same time an insight occurred that a large need for implementing a preventive maintenance on a 
larger scale existed. Considering the knowledge the writers had acquired during their education 
about preventive maintenance, it slightly shocked them to see how the railway maintenance was 
carried out on the railway. 

Different operators in different organisations on the railway are dependant of each other to 
accomplish a functional railway, thus an increased interaction between the operators is achievable. 
Dialogue and interaction were two keywords that often reoccurred and the idea to, by an increased 
dialogue, introduce routines for an extended interaction was considered being a first step to solving 
the issues that exists on the railway. 

During the writers work on this report, they discovered that the railway industry is an industry under 
renewal. A process for improvement is currently going on, in the form of purer roles which was 
carried on after a decision was made by the Parliament of Sweden. The Forum for Accessibility (FFF) 
is a forum, which had their first meeting in April this year, they are currently working on increasing 
the interaction on the railway. In this forum the client, contractors and transport operators form a 
dialogue to achieve this increased interaction between one and another. 

A lot has happened during the writers work on this report and they have developed an interaction-
strategy in the best way possible to make this strategy applicable considering the current conditions 
on the railway today. 
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Förord 
Rapporten riktar sig till personer inom anläggningsbranschen som har en koppling till järnvägs-
underhåll i olika former. Vi vill öka samverkan mellan järnvägsaktörer och deras olika arbeten.  

Det har varit ett riktigt stort nöje att arbeta med rapporten eftersom vi tyckt att ämnet varit väldigt 
intressant. Att det dessutom visade sig vara en het potatis i skrivande stund, var ett stort plus i 
kanten och ökade motivationen ytterligare. Under arbetets gång visade det sig att ”Forum för 
Framkomlighet” (FFF) hade kommit igång ungefär samtidigt som detta examensarbete. Det visar att 
ett arbete pågår för utökad samverkan. 

Vi har fått ovärderlig hjälp med vårt examensarbete av oerhört kunniga och hjälpsamma personer 
inom anläggningsbranschen. Ni har verkligen tagit Er tid för oss och svarat på våra frågor och varit 
tillgängliga när vi behövt Er. Ett stort tack, utan Er hade denna rapport inte varit möjlig! 

 
 
 
 

Jan Dahlberg, Vectura 
Per Wesström, Vectura 
Jörgen Olsson, Vectura 

Anders Lindahl, KTH Järnvägsgruppen 
 
 

Hoppas du får en trevlig läsning! 
 
 
 
 

Stockholm, 2013-06-14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nyckelord: samordning, samverkan, dialog, järnvägsaktörer, beställare, entreprenör, trafikutövare, 
BEST, underhåll, förebyggande underhåll, strategi    

Cecilia Andersson Lawrence Jayamanne 
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Definitioner och förkortningar 
Nedan beskrivs definitioner och förkortningar som förekommer i rapporten. 

 
Anläggningsbransch Bransch där bl.a. järnväg och väg ingår 
 
Avhjälpande underhåll Åtgärder som utförs efter att ett fel eller störning uppstått 
 
Beställare  Trafikverket. Beställaren är den verksamhet som fattar beslut att 
  starta ett projekt på egen bekostnad och beställer de tjänster som 
  behövs för att utföra projektet genom kontraktskrivning  
 
FFF  Forum för framkomlighet, samverkan mellan aktörerna 
 
Funktionsansvar Ansvar som aktör har för anläggningens tekniska funktion 
 
Förebyggande underhåll Åtgärder som genom planering utförs innan fel eller störning uppstår 
 
Förvaltning  Underhåll och drift av järnvägsanläggningen  
 
Förvaltningsmyndighet Självständig organisatorisk enhet inom den statliga eller kommunala 
  förvaltningen 
 
Infratek  Fristående entreprenör inom bl.a. järnväg 
 
Järnväg                        Område där spårburen trafik färdas på räler 
 
Järnvägsaktörer  Beställare (Trafikverket), underhållsentreprenörer och trafikutövare 
  (t.ex. SL) 
 
Järnvägsanläggning Konstruktionen som utgör järnvägen: bana, el, signal och tele 
 
Kapacitet  Antal tåg per tidsenhet 
 
LOU  Lagen om Offentlig Upphandling 
 
Okulärbesiktning Att undersöka teknisk tillstånd på något genom att enbart titta på det  
 
Projekt  En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en 
  klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurser 
 
Rutiner  En beskrivning av vad som kontinuerligt ska göras 
 
Samordning  Att anpassa och koordinera flera saker till varandra 
 
Samverkan  Samordning mellan flera aktörer med mål att öka tidseffektivitet och 
  produktivitet 
 
SJ AB  Helägt statligt företag inom tågtrafik 
 
Tekniskt tillstånd Beskriver i vilket skick en komponent eller del befinner sig i 
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Totalentreprenad Entreprenadform där entreprenör har ansvar för både projektering och 
  utförandet av underhållsarbetet 
 
Trafikutövare  Aktör som bedriver tågverksamhet på järnvägen 
 
Trafikverket  Statlig myndighet som ansvarar för infrastrukturen, bl.a. järnvägen 
 
Underhåll  Förvaltandet av en anläggning i form av olika åtgärder för att behålla 
  anläggningens tekniska tillstånd 
 
Underhållsentreprenör Entreprenör som utför underhållsarbetet 
 
Underhållsstrategi En plan för att uppnå önskade mål gällande underhåll  
 
Utförande entreprenad Entreprenör som utför underhållsarbetet, kan även vara en 
  entreprenadform där entreprenören endast har som uppgift att utföra 
  järnvägsarbetet på banan 
 
Vectura Consulting AB Teknikkonsultföretag inom anläggningsbranschen 
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1 Inledning 
Författarna bakom rapporten är studenter på Kungliga Tekniska Högskolans program ”Byggteknik och 
design”. Inom utbildningen har de bl.a. fått lära sig vikten av att arbeta med ett förebyggande 
underhåll, där syftet med underhållsmetoden är att undvika driftstörningar samtidigt som den är mer 
kostnadseffektiv. Att sedan jämföra denna kunskap med hur underhållet sköts gällande Sveriges 
järnvägar var därför lite av en chock för studenterna. Speciellt med tanke på vilka kostnader 
järnvägsanläggningar kräver och hur mycket pengar som kan sparas med enkla medel i form av 
samverkansrutiner. 

Som pendlande studenter har författarna många gånger själva upplevt de konsekvenser som uppstår 
i form av trafikstörningar. Därför kände de att detta är ett aktuellt ämne som studenterna valde att 
fördjupa sig i vid sitt examensarbete. 

1.1 Bakgrund 
Det kan tyckas att det förekommer alltför mycket trafikstörningar på Sveriges järnväg idag vilket även 
uppmärksammas i media. En trafikstörning leder till trafikförseningar och plötsliga trafikstopp som 
skapar stora indirekta kostnader för samhället utöver de direkta kostnaderna i form av material, 
maskiner och arbete för att snabbt åtgärda felen. De ständigt återkommande trafikstörningarna 
tyder på brister inom järnvägsunderhållet.  

Den ökande tågtrafiken kan antas bidragit till att entreprenörer inte får tillräckligt med utrymme på 
banan för det förebyggande arbete. Det gör att fel och störningar i järnvägsanläggningen uppstår 
med jämna intervaller, vilket trafikutövares kunder känner av. När ett fel uppstår på banan måste 
entreprenören rycka ut och åtgärda felet i form av avhjälpande underhåll, där fokus ligger på att få 
igång trafiken.  

En koppling till de återkommande trafikstörningarna kan dras till att underhållsentreprenörer inte får 
den tid på banan som behövs för ett förebyggande arbete i större omfattning. En anledning kan vara 
brist i förståelse för vikten av ett förebyggande underhåll. En annan anledning kan vara att beställare 
och trafikutövare ser större vinster i att trafiken ska fortsätta gå i den mån det är möjligt. Dessa 
anledningar tillsammans kan tyckas visa på brister i dialogen mellan beställare, entreprenör och 
trafikutövare. 

Brist i förståelse och i dialog kan vara en konsekvens av flertalet omorganiseringar som skett inom 
järnvägsbranschen. Omorganiseringar som gjorts med syfte att öka affärsmässigheten genom bl.a. 
bolagisering, sambolagiseringar och konkurrensutsättning. 

För att öka aktörernas dialog och förståelse för entreprenörens underhållsarbete, kan det anses att 
aktörerna behöver skapa en kontinuerlig dialog. Dialogen bör ske med syfte att se över prioriteringar 
gällande bl.a. tider på banan utefter ett långsiktigt tänk. Det skulle kunna bidra till att få in det 
förebyggande underhållet i större omfattning och på så vis minska de störningar som förekommer på 
järnvägen idag. 
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1.2 Syfte och målformulering 
Syftet med arbetet är att undersöka hur en utökad samverkan mellan järnvägsaktörer kan införas i 
form av rutiner, samtidigt som ett förebyggande järnvägsunderhåll motiveras. På så sätt kan även ett 
långsiktigt tänk bli en daglig rutin gällande underhållsarbetet som bör visa sig i mindre avhjälpande 
underhållarbete. 

Resultatet ska vara en applicerbar samverkansstrategi. Den ska motivera för ett förebyggande 
järnvägsunderhåll med målet att ge minskade trafikstörningar med nöjdare kunder på järnvägen.  

1.3 Avgränsningar 
Problematiken på järnvägen är komplex och järnvägsbranschen är omfattande. För att nå målet inom 
tidsramen, har fokus legat på tre aktörer: beställare, entreprenör och trafikutövare. Intervju har inte 
gjorts med trafikutövare i denna rapport. 

Kärnan i problematiken har identifierats och sedan avgränsats till de tre senaste åren, då Trafikverket 
startades år 2010. Det ska skapa en förståelse för dagens situation och en möjlighet att utforma en 
applicerbar samverkansstrategi utefter befintliga förutsättningar. 

Inga ekonomiska beräkningar har utförts för att räkna på lönsamhet för de olika aktörerna. Detta då 
arbetet utförts inom en tioveckors period och författarna tagit fasta på att ett förebyggande 
underhåll är lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv. 

De ämnesområden rapporten behandlar är:  

• Samverkan 
• Aktörer 
• Omorganiseringar inom järnvägsbranschen 
• BEST 
• Underhåll 
• Strategi 

1.4 Utförandemetod 
Rapporten är en kvalitativ studie. En objektiv verklighet har analyserats för att därefter kompletteras 
med intervjuer och enkätfrågor. Frågorna har fungerat som underlag för samverkansstrategin med 
syftet att vara applicerbar. 

