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Sammanfattning 
I och med den nya globala ekonomin blir det allt mer vanligt med en ökad konkurrens. Inte 
enbart från den inhemska marknaden utan även via en global marknad som öppnats genom ett 
samarbete mellan nationer i Europa. Därmed finns en större tendens från företagen att dra en 
offentlig upphandling inför det svenska rättssystemet och bestrida beslutet som fattats av den 
upphandlande myndigheten då varje upphandling blir viktig att vinna. En tydlig orsak till det 
ökande antalet överprövningar är att i och med en regression i den globala ekonomin och med 
kollapser av nationella ekonomier runt om i världen så finns det en ökad vinning i att 
överpröva en förlorad upphandling då dessa är bristvara vid lågkonjunktur. Genom detta 
examensarbete kommer uppsatsförfattarna att belysa de problem och grunder som finns för att 
en överprövning skall uppstå som till exempel den allt för korta granskningstiden av 
tilldelningsbeslut, en saknad kompetens för en upphandling och möjligtvis ett allt för 
konservativt arbetssätt i det svenska rättsväsendet. Denna rapport kommer även att belysa de 
problem som en överprövning medför då ett projekt blir drabbat. Detta kan vara saker som en 
ökad budget på grund av omplanering vid en tidsfördröjning, svenska skattemedel används för 
att bearbeta de merarbeten som en överprövning frambringar. Även hur det skulle påverka en 
tredje-man och vilka konsekvenser det skulle få för hen.  
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Abstract  
Due to the more open global economy, it’s more common with an increased competition 
between companies. Not only from a domestic market. But also from a global market that 
opened through a collaboration between nations in Europe. Thus, there is a greater inclination 
for companies to take a tender through the legal system to dispute the decision of the 
contracting authority. One of the reasons for the increasing number of lawsuits is the 
regression of the global economy and collapse of national economies around the globe. 
Therefore it is an increased gain to review the loss of a contract, due to the regression in the 
market. This thesis will highlight issues and backgrounds for that an appeal shall arise, such 
as “the way to” short examination time of the assignment decision. The absent of required 
skills for procurement process and its complications. And the overly conservative approach in 
the Swedish legal system. This report will also explore the problem that a lawsuit brings to a 
project. For example an arising budget due to re-planning, Swedish tax-payers money is used 
to process the extra amount of work that appeal processes generate. But also how it would 
affect third parties such as a daily commuter and which consequences it would bring forth for 
them. 
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Förord 
Detta kandidatarbete har skrivits under våren 2013 på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm vid Byggnadsingenjörsprogrammet i Produktion. Examensarbetet handlar om hur 
överprövningar påverkar både det givna projektet och att det kan leda till samhällsenliga 
effekterna av detta. 

Vi vill tacka Jan Dahlberg, Rickard Lidström, Fredrik Hansen på Vectura. Jimmy Hagström, 
Angelika Dalvén och Kjell Fredriksson på Trafikverket. Peter Tollerup på PEAB, Thomas 
Johansson på KTH och Jesper Persson som hjälpt oss att genomföra detta kandidatarbete 
under den gånga tiden. 

Stockholm, maj 2013 

Jens Persson 

Petter Heikka 
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Ordlista 
LOU: Lagen om Offentlig Upphandling 

LUF: Lagen om Upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

Överprövning: Den rättsliga process som blir då en leverantör har klagomål på hur en 
upphandling har genomförts. 

Beställare: Den part som vill upphandla en tjänst eller vara.  

Leverantör: Part som levererar varor eller tjänster åt beställaren. 

Tilldelningsbeslut: De beslut som den upphandlande myndighet skickar ut där de annonserar 
vilken leverantör som har vunnit upphandlingen. 

Achilles: Är en ledande global aktör inom leveransinformation, hjälper beställare att 
upphandla leverantörer med att samla alla kvalificerade leverantörer i en databas.   

TransQ: Ett prekvalificeringssystem från Achilles för beställare när dem upphandlar 
leverantörer, i kvalificeringssystemet finns tillgängliga leverantörer. 

Prejudikatfall: Det är ett fall som används som riktlinjer för andra fall som liknar detta fall. 
Det är bara sådana fall som tas upp i Högsta Förvaltningsdomstolen. 

Avtalsspärr: Det är en tidsgräns som träder i kraft efter att upphandlande myndighet har 
meddelat tilldelningsbeslut och därmed får inga avtal slutas.  

Klagande: Den part i en rättslig process som är missnöjd med hur upphandlingen, i detta fall 
har gått tillväga.  

Konsortium: Ett samarbete mellan två eller fler leverantörer. Där de båda står som 
huvudentreprenörer med ett specifikt område som specialitet.  

UE-modellen: Den traditionella modellen för en entreprenör i byggbranschen. Där en 
huvudentreprenör anställer underentreprenörer för att utföra de arbetsuppgifter som inte 
entreprenören har kompetens till. 