Först inleddes en litteraturstudie för en överblick om järnvägsbranschen och dess problematik. 
Därefter utfördes intervjuer som slutligen kompletterades med en enkätundersökning för en 
helhetsbild.  

1.4.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna inleddes med att hitta lämpligt material för arbetet. Sökningar gjordes i KTHb:s 
sökdatabaser ”diva” och ”artikelsök” samt på aktörers hemsidor och google. Rapporter, utredningar 
och böcker samlades in. 

Den insamlade litteraturen lästes för att sålla ut olämpligt material, där litteratur som lämpade sig för 
arbetet behölls. De utvalda källorna studerades noggrant och innehållet bearbetades i form av 
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sammanställningar, där kopplingar kunde göras till vilka nyckelord rapporten skulle bestå av. Denna 
arbetsmetod gav underlag för teorin i rapporten. 

1.4.2 Datainsamling 
Diskussioner med personer på Vectura som har lång erfarenhet inom järnvägen, gav underlag för 
framtida intervjuer och ytterligare grund för rapportens teori. Frågeställningar har skrivits ner 
kontinuerligt under arbetet med litteraturstudierna. 

Intervjufrågor till entreprenör och beställare sammanställdes, där författarna medvetet valt att inte 
nämna ordet ”dialog” förrän i slutet av intervjuerna för att inte vara ledande i sina frågor. Syftet med 
valet var att inte låta intervjupersonerna styras av de funderingar författarna själva hade kring sin 
samverkansstrategi. Det skulle ge intervjupersonerna möjlighet att berätta om sin egen syn på 
samverkan utan att påverkas av författarnas mål med arbetet. Dessutom skulle det ge författarna en 
mer objektiv syn på helheten. 

Intervjuerna spelades in och utfördes på Vecturas kontor med entreprenör och hos Trafikverket, där 
chef och sektionschef för drift och underhåll i bl.a. Stockholm intervjuades. Transkribering av 
inspelningarna gjordes efter varje intervju och användes vid analys- och resultatarbetet.  

För att få svar på de frågor som uppstått efter intervjuerna, sammanställdes en enkät som skickades 
ut till entreprenadchefer för drift och underhåll inom de större företagen. Det gav en helhetsbild av 
situationen och utgjorde pusselbitar som saknades då en avgränsning gjorts till de senaste tre åren. 

1.4.3 Analys 
Analysen är baserad på litteraturstudier, diskussioner, intervjuer och enkätsammanställning. 
Resultatet analyserades med fakta från datasammanställningen och kopplingar kunde dras till teorin i 
rapporten. 
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2 Teori 

2.1 Samverkan  
Ordet samverkan finns inte definierat och kan ha ett flertal betydelser. I rapporten avser samverkan 
”en samordning mellan olika aktörer” (Anders Lindahl, 2013).  

2.1.1 Vad är samverkan? 
Samverkan kan vara ett utmärkt sätt att förena flera olika aktörer med olika verksamheter, där ett 
krav på information och förhandling kan vara lämpliga krav för att få till ett bra basunderlag. 
Samverkan innebär då att aktörer med sin kompetens tillsammans kan bidra till en bättre bransch 
och dessutom en bättre arbetsmiljö (Arbetsgivarverket, 2003). 

”Du känner väl till historien om två stenhuggare som fick frågan om vad de gjorde. Hugger stenarna 
jämna, svarade en av dem. Är med och bygger en katedral, svarade den andre. Behovet att se sin 
egen uppgift i ett sammanhang är allmängiltigt” (Arbetsgivarverket, 2003 s. 5). 

Många kan nog hålla med om att aktörer som känner engagemang, bidrar på ett bättre sätt för att 
förbättra en bransch. En förutsättning för engagemang är delaktighet, som skapar förståelse för 
branschens mål, behov och förutsättningar. Detta kan kallas för samverkan (Arbetsgivarverket, 
2003).  

2.1.2 Varför samverka? 
Järnvägen är ett komplext transportsystem med många och starka beroenden mellan ett flertal olika 
delsystem och dessutom flera olika aktörer. Det framgår speciellt när kapaciteten (antal tåg per 
tidsenhet) är högt utnyttjad. Alla aktörer inom branschen måste samverka inom ramen för ett 
gemensamt överordnat mål. Dessutom måste aktörerna ta hänsyn till de förutsättningar som följer 
av att den gemensamma resursen i form av järnvägen, ska användas av ett flertal av varandra 
formellt oberoende företag (Trafikverket, 2012). 

En samverkan kan visa sig i form av effektivisering, där utgångspunkten för arbetet är att förstärka 
och samla de verksamheter som tillsammans svarar för statens kärnuppgifter (Regeringens skrivelse, 
2012/13:19).  

2.1.3 Förutsättningar för god samverkan 
För att få in bra rutiner för en samverkan, krävs vissa förutsättningar som intresse och engagemang 
från samtliga aktörer för att de ska vilja samverka med varandra. Det skapar en delaktighet 
(Arbetsgivarverket, 2003).  

En samverkan förutsätter därför en tidig och god information och ett öppet diskussionsklimat som 
kan bidra till konstruktiva diskussioner med praktisk problemlösning som resultat. Samverkan 
ersätter inga regelverk, utan är ett sätt att få ut något mer än de ställda krav som lagarna kräver 
(Arbetsgivarverket, 2003). 

2.1.4 Samverkan idag 
Brister i dialog och förståelse för entreprenörers arbete, både från Trafikverkets och trafikutövarnas 
sida, har uttryckts tydligt från flera håll.  
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Idag arbetar beställare, entreprenörer och trafikutövare på att förbättra samverkan, i form av Forum 
för Framkomlighet (FFF). Detta forum är nytt och drog igång i april 2013 (Trafikverket, 2013b). 
Aktörerna träffas varannan månad där tre entreprenörer, person inom trafikledning på beställarens 
sida och trafikutövare (Chef drift & underhåll, Trafikverket, personlig kommunikation, 2013) ska 
skapa samsyn och förståelse genom ett förebyggande underhåll (Trafikverket, 2013b).  

Trafikutövaren berättar bl.a. om vilka spårväxlar de upplever som mest problematiska och ett 
förebyggande underhållsarbete sker då med spårväxlarna som underlag. Målet är att arbetet ska leda 
till en nationell arbetsmetod i Storstad (Trafikverket, 2013b). Spårväxlar står för den största andelen 
vid järnvägsunderhåll (Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation, 2013). 

Trafikverket har en nationell plan som sträcker sig över tolv år med avstämning var tredje år. 
Dessutom har beställaren sex års planer, där extra underhållsåtgärder utöver baskontraktet med 
entreprenör kan tillkomma (Chef drift & underhåll, Trafikverket, personlig kommunikation, 2013).  

Byggmöten/ produktionsmöten sker varannan månad mellan beställare och entreprenör, dessutom 
har Trafikverket driftmöten med trafikutövare och affärsmöten där ledningarna träffas. 

 

2.2 Aktörer 
Rapporten är, som tidigare nämnts skriven utifrån tre olika aktörer: beställare, entreprenör och 
trafikutövare. Avsnittet beskriver de olika aktörernas verksamheter och ansvarsområden gällande 
järnvägsunderhåll. 

2.2.1 Beställare 
Sveriges största beställare inom järnvägen är Trafikverket (Anders Lindahl, 2013). Trafikverket är en 
statlig myndighet som äger och förvaltar större delen av det Svenska järnvägsnätet på uppdrag av 
regeringen (Banverket; Trafikverket, 2009).  Beställaren ansvarar för långsiktig planering av järnvägen 
bl.a. gällande underhåll samt upphandlar kontraktsavtal med underhållsentreprenörer och 
trafikutövare på järnvägsnätet (Trafikverket, 2013a).  Trafikverkets mål är att säkerhetsställa ett 
samhällsekonomiskt effektivt och långsiktig transportförsörjning för både medborgare och 
näringslivet i hela landet (Banverket; Trafikverket, 2009).  

Myndigheten tilldelar även bantider på spåren till entreprenörer och trafikutövare, där de 
sistnämnda aktörerna ansöker om bantider hos Trafikverket i förväg, se figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Bild som visar viktiga samband mellan de olika järnvägsaktörerna i ett helhetsperspektiv. 
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Som upphandlande myndighet, upphandlar Trafikverket entreprenörer och trafikutövare i 
konkurrens enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Syftet med offentlig upphandling är att 
(Konkurrensverket, 2012): 

• Upphandlande myndigheter ska på bästa sätt använda de offentliga medel som finansierar 
de offentliga inköpen genom att söka upp och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad 
för att göra bra affärer 
 

• Leverantörer (verksamheter i konkurrens), ska ha möjlighet att tävla på lika villkor vid varje 
upphandling under konkurrens 
 

• Offentlig upphandling ska förverkliga den inre marknaden och få marknaden att fungera 
effektivt  

Sammanfattningsvis är LOU till för att öka konkurrensen mellan leverantörer på lika villkor för att få 
fram bästa pris vid upphandling. 

2.2.2 Underhållsentreprenör 
Det finns ett flertal olika entreprenörer. I den här rapporten begränsas entreprenörer till under-
hållsentreprenörer inom järnvägsbranschen. För enkelhetens skull kommer underhållsentreprenörer 
nämnas som entreprenörer i rapporten. 

Entreprenörer utför underhållsarbete i konkurrens inom järnvägens infrastruktur (Regeringens 
skrivelse, 2012/13:19). Trafikverket skriver underhållskontrakt med den entreprenör som lämnat det 
lägsta anbudet vid upphandling (Chef drift & underhåll, Trafikverket, personlig kommunikation, 
2013). 

Anläggningens tillstånd fastställs och protokollförs av entreprenör. Vid kontraktsövertagande noll-
ställs anläggningens tillstånd utefter dessa protokoll, där den övertagande underhållsentreprenören 
ska förvalta banan i det skick som banan övertagits i. Att förvalta en anläggning innebär alltså att 
behålla befintligt skick utefter ett ingångsvärde i baskontraktet (Besiktningsman, Infratek, personlig 
kommunikation, 2013). 

En gång i månaden träffas trafikledare från beställarens sida och teknikansvariga från entreprenörens 
sida i ett byggmöte (Sektionschef drift & underhåll, Trafikverket, personlig kommunikation, 2013). 
Där lägger entreprenören fram sina förbättringsförslag gällande anläggningen tillsammans med en 
inventeringslista som i vissa fall måste godkännas av beställaren. Om beställaren bestämmer sig för 
att lyfta anläggningen utifrån befintligt tillstånd, sätts nya gränser utöver baskontraktet 
(Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation, 2013). Beslutet grundas på resurser och bantid 
(Sektionschef drift & underhåll, Trafikverket, personlig kommunikation, 2013). 

Att arbeta med avhjälpande underhåll är den mest kostsamma underhållmetoden, där personal alltid 
måste finnas i beredskap. Vid felanmälningar analyseras dessa för att visa vilka områden som måste 
prioriteras (Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation, 2013). 

Besiktningsarbete utförs i följande former: 

• Säkerhetsbesiktning: utförs 6 ggr. per år för växelkontroll och 3 ggr. per år för rälskontroll 
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• Underhållsbesiktning: grundligare besiktning, där åtgärder för ett förebyggande underhåll ses 
över (Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation, 2013) 

En förutsättning för att arbeta med förebyggande underhåll är att entreprenörerna får mer bantider 
än de får idag av Trafikverket (Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation, Infratek 2013; 
enkät-undersökning, entreprenörer 2013). 

2.2.3 Trafikutövare 
Med trafikutövare menas företag med verksamhet inom passagerar- och godstransport på 
järnvägsanläggningarna vilka kan vara både privat- och statligt ägda. Trafikutövaren ansöker om 
bantid hos Trafikverket och planerar sedan tidtabeller för sin tågtrafik (Anders Lindahl, 2013).  

Väsentliga uppgifter för trafikutövaren, är att producera och marknadsföra tågtrafik samtidigt som 
trafikutövarna ska ge service åt kunderna. De måste möta marknadens förväntningar och anpassa 
verksamheten till dessa. Den svenska järnvägen är öppen för fri konkurrens sedan 2010 mellan de 
trafikutövare som har licens från transportstyrelsen eller motsvarande myndighet i en annan EES-
stat. Det gäller både person- som godstrafik (Bårström & Granblom, 2012). 

2.3 Omorganiseringar i branschen  
Järnvägbranschens historik har varit turbulent med ett flertal omorganiseringar som grundat sig i 
olika riksdagsbeslut under årens lopp. För att ge en översikt av dessa organisatoriska förändringar, 
har författarna beskrivit de viktigaste riksdagsbesluten gällande järnvägen de senaste 25 åren. Figur 2 
visar en principskiss över omorganiseringarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Principskiss över omorganiseringar. Ljusa rutor symboliserar riksdagsbeslut under de senaste 25 åren. 
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Tidigare förvaltade Statens Järnvägar (SJ) järnvägen i Sverige. SJ fungerade både som beställare och 
utförare av entreprenader. För affärsmässiga ändamål togs beslut om att bolagisera SJ och Banverket 
bildades för att ansvara för bannätet och SJ skulle ansvara för tågtrafiken (Anders Lindahl, 2013). Ett 
flertal riksdagsbeslut har skett fram till idag, där de beslut som har haft väsentlig påverkan på 
järnvägen förklaras nedan. 

2.3.1 Beställar- och utförandedel, 1992 
Tidigare hade Banverket både beställar- och utförandeansvar efter SJ. Riksdagen beslutade att 
Banverket skulle delas upp i en beställar- och utförandedel, vilket resulterade i Banverket Produktion 
och Banverket Projektering (Regeringens skrivelse, 2012/13:19). 

2.3.2 Konkurrensutsättning, 2001 
Riksdagen beslutade att successivt konkurrensutsätta service och underhåll på järnvägen för att öka 
lönsamheten genom upphandling i konkurrens. Då skulle entreprenörer få samma möjligheter att 
vinna ett anbud enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och på så sätt effektivisera 
verksamheten kring underhållet på järnvägen (Regeringens skrivelse, 2012/13:19). Tidigare hade 
enbart Banverket Produktion ansvaret för järnvägens service och underhåll. 

2.3.3 Sambolagisering, 2008 
Detta riksdagsbeslut resulterade i nya omorganiseringar i form av sambolagisering. Beslutet 
grundade sig i att staten stod som ägare till två konkurrerande konsult bolag, d.v.s. Banverket 
Projektering och Vägverket Konsult. Med syftet att uppnå en ökad konkurrens och effektivitet inom 
underhållsverksamheten samt ett bättre resursutnyttjande, skulle dessa två konsultbolag slås ihop till 
ett trafikslagsövergripande konsultbolag (Trafikutskottets betänkande, 2008/09: TU4). Denna 
sambolagisering resulterade i Vectura Consulting AB. 

Med syfte att få en effektivare verksamhet och lägre priser inom järnvägsanläggningsområdet, 
beslutade riksdagen även att Banverket Produktion skulle bolagiseras till ett bolag som skulle ägas av 
staten (Trafikutskottets betänkande, 2008/09: TU4), vilket resulterade i Infranord AB. 

För att skapa förutsättningar för effektivisering av den interna verksamheten samt göra det möjligt 
att trafikslagsövergripande beställa och planera underhåll skapades Trafikverket. Myndigheten tog 
över Ban- och Vägverkets verksamheter (Regeringens skrivelse 2012/13:19). I samband med detta 
avvecklades därför Banverket och Vägverket (Näringsdepartementet, 2011).  

2.3.4 Renodlade roller, 2013 
Regeringen har kommit fram till att Trafikverket som infrastrukturförvaltare, ska vara helt oberoende 
av järnvägsföretag (Regeringskansliet Faktapromemoria, 2012/13 FPM67). Istället för att Trafikverket 
ska beställa färdiga tekniska lösningar, ska myndigheten istället beställa funktionalitet (Trafikverket, 
2013a). Beslutet om att Trafikverket ska få en renodlad beställarroll gjordes med syfte att 
åstadkomma bättre konkurrens mellan underhållsentreprenörer inom järnvägen (Närings-
departementet, 2013). 

Detta riksdagsbeslut innebär att entreprenörer successivt ska upphandlas i en entreprenadform med 
funktionsansvar. Beslutet gjordes med syfte att öka effektiviteten, produktiviteten och samverkan 
inom anläggningsbranschen. 
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2.4 BEST 
Järnvägsanläggningen delas upp i fyra olika teknikgrenar: bana, el, signal och säkerhet (BEST). 
Avsnittet behandlar en översiktlig teori om de olika grenarna. Genom att samordna underhålls-
arbeten inom de olika teknikgrenarna kan flera arbetsmoment utföras under samma tid 
(Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation, 2013). 

2.4.1 Bana 
Banan består av undergrund, banunderbyggnad och banöverbyggnad, se figur 3 nedan (KTH, 2012). 
På banan är det banöverbyggnaden som kräver mest underhållsarbete (Bårström & Granblom, 2012).  

 

  

Figur 3: Bild över banans utformning med banunderbyggnad och banöverbyggnad med dess komponenter. Bilden är 
hämtad från kursmaterial i KTH:s kurs ”Anläggning 1”  

 
Banöverbyggnaden består av ballast, sliper, rälsbefästningar, räler och spårväxlar. Spårväxlarna är 
den känsligaste järnvägsdelen och består av ungefär 90 % av järnvägsunderhållet. Slitaget på 
växlarna är stort p.g.a. rörliga delar (Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation, 2013). 

2.4.2 El 
Majoriteten av Sveriges tågtrafik är eldriven. Elkraftförsörjningsanläggningarna, även kallade 
banmatningsanläggningar, omvandlar energi från det statliga stamnätet så att energin ska passa 
tåganläggningarnas spänning och frekvens. Via kontaktledningar förs strömmen sedan vidare till 
tågens strömavtagare. Elförsörjning krävs för (Bårström & Granblom, 2012):  

• Tågdrift 
• Växlar och värmesystem för att hålla växlarna snöfria 
• Signaler  
• Ställverk 
• Teleanläggningar 
• Belysning av bangårdar och fastigheter 
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2.4.3 Signal (säkerhets- och trafiksystem) 
Ett tåg kan vanligen inte stanna inom förarens siktsträcka. Det kan heller inte väja för hinder på 
banan. Kollisioner mellan tåg kan vara katastrofala, därför måste banan utrustas med både 
informations- och kontrollsystem som säkerställer att tågen inte oväntat stöter på andra tåg eller 
utsätts för risken att spåra ur (Bårström & Granblom, 2012). 

Signaltekniken delas upp i två delar: säkerhetssystem och trafiksystem. Säkerhetssystemet fungerar 
som ett informationssystem och trafiksystemet fungerar som ett kontrollsystem (Bårström & 
Granblom, 2012). 

Säkerhetssystemet säkerhetsställer att inga hinder eller tåg finns på banan framför ett tåg inom 
tågets stoppsträcka och informerar om situationen. Systemet signalerar ”kör” (grönt), ”stopp!” (rött) 
eller ”sänkt hastighet” i olika kombinationer av grönt och vitt ljus (Anders Lindahl, 2013). 
Säkerhetssystemet visar även ”kör” och ”stopp!” för spårväxlar (Bårström & Granblom, 2012). 

Genom kontroller säkerhetsställer Trafiksystemet att tåget följer säkerhetssystemets anvisningar så 
att inga misstag inträffar. Dessutom används trafiksystemet för att leda om tåg vid trafikstörningar så 
att de tåg som går enligt tidtabellen inte blir försenade (Bårström & Granblom, 2012). 

2.4.4 Tele 
Järnvägssystemets höga säkerhetskrav innebär att järnvägsverksamheten kräver effektiva samt 
snabba data- och telekommunikationer. Kommunikationerna är viktiga för att säkra och stödja 
tågtrafiken och järnvägsverksamheten, detta är telekommunikationssystemets huvuduppgift. 
Telekablarna för telekommunikationen grävs antingen ner i underballasten eller ligger i täckta 
kabelrännor längs bankerna (Bårström & Granblom, 2012). 

Telekommunikationssystemet övervakas ständigt av en övervakningscentral som bl.a. hanterar 
fortlöpande felanmälan, felavhjälpning och omkoppling i telenätet (Bårström & Granblom, 2012). I 
och med utvecklingen av signalsystem överförs allt mer av telesystemet till radiobaserad 
kommunikation (Anders Lindahl, 2013). Exempel på användningsområden för telekommunikations-
anläggningarna är (Bårström & Granblom, 2012):   

• Telefoni, nödtelefon 
• Tågledning, signalställverk, detektorer 
• Kameraövervakning, larm och passage 
• Informationssystem, högtalaranläggningar  

 

2.5 Underhåll 
Med underhåll menas de åtgärder som utförs med syfte att upprätthålla eller återställa en funktion 
för fortsatt användning. Det kan innebära att reparera skadade eller trasiga delar för att hålla ett 
system i drift. Ett bra underhåll varken märks eller syns i teorin, vilket kan uppnås genom en god 
översikt över situationen i förväg. Det gör underhållsarbetet planerbart med minimala störningar och 
sänkta underhållskostnader (KTH, 2013). 