JA 2020: Jämförelse alternativ för år 2020, prognos på ökning av resor från idag till 2020. 

Samhällsperspektiv: Hur tredje part kan komma att drabbas som resenärer mellan arbete, 
hem och nöje. 

Ramavtal: Ett avtal som skrivs mellan upphandlande enhet och leverantör i syfte att 
bestämma förutsättningarna för efterföljande tilldelning av kontrakt under en bestämd 
tidsperiod. 
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1 Inledning 
Upphandlingar som sker av statliga och kommunala myndigheter måste följa ramarna för 
LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Försörjningssektorer som har anknytning till 
infrastruktur måste följa ramarna för LUF, Lagen om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster. Anledningen till varför LOU och LUF finns är att det 
skall gynna alla parter som är med i en upphandling då offentliga medel används för att 
finansiera offentliga projekt. Dock är LUF:s regler mer flexibla än reglerna för LOU. De 
sektorer som omfattas av LUF bedriver till mesta dels alla upphandlingar i vinstsyfte och 
syftar till att bedriva industriell verksamhet gentemot enheter som omfattas av LOU:s 
upphandlingsregler. (Konkurrensverket - Upphandlingar) (Konkurrensverket - Rapport 2012-
06) 

Lika spelregler ses som en grundförutsättning för fri konkurrens. Målsättningen är att alla 
aktörer deltar i upphandlingen på samma villkor och då blir en tävling mellan leverantörer om 
upphandlingarna. Det finns ungefär 3700 myndigheter som omfattas av upphandlingsreglerna. 
Vad gäller konkurrensen på upphandlingarna är det beräknat till 4,2 anbudsgivare per 
upphandling under 2011. Det totala värdet av alla upphandlingar som omfattas av 
upphandlingsreglerna som sker i Sverige beräknas till omkring 550-660 miljarder kronor dock 
med stor osäkerhet. Försörjningssektorn uppskattas till cirka 20 procent av det totala värdet 
för alla offentliga upphandlingarna. (Konkurrensverket - Rapport 2012-06) 

1.1 Bakgrund 

Under 2011 skedde 19 314 upphandlingar av fler än 1300 myndigheter, där 
anläggningsentreprenader utgjorde ca 39 procent och därmed den största delen av 
upphandlingarna. Tre av tio av dessa upphandlingar låg över det tröskelvärde som finns för 
offentlig upphandling. Sannolikheten för att anbud som ligger över tröskelvärdet överklagas 
är dubbelt så högt. (Konkurrensverket - Rapport 2012-06 41) 

Det totala värdet av upphandlingar som annonserades i EU:s gemensamma databas TED 
uppgick till omkring 276 miljarder kronor år 2011. (Konkurrensverket - Rapport 2012-06 52) 

Av 19 314 upphandlingar ledde 1 320 till överprövningar från inblandade anbudsgivare och 
därmed påbörjas en rättslig process.  

En anbudsgivare har rätt att ansöka om överprövning då part anser att upphandlande 
myndigheten har brutit mot bestämmelserna i LOU eller LUF på ett sådant sätt att 
leverantören har, eller kan komma att lida skada till exempel ekonomisk förlust av 
tilldelningsbeslut. Större upphandlingar görs ofta av statliga och kommunala myndigheter, 
därmed kan de komma att påverka samhället i ett större perspektiv.  

1.2 Uppgift 

Uppgiften går ut på att undersöka, upplysa och analysera påverkan av överprövningar. För det 
första ur ett projektperspektiv då projekt Mälarbanan som blivit överprövad och därför blev 
detta arbetets specifika projekt. För det andra ur ett samhällsperspektiv, då situationen som 
uppstår när anbudbeslut överprövas. För det första hur det påverkar beställare, andra 
inblandade parter samt granska och utvärdera hur en överprövning påverkar ett projekt 
tidsmässigt och vilka efterföljande effekter som uppstår. Stegvis förklara 
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förfrågningsprocessen som leder till anbud samt den juridiska process som sker via 
överprövning av anbud.  

Slutligen vill uppsatsförfattarna granska hur LOU:s och LUF:s regelverk påverkar 
upphandlingsprocessen för kommunala och statliga myndigheters projekt samt 
försörjningssektorer och tröskelvärdets påverkan på upphandlingar. 

1.3 Målformulering 

• Beskriva vad en överprövning är. 
• Se hur överprövningar påverkar samhällsmässigt och vid enskilda projekt. 
• Lära sig den juridiska processen vid överprövning. 
• Upplysa och förklara överprövningarna påverkan inom offentlig 

upphandling 
• Granska tidsaspekter för parter samhällsmässigt och projektmässigt och se 

över ekonomin för eventuell förskjutning 
• Kontrollera hur offentliga upphandlingsregler påverkar upphandlingar. 
• Se hur LOU och LUF omfattar Beställare, leverantörer. 
• Undersöka hur ett utökat samordnat uppdrag fungerar. 