Underhållsarbetet kan delas in i två underhållsmetoder: avhjälpande och förebyggande underhåll. Ur 
ett långsiktigt perspektiv är förebyggande underhåll att föredra. Detta eftersom denna metod är 
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mest fördelaktig gällande de kostnader som uppstår vid jämförelse med avhjälpande underhåll. 
Dessutom undviks trafikstörningar med ett förebyggande underhåll (KTH, 2013). Bild 4 nedan visar en 
översiktlig bild över de två nämnda underhållsmetoderna. 

 

Figur 4: Översiktsbild över avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll samt deras arbetsmoment. 

 

2.5.1 Avhjälpande underhåll 
Med avhjälpande underhåll avses underhållsåtgärder som utförs först efter att ett fel eller störning 
uppstått. Syftet är att uppfylla önskad funktion, ofta i form av reparationer (KTH, 2013). Det 
avhjälpande underhållet är det mest kostsamma underhållsarbetet och tyvärr alltför förekommande 
på järnvägen (Besiktningsman, Infratek, personlig kommunikation 2013). Med det planerbara 
avhjälpande underhållet (se figur 4) avses att underhållet kan skjutas upp några timmar eller ett 
dygn, därför blir det ”planerbart”. Att arbeta med ett avhjälpande underhåll ger en låg 
planeringsgrad i underhållsarbetet och kan kopplas till haverier, oväntade störningar m.m. (KTH, 
2013). 

2.5.2 Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll handlar om att genom planering, utföra åtgärder i syfte att förebygga fel 
eller att upptäcka fel innan de orsakar trafikstörningar, för det krävs underlag. Här finns två metoder 
att arbeta med: periodiskt underhåll och tillståndsbaserat underhåll (KTH, 2013).  

Till periodiskt underhåll hör smörjning, rengöring, kontroller och utbyten. Åtgärderna planeras in 
utefter antingen kalendertid eller drifttid. Det periodiska underhållet utförs vid ett visst tidsintervall 
eller efter exempelvis ett visst antal enheter, utan att undersöka det tekniska tillståndet i förväg 
(KTH, 2013). 

Tillståndsbaserade underhåll används för att få en uppfattning om ett tekniskt tillstånd, metoden är 
lämplig vid rörliga delar och komplexa installationer. Åtgärderna planeras in utefter 
funktionskontroller och tester med bestämda kriterier för ett visst tillstånd. Det tillståndsbaserade 

Underhåll 

Avhjälpande 
Underhåll 

Akut 

Haverier 
Oväntade 
störningar 

Följdskador 
m.m. 

Uppskjutet 

Planerbart 

Förebyggande 
Underhåll 

Tillstånds-
baserat 

Tillstånds-
kontroll 

Objektiv 
Mäta 

Subjektiv 
Lyssna 
Känna 
Titta 

Periodiskt  
Underhåll 

Rengöring 
Smörjning 
Utbyten 



SAMVERKAN PÅ JÄRNVÄGEN 
 Kapitel 2 - Teori 

13 
 

underhållet baseras på teknisk prestanda och/ eller övervakning av bestämda parametrar i form av 
bl.a. tillståndskontroll. Underhållsmetoden kan utföras under tidsbestämda intervaller, på förfrågan 
eller kontinuerligt (KTH, 2013).  

Figur 5 nedan sida visar en sammanställning av för- och nackdelar med ett förebyggande underhåll 
(KTH, 2013). En jämförelse kan även göras till det avhjälpande underhållet. 

 
Fördelar Nackdelar 
Undvika trafikstörningar som ger nöjdare 
kunder 

En viss högre initial kostnad för personal och 
utrustning 

Undvika onödigt slitage och därmed sämre 
funktion 

Risken att starta med för hög ambitionsnivå – lägg 
ribban rätt 

Längre livslängd på installationer 
 

Svårigheten att täcka alla typer av fel som kan 
inträffa – vilket inte heller ska eftersträvas! 

Bättre underlag för budgetarbete när 
insatserna kan planeras 

Det får inte bli en konsultprodukt, den egna 
personalen måste medverka från starten 

Bättre upphandling vid planerade insatser 
 

Det krävs en genomtänkt underhållsorganisation 
och tydliga ansvarsgränser 

Minskade underhållskostnader som ger bättre 
ekonomi 

 

Bättre arbetsplanering som ger rätt 
personaldimensionering 

 

Ger i förlängningen en bättre arbetsmiljö och 
ökat engagemang hos personalen 

 

 
Figur 5: Tabell över för- och nackdelar med ett förebyggande underhåll. 
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2.6 Strategi 
Strategi är ett ord som härstammar från grekiskan. Ordet i sig innebär att ta fram en plan och 
tillvägagångssätt för att uppnå ett mål. Inom strategi ingår både mission och styrning, där mission 
avser syftet verksamheten har med sin strategi och vilka uppgifter som behöver utföras för att uppnå 
verksamhetens mål. Styrning utförs för att kontrollera att strategin strävar efter att nå 
verksamhetens mål med hjälp av t.ex. regler och kontroller (Espling, 2004). 

När en strategi tas fram går verksamheten genom fyra faser. Dessa faser är (Espling, 2004): 

1.  Den strategiska planprocessen 
Själva utformningen av strategin påbörjas under den första fasen genom att utföra en 
ingående analys av de möjligheter och hot som finns i omgivningen  
 

2. Identifiering av verksamhetens kompetens 
I nästa fas ska verksamhetens kompetens och brister lyftas fram samt identifieras. 
Kompetensen ska forma grunden för hur den strategiska planen ska utformas. Bristerna ska 
identifieras så att verksamheten känner till sina begränsningar vid arbetet med den 
strategiska planen 
 

3. Identifierad kompetens jämförs med oupptäckta möjligheter 
I nästa fas ska den identifierade kompetensen som skapat grunden för den strategiska 
planen, användas för att utnyttja oupptäckta möjligheter som ska gynna syftet och föra 
verksamheten närmare målet  
 

4. Verksamhetens struktur arbetas fram 
Under den sista fasen tar verksamheten fram en verksamhetsstruktur för att genomföra den 
strategiska planen. Strukturen ska visa hur ansvar och befogenheter är fördelade inom 
verksamheten och hur verksamheten ska samarbeta för att den strategiska planen ska kunna 
utföras. Verksamhetsstrukturen visar även hur styrningen med hjälp av t.ex. kontroller och 
mätning ska ske och därför är det högst väsentligt att dessa kontrollsystem passar själva 
strategin, så att verksamheten inte kontrollerar fel faktorer 
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3 Genomförande 
Arbetet delades upp i faser för en tydlig arbetsgång.  

3.1 Karläggning 
För att identifiera problematiken inom järnvägsbranschen kartlades branschen utefter aktörer, roller 
och omorganiseringar. Syftet med kartläggningen var att identifiera brister för att hitta kopplingar till 
en lösning som var relaterade till förebyggande underhåll. Denna metod gav författarna en 
helhetsbild över järnvägsbranschen. 

Litteraturstudier och dialog med Vecturas personal, gav författarna underlag för nyckelord att 
studera närmare. Nyckelorden kan sammanfattas som samverkan och dialog. 

3.2 Diskussioner 
På Vectura hade författarna ett flertal diskussioner med de anställda. Speciellt med anställda som 
arbetat inom de flesta områdena på järnvägen under sitt liv, de kunde berätta en hel del om 
entreprenörsarbete på järnvägen. 

3.3 Intervjuer 
Inför varje intervju, var frågorna formulerade i förväg (se bilaga 1 och 2). Intervjupersonerna visste 
endast att ämnet handlade om samverkan på järnvägen gällande järnvägsunderhåll.  

3.3.1 Vilka intervjuades 
Infratek: Besiktningsman med erfarenhet inom järnvägsunderhåll på entreprenörsidan 

Trafikverket: Chef och Sektionschef för drift och underhåll inom områdena Stockholm/Öst och 
Stockholm/Gotland 

3.3.2 Enkät 
Efter intervjuerna fanns en hel del frågeställningar. Därför skickades en enkätundersökning ut med 
sex frågor till olika chefer för drift och underhåll inom de större underhållsentreprenörerna ut i form 
av mail (se bilaga 3). Detta visade sig vara lyckat, då två företag av fem svarade och svaren 
överstämde med varandra. Svaren utgjorde de saknade pusselbitarna och en helhetsbild kunde 
antas.  
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4 Resultat – Samverkansstrategi 
Här presenteras vårt resultat i form av applicerbara rutiner för en ökad samverkan gällande underhåll 
på järnvägen, med syfte att motivera följande: 

• Långsiktigt tänk hos aktörerna gällande det förebyggande arbetet 
• Ökad produktivitet då fler underhållsåtgärder utförs under samma tid 

För att skapa en mall för underhållsstrategin var vi tvungna att göra vissa antaganden, därför är 
mallen baserad utefter följande förutsättningar: 

• Upphandling sker med totalentreprenad, där tillräcklig kompetens finns för uppdraget 
• Långa kontraktstider på upp till sju år för att entreprenörer ska våga investera i ett 

förebyggande underhåll 
• Entreprenören har en underhållsplan för hela kontrakttiden 
• Bannät med hög trafikbelastning 

För engagemang och kontinuitet kan det vara lämpligt med ett samverkansavtal mellan aktörerna. 
Oligopol undviks då tanken är att samtliga entreprenörer inom ett ben ska involveras med tiden.  

4.1 Samverkansstrategi för järnvägsunderhåll 
Strategin innebär mindre förändringar av arbetssättet kring järnvägsunderhållet med syfte att skapa 
en utökad dialog mellan järnvägsaktörerna (beställare, underhållsentreprenör och trafikutövare). 
Målet är att öka samverkan mellan de olika aktörerna för en fungerande järnväg genom 
produktivitet. 

Vi tror att samverkansvinster kommer visa sig i form av lönsamhet för: 

• Samhället då en fungerande tågtrafik minskar andelen förseningar och stopp i tågtrafiken, 
vilket orsakar samhällskostnader 

• Beställaren då järnvägsunderhåll genom samverkan ger färre underhållstillfällen som borde 
ge lägre kontraktskostnader på sikt 

• Entreprenörer då fler underhållsåtgärder kan utföras under samma tid och fler resurser kan 
utnyttjas samtidigt 

• Trafikutövare som får en fungerande tågtrafik med nöjdare kunder 

För att skapa goda förutsättningar att lyckas med samverkansstrategin för järnvägsunderhållet, har vi 
valt att dela upp strategin i tre faser. Det ska underlätta övergången mot en total samverkan i Fas 3.  