1.4 Avgränsningar 

Som en avgränsning av arbetet så undersöks först hur en överprövning påverkar samhället, 
därefter granska det pågående projektet Mälarbanan. Se hur överprövningar hamnat i olika 
instanser i en rättslig process och hur stor inverkan tvister mellan inblandade parter har på 
beställarens tidplan samt för leverantörers räkning. Denna frågeställning är alltid aktuell inom 
byggvärlden då överprövningar är vanligt inom branschen, för att se om det går att undvika 
eller om det är nyttigt för utvecklingen av upphandlingar och anbudsgivning.  

1.5 Lösningsmetoder 

Enligt (Höst, Regnell och Runeson) är metodik ett val av arbetssätt som skall följas genom 
hela processen utav examensarbetet. Metoder sätter upp ramarna för hur arbetet skall 
fortskrida för att få fram ett vetenskapligt resultat. Rapporten är en samhällsvetenskaplig 
analys av överprövningens påverkan för samhället och enskilt projekt. Därav är det enligt 
(Höst, Regnell och Runeson) viktigt att sätta upp vilka metodiska mål man har med den tänkta 
analysen. De målsättningar, steg 1 i figuren nedan. Som denna rapport strävar efter är för det 
första att vara en beskrivande studie där huvudsyftet är att belysa och beskriva hur en 
överprövningsprocess går tillväga. För det andra, en utforskande studie där man får en 
djupgående förståelse till bakomliggande orsaker till uppkomsten av överprövningar. Steg två 
i kartläggningen utgörs av metodvalet så kommer val av metodikansats att väljas där 
primärdatan är kvalitativ som, ”utgörs av ord och beskrivelser och är rik på detaljer och 
nyanser” (Höst, Regnell och Runeson 30) eller kvantitativ som, ” utgörs av sådant som kan 
räknas eller klassificeras” (Höst, Regnell och Runeson 30). I denna analys har en kvalitativ 
ansats valts på grund av att man utifrån verkligheten kan uppfatta situationen på olika sätt och 
därmed finns inte en absolut och objektiv sanning. (Uppsala Universitet - En liten lathund om 
kvalitativ metod). Som metod för att utföra en kvalitativ undersökning har litteraturstudie 
genomförts. Detta för att grundläggande frambringa överprövningssituationen i dagsläget. 
Utifrån litteraturstudien så har uppsatsförfattarna brukat sig av en arkivanalys och intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Intervjuerna har använts för att belysa situationen utifrån fler 
synvinklar som till exempel från beställare och leverantörer. 
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Figur 1 Beskrivning av metodval 

 

1.5.1 Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som genomförts är av sådan art att elektroniska källor på webben har 
använts i stor utsträckning. Enligt (Höst, Regnell och Runeson) ett verktyg med baksidor 
bland annat vad gäller granskningen av innehåll. Uppsatsförfattarna av denna rapport har 
därför använt sig av en egen analys för att granska källans innehåll vad gäller trovärdighet och 
relevans. I litteraturstudien började alltid informationssökningen via en sökmotor för att få en 
bred syn på vilken relevant information som finns tillgänglig. Efter sökningen ägde en 
granskning av källans tillförlitlighet rum genom att använda (Skolverket - Lathund i 
Källkritik) för att få en bra bild hur man ska vara källkritisk. Genom användningen av 
lathunden kunde följande Tabell 1 skapas för att visa vilka källor som har använts samt hur 
pass pålitliga dessa är (urplock av alla källor föra att visa hur skribenterna har gått tillväga för 
att säkerställa källorna.). 
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Vem har gjort hemsidan?   Varför är hemsidan gjord?   Hur ser webbsidan ut?   

Kan du finna 
informationen på 

andra ställen? 

Konkurrensverket Myndighet   Informera allmänheten   Professionell   Ja 

Sveriges Domstol Myndighet   Informera allmänheten   Professionell   Ja 

Trafikverket Statligt Företag   Information om företaget   Professionell   Nej 

Vectura Statligt Företag   Information om företaget   Professionell   Nej 

Notisum Svenskt Informationsförlag   Lagbevakning   Professionell   Ja 

Achilles Företag 
  

Leverantösinformations 
databas   

Professionell 
  Nej 

Tabell 1 Sammanställning av kriterier för Källkritik enligt (Skolverket - Lathund i Källkritik) 

 

1.5.2  Fallstudie 

En fallstudie används enligt (Höst, Regnell och Runeson) för att på ett ingående sätt beskriva 
ett fenomen eller ett objekt. Denna metod används fördelaktigt vid studier av samtida 
fenomen som är svåra skilja ut från sin omgivning. I detta fall överprövningar. Vid en 
fallstudie så beskriver och förklaras ett specifikt fall utifrån ett specifikt syfte. Bland annat 
intervjuer, observationer och arkivanalys. Data om fallet samlas in genom:  