Vi anser att investeringar i förebyggande underhållsåtgärder ska vara lönsamma, vilket kan uppnås 
genom att entreprenörer har ansvaret för järnvägsanläggningens funktion under en längre tid. Därför 
rekommenderas längre kontraktstider och totalentreprenad med funktionsansvar. Det borde öka 
anläggningens standard och dessutom motivera till att lyfta anläggningen under de förutsättningar 
den enskilda entreprenören har. 
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4.2 Upplägg 
För att öppna upp en dialog består varje fas av möten: uppstartsmöte, uppföljningsmöten och 
erfarenhetsåterföring. Skillnaderna i Fas 1-3 är samverkansgraden som utgörs av antalet inblandade 
entreprenörer och sträckans storleksomfattning, se figur 7. Tanken är att utöka antalet inblandade 
entreprenörer utifrån att flera delsträckor involveras till slutligen ett ben inom ett distrikt i Fas 3 som 
sedan utökas över flera distrikt. Högre samverkansgrad ger större samverkansvinster för de 
inblandade. Figur 6 nedan visar en principskiss över samverkansstrategins upplägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Principskiss över upplägget samverkansstrategin. 

4.2.1 Uppstartsmöte 
Före uppstartsmötet behöver följande förberedas: 

• Nyupphandlad entreprenör utformar en underhållsplan gällande hela kontraktstiden för sin 
övertagna sträcka 

• Beställaren överblickar upphandlade underhållsentreprenörer på banan och bjuder in 
aktuella entreprenörer som tar med sig sin underhållsplan som även denna sträcker sig över 
hela kontraktstiden 

Totalentreprenörer på den aktuella sträckan presenterar sin underhållsplan som är både produktiv 
och innovativ för beställare, trafikutövare och övriga entreprenörer, beroende på vilken fas som är 
aktuell. Därefter läggs fokus på följande tre frågeställningar:  

• När: när är de olika åtgärderna planerade att utföras under året 
• Vad: vilka åtgärder planeras  
• Hur: vilka maskiner, verktyg och kompetens kommer att användas  

Då kan samband mellan de olika entreprenörerna identifieras, vilket ska fungera som underlag för 
förhandlingar. Liknande åtgärder ses över och förhoppningsvis kan en kompromiss leda till att fler 
underhållsåtgärder kan utföras samtidigt. Målet är att så mycket som möjligt ska optimeras ur varje 
aspekt som exempelvis maskiner, verktyg och kompetens. Alla faktorer ska tas tillvara för att öka 
produktiviteten och lönsamheten. 

Totalavstängning på en sträcka är ett gyllene tillfälle på, därför måste dessa komma fram i de fall en 
totalavstängning är aktuell. 

Uppstartsmöte 

Uppföljningsmöten 

Erfarenhetsåterföring 



 SAMVERKAN PÅ JÄRNVÄGEN  
Kapitel 4 - Resultat 

19 
 

Beställare och trafikutövare får nu en större inblick i entreprenörernas arbete genom information 
och delaktighet. Genom att delta i uppstartsmötet, ökar aktörernas dialog och förståelse för 
varandra. Vid framtida ansökningar om bantider, planering av tidtabeller och upphandlingar kan det 
vara värt mycket och resultera i ett långsiktigare tänk. Detta är ett verktyg för effektiv samordning. 

4.2.2 Uppföljningsmöte 
Aktörerna träffas igen med syfte att återkoppla de beslut som tagits under uppstartsmötet gällande 
samordningen. Målet är att förbättra samordningen vid underhållarbetet och att aktörerna hålls 
uppdaterade för en ökad förståelse. Lämpliga frågeställningar att ta upp är: 

• Uppdatering: vilka åtgärder har gjorts och inte gjorts 
• Vad har gått bra och vad har gått mindre bra 
• Hur kan ”mindre bra” bli bättre 

4.2.3 Erfarenhetsåterföring 
Aktörerna samlas med syfte att behålla fungerande arbetsrutiner och identifiera brister för att 
förbättra dessa. Exempel kan vara antal uppföljningsmöten eller tätare kontakt. Målet är att skapa 
förutsättningar för ett förbättringsarbete genom att fortsätta med fungerande rutiner och förbättra 
de bristande rutinerna. Dessutom kan komplement identifieras för att läggas till i det framtida 
arbetet. 

Den övergripande skillnaden mellan uppföljningsmöte och erfarenhetsåterföring är att 
uppstartsmötet ska förbättra förutsättningarna för underhållsarbetet medan erfarenhets-
återföringen ska förbättra det nya arbetssättet i framtiden. Figuren nedan visar skillnader under de 
tre faserna. 

 
 Fas 1 

 
Fas 2 Fas 3 

 
Entreprenörer 
 

 
2 stycken 

 
Mellanting mellan 
Fas 1 och Fas 3* 

 
Samtliga inom ett ben 

 
Uppföljningsmöte 
 

 
Varannan månad 

 
Varannan vecka 

 
Varje vecka 

Oförutsedda händelser 
med längre stopp 
 

 
- 

 
Telefonkontakt 

 
Telefonkontakt 

 
Erfarenhetsåterföring 
 

 
En gång om året 

 
Var fjärde månad 

 
Varannan månad 

* Beroende på benets antal kontrakterade entreprenörer 
 
Figur 7: Tabell som visar skillnader under de tre faserna på ett överskådligt sätt. 

 



 SAMVERKAN PÅ JÄRNVÄGEN  
Kapitel 4 - Resultat 

20 
 

4.3 Ansvarsfördelning 

4.3.1 Beställarens ansvar 
Det ligger på beställarens ansvar att samordna lämpliga entreprenörer att involvera i rutinerna för 
samverkan, speciellt viktigt är detta vid Fas 1 för att kunna göra strategiskt smarta val. Ett förslag är 
att se över planerade banavstängningar och kartlägga de sträckor som skapar flest antal förseningar 
och stopp i tågtrafiken. Detta bör ske i samverkan med trafikutövare.  Kartläggningen kan sedan 
fungera som ett underlag för att identifiera samband för lämpliga prioriteringar genom att analysera 
problematiska sträckor och ben. Vid Fas 2 är det beställarens ansvar att avgöra antal involverade 
entreprenörer. 

4.3.2 Entreprenörers ansvar 
Exempel på samverkan mellan entreprenörer kan vara att de arbetar på banan samtidigt vid en 
avstängning. Genom dialog kan dessutom underhållsarbeten planeras så att en maskin kan fortsätta 
på nästa sträcka efter utfört arbete på föregående entreprenörs sträcka för att ta ett exempel.  

Dialog mellan entreprenörer skapar förutsättningar för smarta och produktiva lösningar som 
dessutom är lönsamma då entreprenörerna får göra det de är bra på.  

4.3.3 Trafikverkets och trafikutövarens gemensamma ansvar 
Genom att delta på mötena kommer förståelse för underhållsarbetet att uppnås som motiverar till 
ett långsiktigt tänk och förhandlingar. Trafikutövaren och Trafikverkets ansvar är att kompromissa 
gällande önskade bantider från entreprenörer i fortsättningen vid planering av tidtabeller. Små 
kompromisser som att avstå från ett tomtåg vid enstaka tillfällen och liknande gör stor skillnad för 
entreprenörer. 

 

4.4 Övergång till nästa fas 
Vi rekommenderar att samtliga delaktiga aktörer ska ha en god rutin gällande det nya arbetssättet 
och även anpassat dessa för optimering. Faktorer som kan påverka detta är aktörernas engagemang 
och därför är det viktigt att engagerad personal i frågan valts ut inom de olika aktörernas 
verksamheter. 

Något som är viktigt att poängtera är att ambitionsnivån inte ska sättas för högt, utan att ett 
successivt förbättringsarbete ska leda till det slutliga målet som är total samverkan i Fas 3. Risker 
med att sätta upp en för hög ambitionsnivå är att misslyckas och därmed förlora intresset för 
applicering av samverkansrutiner. 

Beslut om att gå vidare till nästa fas kräver att samtliga aktörer känner sig redo att ta det ansvar som 
krävs.  

 

4.5 Anpassning av samverkansrutinerna 
Strategin som presenterats ska fungera som en grundmall att utgå från vid applicering av 
samverkansrutinerna. Erfarenhetsåterföringsmötena är ett perfekt tillfälle att se över tidsintervallen 
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mellan uppföljningsmöten och anpassa dessa efter behov. Vi rekommenderar en mjukstart i Fas 1 för 
att det ska vara lätt att komma igång med de nya rutinerna. 

Skulle det visa sig att det är för glest mellan exempelvis uppföljningsmötena, måste detta tas upp på 
nästa uppföljningsmöte eller i form av ett extramöte och motiveras. Beslut ska tas efter diskussion 
med samtliga aktörer om hur detta kan förbättras. 

 

4.6 Naturliga följder av samverkan mellan entreprenörer 
Då en dialog har öppnats mellan olika entreprenörer med återkommande kontakt borde det för varje 
fasökning bli alltmer naturligt att ta kontakt med övriga entreprenörer vid bl.a. oförutsedda 
händelser. Denna dialog passar från Fas 2-3, med en rutin i telefonkontakten i Fas 3. 

Ett exempel kan vara vid ett längre trafikstopp på grund av trafikstörning där entreprenör 1 vet att 
entreprenör 2 på bansträckan framför stoppet har pratat om att dra åt muttrar på anläggningen. Det 
är en avvägning som är upp till entreprenör 2 om det är lönsamt att åka ut eller inte. Dock är det av 
största vikt att omedelbart kunna lämna banan innan det trafikstörande problemet på 
bakomliggande sträcka är åtgärdat. 
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5 Analys 
Analysen i kapitlet har utförts med utgångspunkt från rapportens teori, litteraturstudier, 
datainsamling och resultat.  