Intervjuer: En halv-strukturerad intervju utfördes i syfte för att se hur branschen såg på 
överprövningar. En kvalitativ ansats omfattas av ett litet antal intervjuer då istället för att få en 
kvantitet så undersöks saken mer djupare. (Uppsala Universitet - En liten lathund om 
kvalitativ metod) Totalt utfördes sex intervjuer med representanter från Beställarens & 
Leverantörens sida. Dock så fanns ingen möjlighet att intervjua en representant från 
rättsväsendet eller samhället på grund av tidsbrist. Intervjun bestod av fyra delområdena med 
ett antal frågor i varje. Dessa delområden var personliga frågor, för att sätta intervjupersonen i 
rätt kontext. Överprövningar är ena huvudområdet i intervjun där uppsatsförfattarna ville få en 
bild av vad intervjupersonen tycker om överprövningar, hur det drabbade dem och vad som 
eventuellt kunde göras åt överprövningarna. I själva överprövningsområdet finns en fråga på 
tre eventuella lösningsförslag för överprövningar som uppsatsförfattarna har utformat. 
Intervjupersonen får då lämna synpunkter och åsikter på dessa förslag. Åsikterna kommer 
sedan att sammanställas för att analyseras och för att i slutändan kunna presentera det förslag 
som vår undersökning förordar.  

Andra huvudområdet är frågor kring LOU och LUF för att få en bild av vad intervjupersonen 
tycker och tänker kring området samt hur pass ofta dessa kommer i kontakt med lagarna. På 
området fick personen ifråga svara på ifall denne tycker att lagarna är relevanta eller ifall den 
behöver uppdateras. Tredje och sista området var frågor kring anbud och dess process, hur 
denne såg på lämnandet av ett anbud och då efterföljande processen. Intervjuerna bandades 
och transkriberades för att kunna möjliggöra en mer ingående analys av innehållet. (Höst, 
Regnell och Runeson 89-92) 

Arkivanalys: I och med analysens natur där överprövningens påverkan på samhället och på 
enskilt projekt skulle studeras så var en arkivanalys en datainsamlingsmetod som användes. 
Detta gjordes för att möjliggöra en analys av påverkan då man studerade de trafikprognoser 
som fanns tillgängliga samt den ekonomiska biten som skulle påverkas av överprövningen. 
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Dessa dokument fick skribenterna tilldelade till sig genom möten och e-post med personer 
insatta i projektet. Det som behövdes för att kunna analysera situationen var dokument 
rörande överprövningen och dess uppkomst främst yttranden från de olika parterna. För att 
förstå varför det blev en överprövning. Det var även järnvägsutredningen gällande projektet 
Mälarbanan som användes för att få en bild av hur pass stor samhällspåverkan 
överprövningen kan komma att ha. För att kunna analysera den ekonomiska biten så var en 
sammanställning av de ökande ekonomiska kostnaderna från de tre drabbade parterna.  

 

1.6 Etiska överväganden 

I arbetet förekommer inga namn av den förlorande parten då det kan uppfattas som känsligt 
när det gäller en rättslig överprövning. Vid intervjuerna har inblandade personer blivit 
informerade att intervjun bandas och att deras åsikter och tankar kommer att presenteras i 
rapporten.  

1.7 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att se hur överprövningar påverkar samhället vid större 
byggnadsprojekt som följs av lagarna LOU och LUF även se i ett enskilt fall hur stor skada 
för ett företag som blir inblandad i en rättslig process. Om detta påverkar deras tidsperspektiv 
och hur pass stor ekonomisk påverkan detta kan leda till. Samt beskrivande bild hur det ser ut 
i dagens samhälle. Varför överprövningar sker, vad som anses ha gått fel vid upphandling och 
vid tilldelning av kontrakt till anbudsgivare. 

1.8 Disposition 

Rapporten är indelad i åtta kapitel med efterföljande litteraturförteckning och bilagor. Texten i 
kapitel två är den teoretiska referensramen som ger en bakgrundsbeskrivning och fördjupar 
förståelsen för arbetet, detta kapitel binder även ihop arbetet med utbildningen. Här förklaras 
hur arbetet genomförts gentemot utbildningen. Efterföljande delar ger en fördjupning gällande 
lagarna LOU, LUF och dess tillämpning. En beskrivning av anbud, förklaring av det Svenska 
rättsväsendet och Europadomstolen, vilka instanser det finns i Sverige från förvaltningsrätt till 
högsta förvaltningsdomstolen. Vad en överprövning är och dess rättsliga process, 
överprövning är nyckelordet i detta arbete. Kapitlet är en bakgrundsbeskrivning för att få en 
bättre förståelse på hur man går tillväga vid upphandlingar. 

Kapitel tre beskrivs nuläget i organisationerna som är iblandade, Trafikverket och Vectura 
samt deras verksamhet och det specifika projektet Mälarbanan. Detta för att förstå syftet med 
arbetet. Kapitel fyra är faktainsamlingen om hur erforderlig data insamlats. Texten i kapitel 
fem redogörs hur uppgiften lösts stegvis och går ingående in på de olika delarna så som 
yttranden från olika parter under överprövningen och rättens dom samt påverkan av en 
utbyggnad av Mälarbanan.  

I kapitel sex som är arbetets analysdel och beskriver överprövningen för projekt Mälarbanan, 
eventuell samhällspåverkan och projektpåverkan samt tider för överprövningen och kostnader 
som orsakats av överprövningen. 

Vad slutsatserna blir för detta arbete kommer i kapitel. Rekommendationer vi har att komma 
med återfinns i kapitel åtta. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel så beskrivs sammankopplingen mellan vår utbildning och arbetet. Även en 
fördjupning i upphandlingsprocessen, med beskrivning om lagarna som finns och hur man 
tillämpar dessa. En beskrivning på hur anbud fungerar och det svenska rättsväsendet. Sist i 
kapitlet beskrivs nyckelordet överprövning, om vad det är. 

2.1 Sammankoppling av arbetet med utbildningen 

För att binda samman utbildning med detta arbete så har kurserna ”Byggprocessen” och 
”Ekonomi och organisation” vart utgångspunkt för detta examensarbete ”Byggprocessen” 
väckte intresset för juridik när vi fick lära oss AB04 och en kort genomgång av AMA. Sedan 
gav kursen ”Ekonomi och organisation” oss lärdom och en ny uppfattning om ekonomi och 
tid i byggprojekt som varit en viktig del av detta arbete. Kursen ”Samhällsplanering” var 
också en givande faktor då olika lagar skulle följas när vi skulle planera ett nytt 
bostadsområde.  

Samt kursen ”Miljö- och arbetsvetenskap” där vi fick lära oss att tänka på miljön och hur man 
tar hänsyn till miljön som återspeglas i detta arbete då Mälarbanan byggs ut för att färdas mer 
kollektivt som är miljömässigt bra. 

Därefter fick vi söka upp och fördjupa oss i andra lagar så som LOU och LUF för att förstå 
upphandlingsprocessen vid offentliga upphandlingar, detta gjorde att vi fick en kurs i sig om 
juridik och samordning av projekt. 

Tidigare liknande utförda studier 

• Titel: Överprövning inom offentlig upphandling, NR 101 
Kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska högskolan institution Fastigheter och 
byggande, kandidatprogrammet Fastighet och Finans. 
Författare: Jens Kvarnström och Hanna Ceder 
Skrivet: Stockholm, maj 2012 

2.2 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 

När en upphandling sker av en kommunal-, eller statlig myndighet måste LOU följas och den 
upphandlande enheten är därmed tvungen att följa skrivna ramavtal för exempelvis varor, 
tjänster eller byggnadsentreprenader som bygger på EU-direktiv 2004/18/EG om offentlig 
upphandling (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 13 §) 

Detta på grund av att offentliga medel som skatteintäkter skall användas på rätt sätt av 
upphandlande myndighet. Lagen om offentlig upphandling skall även gynna konkurrensen i 
samhället och dess marknad. Lagen skall även ge möjligheter för leverantörer att tävla under 
samma förutsättningar vid upphandling av ett kontrakt som varor, tjänster eller 
byggentreprenader. Allt detta för att främja den fria marknaden inom EU och få den att 
fungera på ett effektivt sätt (Konkurrensverket - Upphandlingsreglerna) 
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2.2.1 Förfrågningsunderlag 

Ett förfrågningsunderlag är ett underlag som den upphandlande enheten tillhandahåller och 
det är handlingar på vad som skall utföras från en leverantör vid en upphandling. Underlaget 
skall ligga till grund för att leverantörer skall kunna utarbeta ett så bra anbud som möjligt. 
Förfrågningsunderlaget bör därför tydligt beskriva objektet för upphandlingen och vilka krav 
som ställs på leverantören från den upphandlande myndighetens sida samt vara begripligt och 
noggrant detaljerat. Ett förfrågningsunderlag som är klart definierat underlättar för 
leverantörerna i anbudsfasen och även den upphandlande enheten får det lättare att utvärdera 
inkomna anbud vid utformning av kontrakt med vald leverantör. Förfrågningsunderlaget skall 
innehålla en beskrivning på hur utvärdering av inkomna anbud kommer att gå till och 
förfrågningsunderlaget får som huvudregel inte ändras under upphandlingstiden. Men om den 
upphandlande enheten upptäcker felaktigheter, att kraven måste ändras eller något är svårt att 
definiera så måste normalt upphandlingen göras om från början, detta medför kostnader för 
leverantör och att avbryta en upphandling får endast ske om sakliga skäl föreligger. 
(Konkurrensverket - Upphandlingsreglerna) 