5.1 Samverkan 

5.1.1 Vad är samverkan 
Trots att rapporten behandlar tre olika aktörer inom ett branschområde, kan det påstås att beställare 
och entreprenörer är överens om att en delaktighet i det stora sammanhanget skapar en samverkan. 
Att skapa förutsättningar för informationsspridande direkt genom dialog, ger aktörerna ett robust 
underlag för framtida planering. Eftersom trafikutövare inte har intervjuats, kan författarna inte 
uttrycka sig om dessa men ett antagande kan göras att det ligger i trafikutövarnas intresse att ha en 
fungerande tågtrafik. Vid de tillfällen trafiken inte kan gå som vanligt på grund av förebyggande 
arbete på banan, kan det antas att trafikutövarna vill informera sina kunder om detta i god tid. 

Med krav på information och förhandling, finns ett gott underlag för en god struktur i arbetsmetoden 
och förståelse från början att kompromisser är nödvändiga. 

5.1.2 Varför samverka 
Genom delaktighet i det större sammanhanget kan förståelse för det överordnade målet och för 
varandras verksamheter utökas. Samverkan bidrar till en ökad förståelse då fokus läggs på den 
gemensamma resursen järnvägen. Att samla och förstärka aktörerna borde vara tidseffektivt ur ett 
längre perspektiv, då det alla gånger kanske inte känns motiverande med ytterligare möten i sin 
vardag. Det övergripande målet bör vara tydligt för att aktörerna ska sträva mot samma mål. 

Svårigheter kan ligga i att motivera och engagera samtliga verksamheter, därför är det viktigt att 
fokusera på det gemensamma målet med en fungerande järnväg och aktörernas individuella vinst i 
arbetsformen. Entreprenörer behöver mer tid på banan, det är ett faktum. Trafikutövarna har krav 
på sig att vara lönsamma och beställaren ska tillgodose samhällets behov av transport.  
Sammanfattningsvis kan det påstås att en samverkan skapar förutsättningar för de individuella 
intressena. Dessutom samverkansvinster i form av tidseffektivitet och högre produktivitet som borde 
visa på en lönsamhet för delaktiga aktörer. 

5.1.3 Förutsättningar för god samverkan 
För att införa en god samverkan krävs vissa förutsättningar. I teorin identifierades dessa till intresse 
och engagemang som skapar en delaktighet. Tidig och god information med ett öppet arbetsklimat 
skulle bidra till konstruktiva diskussionsklimat som i sin tur skulle resultera till konstruktiva 
diskussioner med praktiska problemlösningar. För detta krävs en god planering och struktur på 
arbetsmetoden för att införa denna på ett positivt och tidseffektivt sätt.  

Intresse och engagemang kan uppnås genom att påpeka vilka lönsamheter som kan visa sig för varje 
aktör. Det är viktigt att både engagemang och intresse finns med från början. Därför är det lämpligt 
att varje representant från verksamheterna valts ut med omsorg och har ett intresse för samverkan 
redan från början.   

Då bantider för underhållarbete inte upplevts som tillräckliga, har en bild över problematiken 
skapats. Entreprenörer ansöker ofta om bantider i ett till två år i förväg. Trafikverket önskar en 
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underhållsplan för hela kontraktstiden. En underhållsplan över hela kontraktstiden bidrar till ett mer 
långsiktigt tänk och är en förutsättning. Om entreprenören och trafikutövare är överens om 
underhållsplanen där förhandling gäller, kan båda aktörerna ta hänsyn till underhållsplanen då de 
ansöker om bantider och har en längre underhållsplan som motivering. Det är ett starkt underlag 
som Trafikverket borde ta hänsyn till. Dialog mellan entreprenörer och trafikutövare är av största vikt 
och här kan Trafikverket behövas som draghjälp. 

För att motivera en utökad samverkan mellan entreprenörer vid underhållsarbetet, skulle ett 
incitamentavtal kunna införas. Incitamentet skulle kunna handla om en bonusersättning då flera 
underhållåtgärder utförs under samma tid. Det skulle innebära att fler underhållsåtgärder motiveras 
att utföras samtidigt, vilket samtliga aktörer borde få en samverkansvinst av.  

Det kan även vara lämpligt att införa ett samverkansavtal för samtliga delaktiga aktörer med syfte att 
skapa förutsättningar för ett kontinuerligt engagemang och motivation.  Samverkan är inte en regel 
eller lag som är bindande, däremot skulle samverkansavtalet kunna fungera för att öka det 
individuella engagemanget för arbetssättet.  

Tidig och god information kan kopplas till två områden: struktur på mötena och att trafikutövare 
känner till eventuella ändringar på banan i god tid. Inför mötena kan det antas att en dagsordning 
med förbestämda punkter är satta, då kan varje aktör komma förberedd vilket effektiviserar mötena.  

Öppet arbetsklimat anses vara en förutsättning för att en konstruktiv dialog ska vara möjlig. Med en 
konstruktiv dialog menas dialoger som syftar till förbättringar med en god ton. Att lyssna på varandra 
och visa intresse för en samverkan med en vilja att kompromissa kan leda till problemlösande med 
exempelvis mindre insatser. 

5.1.4 Samverkan idag 
På grund av riksdagens senaste beslut gällande renodlade roller och dessutom arbetet med Forum 
för Framkomlighet (FFF), är det tydligt att järnvägsbranschen är under en positiv förändring just nu. 
Därför är det viktigt att påpeka att en hel del har förändrats redan nu, även om det är ett 
förbättringsarbete.  Dessa förbättringsarbeten har kommit igång under 2013, det är viktigt att skilja 
på Trafikverket år 2010 och Trafikverket år 2013.  

Intervjuer och kontakt med verksamheter, visade att både entreprenörer och Trafikverket tycker att 
dialogen mellan de olika aktörerna förbättrats under de senaste tre åren. Däremot är entreprenörer 
inte alls nöjda med de bantider de får och upplever att dessa har försämrats under de tre senaste 
åren. Där är det värt att tillägga att Trafikverket just nu arbetar aktivt med att förbättra denna punkt 
där förhoppningsvis FFF fungerar som ett robust underlag för förbättringsarbetet.  

 

5.2 Aktörer 

5.2.2 Beställare 
Som den största beställaren inom Sveriges järnväg, spelar Trafikverket en väsentlig roll för att en 
samverkan ska kunna visa sig lönsam för aktörerna på järnvägen. Detta då Trafikverkets upplägg och 
ansvarsfördelning är avgörande för huruvida entreprenören kommer att tänka långsiktigt i sitt 
underhållsåtagande. Som infrastrukturförvaltare vill Trafikverket ha en fungerande järnväg, där 
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resenärer och gods kan transporteras på ett pålitligt sätt. För att detta ska uppnås behövs just ett 
långsiktigt tänk i bl.a. entreprenörens arbete. 

Därför behöver Trafikverket, redan vid framtagningen av förfrågningsunderlaget, vara tydliga och 
förutsättningsskapande genom bl.a. längre kontraktstider för att kunna få nöjdare kunder på 
järnvägen. Entreprenörer har visat ett missnöje angående korta kontraktstider. Här sker en 
balansgång för att kunna få en öppen entreprenörsmarknad samtidigt som förfrågningsunderlagen är 
entreprenörsvänliga, något som Trafikverket arbetar med idag. Ett tillvägagångssätt för att redan i 
upphandlingsskedet motivera till ett långsiktigt tänk är att införa en metod för att värdera mjuka 
faktorer som t.ex. minskade störningar mer än pris under anbudsvärderingen. 

En dialog bör föras mellan entreprenörer och beställare för att öka förståelsen för varandras 
verksamheter. Exempelvis när Trafikverket i viss mån prioriterar tågtrafiken när de samordnar 
tiderna på banan, vilket kan anses lämpligt eftersom järnvägen finns för ett syfte och en funktion: att 
transportera gods och resenärer. Denna förståelse kan behövas för att engagemanget inom en 
samverkan inte ska försvinna, entreprenörer ska inte känna sig motarbetade genom att de inte får de 
tider på banan de ansöker om för att utföra sitt underhåll. 

5.2.3 Underhållsentreprenör 
För att entreprenörer ska kunna tänka långsiktigt på ett lönsamt sätt i sina val av lösningar behöver 
de friare händer. Det kan uppnås med funktionsansvar och längre underhållsåtaganden i form av 
längre kontraktstider.  

I dialog med Trafikverket och trafikutövare, kan entreprenörer motivera sina planerade 
underhållsåtgärder och redovisa dess effekt på järnvägen under lång sikt. Detta bör göras för att 
öppna upp förutsättningar för kompromisser från trafikutövarens sida gällande tider på banan. Då 
kan entreprenören införa ett förebyggande underhåll på järnvägen och på så sätt minska 
trafikstörningarna under sitt arbete. Det ger Trafikverket ett underlag för rimliga avvägningar av för- 
och nackdelar när de samordnar bantider. 

Dialogen mellan entreprenörer som har underhållsåtaganden på samma sträcka eller i anslutning till 
varandra bör utvecklas. Detta för att på bästa sätt utnyttja de närliggande resurser som finns 
tillgängliga, t.ex. maskiner och verktyg. Det ger underlag för att utnyttja den begränsade tiden 
entreprenören har på banan på ett effektivt sätt. Även genom att exempelvis utföra 
underhållsmoment inom olika teknikgrenar under samma tid på banan oavsett företagstillhörighet, 
effektiviseras den tid entreprenörerna har på banan. 

Låt oss ta ett exempel: entreprenör 1 har en delsträcka som ska underhållas och har fyra timmar på 
sig att utföra underhållet. En av maskinerna ska användas i två av dessa fyra timmar. Entreprenör 2 
på delsträckan bredvid, behöver utföra samma underhållsåtgärd men har planerat att utföra denna 
vid ett senare tillfälle, där maskin behövs i en timme.  

En samverkansvinst vore då om entreprenör 2 genom samverkan, får denna information om 
entreprenör 1. I dialog med entreprenör 1 kommer de fram till att de tillsammans kan utföra två 
underhållsarbeten under en bantid istället för två. Entreprenör 1 som ansvarar för maskinen får 
betalt för maskintid som de själva inte utnyttjar och entreprenör 2 sparar in på kostnader för att själv 
köra ut maskinen eller hyra in maskinen.  
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5.2.4 Trafikutövare 
Trafikutövaren har en väsentlig betydelse för en samverkan mellan aktörerna genom att agera 
förutsättningsskapande. Det kan handla om omledning av trafik för att skapa utrymme på banan så 
att entreprenören kan utföra ett förebyggande underhåll.  

Genom sin verksamhet som trafikutövare, känner aktören till vilka sträckor och problem som är 
avgörande för att deras person- och godstrafik ska vara pålitlig. Inom en samverkan kan 
trafikutövaren påpeka dessa brister och på så sätt säkerställa att entreprenörerna prioriterar dessa 
under sitt underhållsåtagande. Denna dialog mellan entreprenörer och trafikutövare bör även öka 
förutsättningarna för att utnyttja varje underhållsmoment, i form av t.ex. inställda tåg alternativt 
tomtåg som kan ledas om för att ge utrymme för underhållet. 