De krav och villkor som den upphandlande enheten ställer upp måste överensstämma med de 
grundläggande EU-rättsliga principerna om likabehandling och icke-diskriminerande, samt 
genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Under upphandling skall principerna om 
proportionalitet iakttas och ömsesidigt erkännande. (Konkurrensverket - Information om 
LOU) 

2.2.2 Förfrågningsunderlagets innehåll 

Krav från leverantören: Bedömning av vilka leverantören som har tillräcklig förmåga att 
leverera det som eftersträvas av den upphandlande enheten så som varor och tjänster eller 
byggentreprenader som upphandlingen gäller för. (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 
13 kap) 

Tekniska Specifikationer: För att förstå vad som efterfrågas krävs att den upphandlande 
enheten beskriver objektet i en teknisk specifikation eller en uppdragsbeskrivning. Denna 
specifikation skall vara så exakt och precis som möjligt och kan utformas som ett prestanda- 
eller funktionskrav eller hänvisa till olika standarder som underlättar upphandlingen och ger 
en bättre bild och ökad förståelse för de tekniska kraven från den upphandlande enheten. De 
tekniska specifikationerna får normalt inte hänvisa till ursprung eller varumärke. Det finns 
utarbetade standarder på aktuella områden som till exempel vid byggentreprenadkontrakt, 
tjänstekontrakt och varukontrakt som SIS, Svensk Standard Institutet. 

Tabell 2, Bild på hur Upphandlingsprocessen går till 
(Konkurrensverket) 
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Administrativa föreskrifter: Formella krav för upphandlingen skall anges som skall följa 
(Notisum - Lagen om offentlig upphandling 11 kap) 

• Vilket förfarande används vid upphandling 
• Vilket sätt leverantören kan lämna information och besked som myndigheten önskar. 
• Tillåtna sätt att lämna anbud eller anbudssökningar 
• Anbudstid, skall ange hur lång tid som anbudsgivaren är bunden till sitt anbud och 

anbudens giltighetstid. 

Kriterier för bedömning av anbud: Beskrivning av hur leverantörerna kommer att bedömas 
av den upphandlande enheten, exempelvis genom ett poängsystem på flertalet olika 
parametrar och summeras sedan till en totalsumma som vägs mot andra leverantörer. Den 
upphandlande enheten kan antigen anta ett anbud genom det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet eller genom part med lägst anbudet från en leverantör. (Notisum - Lagen om offentlig 
upphandling 12 kap) 

Kommersiella villkor: Avtalsvillkor som ska gälla för leverantören under avtalsperioden 
som betalningsvillkor och leveransvillkor. 

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt: Villkor som får ställas från upphandlande 
enhet till exempel socialhänsyn, miljöhänsyn eller andra särskilda villkor som ställs för att 
kontraktet skall fullföljas av leverantör. Dessa villkor måste vägas med förhållandet till 
kontraktet i övrigt och kopplas till leverantörens del för att utföra verksamheten och det får 
inte vara diskriminerande för till exempel utländska aktörer eller inkräkta på friheten att 
tillhandahålla tjänster. 

2.2.3 Annonsering 

Offentlig upphandling skall alltid annonseras och detta görs på olika sätt beroende på 
upphandlingsvärdet, vilken typ av förfarande som används och vilken typ av upphandlande 
myndighet som utför upphandlingen. Det finns en samling facktermer som 
Europakommissionen tagit fram för varor, tjänster och byggentreprenader kallad CPV, 
Common Procurement Vocabulary. Och denna skall användas när annonsering sker över 
tröskelvärdena. (Konkurrensverket - Annonsering, Tidsfrister & Anbudsgivning) 

2.2.4 Tröskelvärden 

Upphandlingskontraktets uppskattade värde och kategori av tjänst avgör val av förfarande 
som skall tillämpas vid upphandling. För upphandling gäller olika regler i lagen beroende på 
om upphandlingsvärdet överstiger eller understiger ett tröskelvärde. Då värdet överstiger 
tröskelvärdet så skall upphandlingar annonseras i EU:s elektroniska databas TED, Tenders 
Electronic Daily för annonsering av upphandlingar över tröskelvärdet. Upphandlingar som 
inte överstiger tröskelvärdena räcker det med att annonsera nationellt. (Konkurrensverket - 
Rapport 2011-1) & (Konkurrensverket - Rapport 2012-06) 
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Nedanstående tabell visar tröskelvärden gemensamma för hela EU och gäller för 2012-2013, 
enligt LOU. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Upphandlingsförfaranden över tröskelvärden 

Vid upphandling över tröskelvärdena enligt LOU kan den enhet som upphandlar ett kontrakt 
välja mellan ett öppet eller ett selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog vid speciellt 
komplicerade upphandlingar som nedan beskrivs mer ingående. (Notisum - Lagen om 
offentlig upphandling 1 kap) 

Öppet förfarande, tillvägagångssätt där alla leverantörer får lämna in ett anbud enligt 
(Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 22 §) 

Selektivt förfarande är ett tillvägagångssätt där alla leverantörer kan ansöka om att få vara 
med i anbudstävlingen, dock är det endast anbudssökande som efter ett urval bjuds in av den 
upphandlande enheten för att få delta om att få lämna ett anbud. Urvalet sker enligt de 
grundläggande principerna för LOU. (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 16 §) 

Förhandlat förfarande är ett tillvägagångssätt där den upphandlande enheten bjuder in 
utvalda leverantörer som väntas kunna prestera. Dessa inbjudna förhandlar om 
kontraktsvillkoren med beställaren. (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 9 §) 

Konkurrenspräglad dialog är ett tillvägagångssätt där flera leverantörer ombedes att delta i 
upphandlingen. Beställaren för ett samtal med de anbudssökande som har bjudits in att delta i 
enligt med LOU (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 9 b §). Denna dialog 
använda då beställaren har svårt att specificera behovet i ett förfrågningsunderlag på grund av 
svåra finansiell, tekniska eller andra svåra omständigheter. Anledning till denna dialog är att 
definiera och hitta det bästa sättet för att tillfredsställa den upphandlande enhetens behov. 

2.2.6 Upphandlingsförfaranden under tröskelvärden 

Upphandlingar som sker under tröskelvärdet görs också genom LOU och då kan beställaren 
själv bestämma tillvägagångssätt genom förenklat förfarande eller urvalsförfarande 
nedanstående stycken beskriver mer ingående. (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 15 
kap. 3 §) 

Förenklat förfarande är ett tillvägagångssätt där alla leverantörer har rätt att delta i en 
upphandling och lämna ett anbud. Sedan bestämmer beställaren vilka anbudsgivare som 
beställaren vill fortsätta förhandla med. (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 24 
§) 

Varor och tjänster Euro SEK 

Statliga myndigheter 130 000 1 233 401 

Övriga upphandlade enheter 200 000 1 897 540 

Byggentreprenader EURO SEK 

Upphandlade myndigheter 
och enheter 

5 000 000 47 438 500 

Tabell 3, Tröskelvärden för LOU 
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Urvalsförfarande detta tillvägagångssätt får alla leverantörer rätt till att ansöka om att få 
lämna ett anbud. Beställaren bjuder in vissa leverantörer för att ge ett anbud och därefter 
förhandla med en eller flera parter. (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 25 §) 

Direktupphandling är ett tillvägagångssätt där det inte finns något krav på att lämna anbud. 
(Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 23 §). Detta tillvägagångssätt får användas 
då värdet av kontraktet högst uppgår till 15 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster.  

Konkurrenspräglad dialog har samma tillvägagångssätt som när värdet överstiger 
tröskelvärdet. 

Elektronisk auktion är inte ett fullständigt upphandlingsförfarande utan ingår i en avslutande 
del i ett annat tillvägagångssätt. Detta avses som en upprepad process med åtanke på att hjälpa 
införa nya lägre priser eller nya värden (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 2 kap. 6 a 
§). Den elektroniska auktionen får genomföras då en utvärdering av anbuden redan är gjort. 
Förfrågningsunderlaget och tilldelningskriterierna behöver därför bestämmas med stor 
noggrannhet (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 5 a kap) 

Frivillig förhandsinsyn, beställaren eller enheten kan genom frivillig förhandsinsyn 
annonsera som avsikt att direktupphandla eller upphandla genom förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering (Notisum - Lagen om offentlig upphandling 7 kap. 4 §) 

Meddelande skall publiceras på samma tillvägagångssätt som vanliga upphandlingsannonser. 
Dock om ingen leverantör ansöker om överprövning i förvaltningsrätten innan tiden gått ut 
och därför kan inte denna typ av upphandling leda till föremål för överprövning. 