Det är inte stora förändringar entreprenörer behöver egentligen. Ett tomtåg som kanske inte 
behöver gå varje kväll, kan ge entreprenörer en timme extra på nätterna vilket utökar arbetstiden på 
banan från exempelvis fyra timmar till fem. De små förändringarna spelar stor roll i det långa loppet. 

 

5.3 Omorganiseringar i branschen 
Tidigare i rapporten kartlades de större omorganiseringarna inom järnvägsbranschen under de 
senaste 25 åren. Dessutom har ett flertal interna omorganiseringar skett inom olika verksamheter 
under åren som inte kartlagts.  

Det kan påstås att en konsekvens vid en omorganisering är att det tar tid för verksamheten att hitta 
sin nya roll och plats i branschen. Ett flertal omorganiseringar kan därför bidragit till att fokus i form 
av tid och energi, lagts på att stabilisera den egna verksamheten under åtminstone det första året 
efter en omorganisering. Detta gäller för samtliga verksamheter.       

Under den tid en verksamhet stabiliserar sig, borde en konsekvens vara att arbetsrollerna är något 
otydliga. Det har t.ex. visat sig att förfrågningsunderlagen varit bristfälliga och mycket tid och energi 
lagts på att tolka dessa. I flera fall har det till och med uppstått långdragna och rättsliga tvister på 
grund av detta. Dessa faktorer tillsammans kan anses göra stämningen i branschen dyster tidigare. 
Det positiva är att järnvägsbranschen är under förändring och tycks vara på väg mot rätt riktning 
idag.  

Det senaste riksdagsbeslutet som gällde renodlade roller, där fokus ligger på att renodla 
beställarrollen, gjordes med syfte att skapa tydligare ansvarsgränser. Dialogerna mellan Trafikverket 
och entreprenörer tycks ha förbättrats sedan Trafikverket startade. Dessutom har arbetet med 
Forum för Framkomlighet dragit igång. 

Vid betraktelse av hur det varit tidigare gällande förståelsen för det viktiga förebyggande 
underhållet, som tycktes saknas från beställarens sida anser författarna att en förändring skett. 
Sammanslagningen av väg- och banverket som resulterade i Trafikverket verkar motiverat för att öka 
förståelsen i större grad under det pågående förbättringsarbetet. Den analysen har gjorts utifrån att 
se till det pågående förbättringsarbetet kring de områden som varit problematiska inom branschen.  
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5.4 BEST 
I teorin kartlades de fyra olika teknikgrenarna bana, el, signal och tele inom BEST. Att samordna 
dessa teknikgrenar, som nämnts i analysen av samverkan, skulle kunna ge stora samverkansvinster. 
Samverkan och BEST går hand i hand, där författarnas önskan är att samverka teknikgrenarna inom 
BEST.  

Entreprenörer har själva uttryckt att detta är ett område som skulle kunna förbättras, där flera 
underhållsarbeten skulle kunna utföras i samverkan. Det skulle kunna innebära att utnyttja 
entreprenörers redan bestämda underhållsplaner där bantid, maskiner och personal redan planerats 
för åtgärden.  

Med god planering och samverkan i dialog, borde tillfällen komma fram då underhållsarbeten skulle 
kunna kombineras. Säg att ett kabelarbete ska utföras under en fyratimmars period på en sträcka 
som sträcker sig över en delsträcka. Då kanske banarbete på delsträckan kan utföras samtidigt 
utefter god planering, där säkerheten har högsta prioritet. Det går att kombinera underhållsarbeten 
inom de olika teknikgrenarna. Förutsättningar för det är en vilja att samverka, vilja för kompromisser 
och god planering. 

Det finns ett flertal sätt att samverka inom teknikgrenarna mellan entreprenörer. Därför behövs rätt 
förutsättningar för att skapa dessa, vilka analyserats i 5.1 ”Samverkan” under förutsättningar.  

 

5.5 Underhåll 
Författarna utgick från att det avhjälpande underhållet är den mest kostsamma underhållsmetoden, 
vilket både entreprenörer och beställare hållit med om. 

Det har påståtts att järnvägsunderhållet är eftersatt men det är viktigt att se till helheten. Tågtrafiken 
har under de senaste åren ökat med 40 000 tågresenärer per dag i Stockholm och en ökad trafik gör 
att anläggningen slits snabbare.  

Det kan påstås att samtliga aktörer vill få in det förebyggande underhållet i större omfattning än 
tidigare. Trafikverkets chefer inom underhållsområdet, upplever att deras vardag till störst del 
handlar om järnvägsunderhåll i förhållande till vägunderhåll idag. Det har gjorts stora satsningar 
inom järnvägen och frågan är om det prioriteras rätt i frågan. Tyvärr är det för tidigt för att 
författarna ska kunna uttala sig om detta, det är något tiden får utvisa då detta är ett pågående 
arbete. Dessutom har tidsramen för denna rapport inte varit tillräcklig för att fördjupa sig inom 
enskilda projekt och göra en jämförelse, vilket hade varit intressant. 

Eftersom en utökad samverkan, genom FFF, är ett pågående arbete inom området, kan delar ur 
författarnas samverkansstrategi appliceras både nu och senare, då aktörerna har kontroll över 
växlarna.  

Viktigast av allt, är att ett förebyggande underhåll gynnar samtliga aktörer i det stora loppet. Att 
dessutom kombinera det förebyggande underhållet med samverkan borde därför ge ännu större 
vinster.  
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5.6 Strategi 
 
1. Den strategiska planprocessen 

 
Utöver de möjligheter som en utökad samverkan bidrar med, bör verksamheten beakta den ständigt 
ökande tågtrafiken som kan visa sig bli en utmaning för samverkans utförbarhet. 
Med en alltmer ökande tågtrafik, blir det med stor sannolikhet även alltmer problematiskt att skapa 
utrymme för ett förebyggande underhåll. Det ska helst ske utan att trafikutövarnas verksamhet 
påverkas alltför negativt och att samhället påverkas indirekt. Om kapaciteten (antal tåg per 
tidsenhet) förblir oförändrad eller sänks i en alltmer växande stad, kan det leda till fullsatta tåg och 
missnöjda kunder. 
 
2. Identifiering av verksamheternas kompetens 

Här ser författarna en utökad samverkan mellan de tre aktörerna beställare, entreprenör och 
trafikutövare som en verksamhet.  

Trafikverket som beställare, bidrar med sin kompetens om samhällets behov och med sin 
erfarenhetsbaserade kunskap om järnvägen. Myndigheten samordnar även bantiderna med syfte att 
skapa utrymme för ett vettigt underhåll samtidigt som samhällets krav på person- och godstransport 
möts. 

Entreprenörer bidrar till samverkan genom sin kompetens inom järnvägsunderhåll inom de olika 
teknikgrenarna och kunskap om underhållets effekt på lång sikt. De bidrar även med lämpliga 
underhållsstrategier och entreprenörer ska, som tidigare nämnts arbeta mot att effektivisera den tid 
som finns tillgänglig på banan. 

Trafikutövarna ska ju genom sin kunskap kring sin verksamhet agera förutsättningsskapande genom 
bl.a. omledning av trafik. Det ska skapa utrymme för underhållsarbete utan att trafikutövarnas egen 
verksamhet påverkas mer än vad som behövs för att kunna fylla järnvägens funktion genom 
förhandling. Trafikutövarna ska även påpeka vilka sträckor som har flest brister och bör prioriteras 
för att deras verksamhet ska förbli pålitlig. 

 

3. Kompetensen jämförs med oupptäckta möjligheter 

Det faktum att det avhjälpande underhållet inte gynnar någon av dessa tre aktörer som behandlats i 
rapporten, visar att en tidigare oupptäckt möjlighet är dialog. Då avhjälpande underhåll inte gynnar 
någon aktör bör kompromisser ske för att få in mer förebyggande underhåll på järnvägen. 

 

4. Verksamheternas struktur tas fram  

Trafikverket ska bjuda in de aktörer som bedriver verksamhet på den bansträcka som behandlas. 
D.v.s. entreprenörer som har underhållsåtaganden på aktuell bana med delsträckor på banan i 
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anslutning till varandra. Syftet att öka förutsättningarna för ett samarbete och en samverkan mellan 
entreprenörerna sinsemellan. Trafikutövare som trafikerar aktuell bana bjuds också in. 

Strategins kontrollsystem bör komma i form av analysering av antal störningar och kapacitets-
förändringar på den aktuella banan, för att objektivt kunna se hur denna samverkan påverkar 
järnvägen. 

 

 

 

Figur 8: Principskiss över samverkansstrukturen. 
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6. Slutsats och fortsatta studier 
Tre viktiga slutsatser har gjorts. Den viktigaste slutsatsen är att det är ett flertal förändringar som 
pågår inom järnvägsbranschen just nu. Det har visat sig i pågående förbättringsarbeten kring 
renodlade roller och i Forum för Framkomlighet (FFF), där dessa förbättringar påbörjats under det 
första kvartalet under 2013. Därmed har både förståelse och dialog förbättrats mellan aktörerna 
under de senaste månaderna och rollerna ska bli tydligare för tydliga ansvarsgränser. 

Därför är det viktigt att aktörer inom branschen ser till det pågående förbättringsarbetet och inte ser 
att situationen är ”hopplös” utan har tålamod. Dessa typer av förbättringar sker inte över en natt och 
införs stegvis för senare utvärdering för ytterligare förbättringar och utökande. Att genomföra 
förändringar stegvis har flera fördelar: förändringarna innebär inte alltför stora förändringar på en 
gång och risker med att misslyckas blir inte alltför stora.   

Vi hade i stort sett utformat vår samverkansstrategi när FFF hade sitt första möte och det var 
intressant att urskilja följande likheter med vår strategi och FFF:s arbete: 

• Delaktiga aktörer är beställare, entreprenör och trafikutövare 
• Samverkan sker i form av dialog med samtliga aktörer 
• Konceptet börjar i mindre steg och har som mål att innefatta större områden i framtiden 
• Ansvarsområden för varje aktör är preciserade 
• Samverkansintervallerna för FFF överensstämmer med Fas 1 i vår strategi 

Angående dialogen kan den förbättras mellan entreprenörer sinsemellan och dessutom mellan 
entreprenörer och trafikutövare. När vi började med arbetet ansåg vi att det var dialogen med 
beställaren som behövdes förbättras, vilket visade sig vara felaktigt med hänsyn till de senaste tre 
åren. Denna slutsats har antagits utifrån personlig kommunikation med beställare och entreprenörer 
samt enkätsammanställning utifrån entreprenörers syn på situationen utifrån de tre senaste åren.  

 

6.1 Fortsatta studier 

6.1.1 Långsiktiga önskemål i förfrågningsunderlagen 
Det kan vara intressant att studera hur upphandling kan göras utifrån ett mer långsiktigt perspektiv 
än att fokus ligger på lägsta pris i större omfattning. Det kan vara intressant om beställaren i 
förfrågningsunderlagen lägger till önskemål om exempelvis minskad trafikstörning under 
underhållsarbetet och sådana faktorer som påverkar omgivningen samt innovationstänkande och 
produktivitet. Dessa ska behandla faktorer under underhållsarbetet. Det kan vara svårt att föra in 
faktorerna som ett krav men ett successivt arbete med att utöka dessa faktorer vid upphandling kan 
vara en god idé.  

6.1.2 Banarbetsvecka 
Arbete med att införa banarbetsveckor, där en totalavstängning av en viss bansträcka i en vecka 
återkommer varje år. Tanken är att denna sträcka sedan ska förflyttas längs sträckan. Det borde ge 
ett effektivt underhåll på ett strukturerat sätt med liten trafikpåverkan då detta exempelvis kan 
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införas under semestertider och de månader då trafiken påverkas så lite som möjligt. Parallella 
transporter måste införas, vilket kräver planering. 

 

6.1.3 System för enkel kartläggning av anläggningarnas tillstånd som är tillgänglig för 
samtliga järnvägsaktörer 
För snabba besked och översikt om vad som händer runtom en sträcka, är det lämpligt med ett 
enkelt system som ger nödvändig information om underhållsåtgärder som planerats på sträckan. Det 
kan fungera som underlag för ytterligare samordning mellan aktörer då lättillgänglig information 
efter en utökad samverkan motiverar till ytterligare utökad samverkan.  

Genom möjlighet att se över när exempelvis en maskin ska användas på en sträcka, kan 
underhållsarbete på den egna sträckan samordnas med detta. Det finns ett flertal 
användningsområden för ett sådant system. Lämpligt innehåll är planerat underhåll, planerade 
avstängningar och anläggningarnas tillstånd.  
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Bilaga 1- Intervjufrågor till Infratek 
 

• Arbetsgången från upphandling till utfört arbete inom kontraktet, ungefär hur går det till? 
• Hur specificerat brukar kontraktet vara? 
• Känner entreprenörerna till spårets tekniska tillstånd vid anbudsgivningen? 
• Hur formas entreprenörers underhållsstrategi, generellt sett vad är det Ni tänker på vid 

prioriteringar? 
• Finns det utrymme för ett förebyggande underhåll? 
• Hur långt kontrakt har ni nu? 
• Vad är det som sätter stopp för ett förebyggande underhåll i större omfattning? 
• Är det tydligt vem som ansvarar för vad? Jag tänker beställare, entreprenör. 
• Vid upphandling av underhåll, är det så att man har en sträcka som delas upp i delsträckor 

och sen upphandlar man för en sträcka? 
• Får ni några prioriteringsunderlag från beställaren, gällande banklass eller funktionskrav? Jag 

tänker då så att inte för mycket underhåll utförs som inte som behövs? 
• Ges krav på förebyggande underhåll från beställarens sida? 
• Vad skulle Trafikverket kunna förbättra när det gäller underhållet, vad funkar och vad funkar 

inte?  
• Förr i världen fast det någonting som hette PEBA, periodiskt underhåll, om det kanske 

komma upp att man i kontraktet lägger in längre avstängningar per station, att man gör en 
större insats och då har man bra tider. Skulle det kunna hjälpa till att höja nivån? 

• Har du några exempel på sådant som skulle kunna förbättras?  
• Hur funkar det vid underhåll just vid en delsträcka, pratar ni med andra entreprenörer inom 

olika teknikgrenar så att man utnyttjar tiderna väl, på mer än sin egen sträcka? 
• Finns det någon dialog mellan er och trafikutövarna? 
• Vore det då lönsamt eller möjligt att koordinera underhållsmomenten med trafikutövarens 

önskemål för att kunna få plats med underhållsmomenten samtidigt som deras 
kapacitetskrav ändå uppfylls? 

• Vad är din inställning till att arbeta som totalentreprenör och med längre kontraktstider? 
• Blir det då naturligt sett mer förebyggande tänk då? 
• Om vi säger två år kontra fem år kontraktsmässigt, blir det mer fokus på förebyggande vid 

längre kontraktstider? 
• Skulle det vara bättre med tio eller till och med 20 år? 
• Angående besiktning, vilka är de mest återkommande problemen?  
• Hur går säkerhetsbesiktning och underhållsbesiktning till? 
• Hur går det till för att få besiktningstider på spåren? 
• Hur sköts besiktningsanmärkningar? 
• Vi återgår till samordning av olika teknikområden, är det ett vanligt sätt för er att arbeta på, 

nu som ni gör med Mälarbanan? 
• Vad är det för förutsättningar ni behöver? 
• Hur ser tidschemat ut på järnvägen vid underhållsarbeten? 
• Vad var det som gjorde att ni vann den här upphandlingen? (Mälarbanan) 
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Bilaga 2- Intervjuunderlag Trafikverket 
 
Politiska mål och ledning 
 

• Hur är Trafikverkets ledning uppdelad? 
 

• Hur arbetar Trafikverket med att nå målet som renodlad beställare? 
 

• Vad är Trafikverkets ansvar gällande järnvägsunderhåll som renodlad beställare? 
 

• Hur ska Trafikverket arbeta för att uppnå målet med att hälften av alla upphandlade 
entreprenader ska utgöras av totalentreprenad? Kommer detta även gälla järnvägs 
underhålls arbeten? 

 
• Hur går Trafikverket tillväga när Ni tar fram kontraktstider och tider på banan i 

förfrågningsunderlaget, vid nya underhållsåtaganden? 
 

• När Trafikverket får in förbättringsförslag under underhållsåtagande, hur värderas/prioriteras 
dessa? 

 
• Hur sker resonemanget vid samordning av BAP-tider? 

 
• Hur värderar Trafikverket faktorer som minskad störning och långsiktigt tänk i förhållande till 

priset vid underhållsåtaganden? 
 
Underhåll 
 

• Vilka faktorer gör att Trafikverket väljer att förvalta en järnvägsanläggning i dåligt skick utan 
att först lyfta den?  (Infratek, Mälarbanan) 

 
• Hur ser Tony på totalentreprenad vid underhållsåtaganden vid järnvägsunderhåll? 

 
• Hur ser Trafikverkets process ut kring järnvägsunderhållet, före, under och efter 

kontraktstiden?  
 

• Hur ser Trafikverkets samverkan ut mellan entreprenör och trafikutövare gällande 
järnvägsunderhåll? 

 
• Har Trafikverket egna funderingar på över hur en utökad samverkan skulle kunna förbättras 

inom järnvägsunderhållet? 
 

Utefter vårt resultat 
 

• Vårt förslag är att införa rutiner för utökad dialog, i form av förutbestämda möten vid 
järnvägsunderhåll. Vad är Trafikverkets spontana reaktion på det? 

 
• Har ni något ni vill tillägga angående de andra aktörerna gällande samverkan? 

 
• Övrigt? 
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Bilaga 3- Frågeställningar till entreprenörer efter möte med Trafikverket 
 
Examensarbete: vi vill veta om Du tycker likadant som Trafikverket angående följande punkter 

Hej på Er! 
Cecilia och Lawrence heter vi och är studenter på KTH. Just nu arbetar vi med vårt exjobb, där 
vi ska utforma en samverkansstrategi mellan Trafikverket, entreprenörer och trafikutövare för 
bättre samordning vid järnvägsunderhåll. Vectura är vår uppdragsgivare.  
Vi hade ett snack med Trafikverket igår och nu vill vi veta hur ni ser på följande fråge-
ställningar. 

Vi hoppas att Ni tar Er tid att svara på dessa, då frågorna varken är många eller svåra. Vi vill 
veta vad Ni tycker då vi går på programmet Byggteknik och vill öka förutsättningarna för Er 
entreprenörer gällande järnvägsunderhåll. Trafikverket visade dessutom ett intresse av vårt 
arbete och vill ta del av denna. 
Frågorna följer nedan med utrymme för Er att svara kort och koncist direkt under frågorna och 
borde därför gå på ungefär 5 min. Vi är sent ute och uppskattar Ert svar snarast. 
Sammanställning av svaren kommer att göras nu på fredag. 
Ta chansen att göra din röst hörd! Svaren hanteras anonymt och är endast till för en överblick 
av entreprenörers syn på situationen. 

 
1. Gällande kontraktstider för järnvägsunderhåll: hur upplever Ni att kontraktstiderna 
utvecklats under de tre senaste åren sedan Trafikverket startades (samma, kortare eller 
längre)? 

 
2. Gällande kontraktform för järnvägsunderhåll: upplever Ni att kontrakten alltmer övergått till 
totalentreprenad med funktionsåtagande vid järnvägsunderhåll under de tre senaste åren 
sedan Trafikverket startades? 
 
3. Gällande tider på banan: hur upplever Ni att utvecklingen skett gällande Era önskemål 
gällande bantider för järnvägsunderhåll de tre senaste åren sedan Trafikverket startades 
(samma, sämre eller bättre)?  
Trafikverket:  
Övriga trafikutövare: 

 
4. Gällande dialog för samverkan: hur tycker Ni att dialogen med andra aktörer har utvecklats 
under de tre senaste åren sedan Trafikverket startade (samma, sämre eller bättre)? Vad kan 
förbättras? 
Dialog med Trafikverket:  
Kan förbättras: 
 
Dialog med andra entreprenörer:  
Kan förbättras: 
 
Dialog med trafikutövare: 
Kan förbättras: 
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5. Gällande samverkan: skulle det vara intressant för Er del att införa sammanträden i form av 
uppstartsmöte och uppföljningsmöten under underhållstagandet där syftet är att öka 
samarbetet med andra entreprenörer? 
  

6. Har Ni något övrigt att tillägga gällande samverkan med andra aktörer vid järnvägs-
underhåll?  
 

 

Tack på förhand! 

 
// Cecilia & Lawrence 

    Kungliga Tekniska Högskolan 2013 
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