2.3 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (LUF) 

Vid upphandling enligt LUF, då upphandlande enheter skall använda sig av offentliga medel 
på bästa sätt, finansierar offentliga upphandlingar så skall upphandlingsreglerna användas. 
Likt som beskrivs i ovanstående stycken om LOU så är LUF också utformad så att 
konkurrensen i samhället skall främjas för den aktuella marknaden. LUF tillämpas när 
upphandling sker av försörjningssektorer som ofta har med infrastrukturen att göra, exempel 
på infrastrukturverksamhet är tåg- och rälsverksamhet inom transportsektorn, elproduktion 
och drift av nät inom energisektorn samt dricksvattenförsörjning. Av det totala värdet för 
offentliga upphandlingar i Sverige så uppskattas att ca 20 procent upphandlas genom 
försörjningssektorerna. LUF är lik LOU på många sätt vad gäller regler och bestämmelser 
som i huvudsak bygger på EU-direktivet 2004/17/EG. Upphandlingsreglerna skall till 
exempel främja den fria rörligheten för varor och tjänster inom EU. De upphandlingsregler 
som finns i LUF är mer flexibla än reglerna för LOU. Några exempel är att de upphandlande 
enheterna fritt själv få välja tillvägagångssätt som ett öppet, ett selektivt eller ett förhandlat 
förfarande med föregående annonsering vid upphandlande av till exempel leverantörer, vidare 
är tröskelvärdet högre vid upphandling av varor och tjänster.  

2.3.1 Förfrågningsunderlaget 

Förfrågningsunderlaget för upphandling enligt LUF är likt LOU:s tillvägagångsätt dock med 
några undantag. Det är även här ett underlag för anbud som den upphandlande enheten 
tillhandahåller för att leverantörer skall kunna utarbeta ett bra anbud. Det viktiga i 
förfrågningsunderlaget är att beskriva föremålet för upphandlingen som skall vara så precist 
och förståeligt som möjligt där av underlättar detta leverantörerna att ge ett så väl utarbetat 
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anbud som möjligt. Om en upphandling skall avbrytas så måste det finnas sakliga skäl till 
detta på grund av det kostnader det medför för leverantörerna.  

2.3.2 Förfrågningsunderlagets innehåll  

• Krav på leverantören, ekonomiska ställning samt tekniskt och yrkesmässiga kapacitet 
för leverantören. 

• Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning 
• Utvärderingsgrund 

-  Lägsta pris eller  
- Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet som leverantörer angett kommer väljas, 

där ingår utvärderingskriterier det vill säga, förhållanden för att kunna separera det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet såsom kvalitet, leverans- eller 
genomförandetid, miljöegenskaper, kostnadseffektivitet etc. 

• Kommersiella villkor som skall avse under avtalsperioden. 
• Administrativa bestämmelser för upphandlingen, upphandlingsförfarande, sista 

anbudsdag och anbudets giltighetstid. 
• Särskilda kav kan ställas så som social hänsyn och miljöhänsyn. 

2.3.3 Annonsering 

Nästan all upphandling måste annonseras. Det finns olika sätt att annonsera beroende på 
vilket upphandlingsförfarande som används. Värdet avgör vilket förfarande som skall 
användas, den upphandlande enheten och vilken typ av tjänst avgör också förfarande sätt. 
Dock så behöver inte direktupphandlingar annonseras. För LUF gäller det att använda sig av 
CPV de facktermerna som Europa kommissionen tagit fram för varor, tjänster och 
byggentreprenader. Även för LUF upphandlingar så gäller detta då upphandlingsvärdet 
överstiger tröskelvärdet. (Konkurrensverket - Annonsering, Tidsfrister & Anbudsgivning) 

2.3.4 Annonsering vid upphandling över Tröskelvärdena 

När en upphandlande enhet skall annonsera om ett kontrakt så skall branschen informeras, 
detta sker genom fastställda standardformulär eller blanketter, blanketterna är obligatoriska 
och nås från SIMAP som är EU:s informationssystem för att nå den europeiska marknaden för 
offentlig upphandling. Det finns stadgar om förhandsannonsering som syftar på 
upphandlingar de kommande 12 månaderna, syftet är att sprida information om kommande 
upphandlingar. Om den upphandlande enheten vill förkorta anbudstiderna så är 
förhandsannonsering obligatorisk annars inte, denna skall skickas till Europakommissionen. 
Vid selektiv eller förhandlat förfarande från den upphandlande enhetens sida så kan en 
förhandsannonsering ske för att bjuda in leverantörer att lämna in intresseanmälan.  

När den upphandlande enheten använder sig av kvalificeringssystem så skall annonsering 
varje år annonseras om detta. Denna annons skall innehålla uppgifter om vad 
kvalificeringssystemet avser och hur leverantörer kan ta del av regler som gäller. Efter att den 
upphandlande enheten har gjort det så kan utan ytterligare annonsering bjuda in leverantörer 
för att lämna anbud, då den upphandlande enheten vill meddela om en aktuell upphandling för 
tilldelning av ett kontrakt eller ett ramavtal med hänsyn till varor, tjänster eller 
byggentreprenader. Meningen här är att uppmärksamma alla kapabla leverantörer på det 
aktuella kontraktet så att alla ges möjlighet att delta i upphandlingen. Efter avslutad process 
skall en efterannonsering ske för att visa resultatet av en upphandling. Upphandlingsresultatet 
skall skickas senast två månader efter att ett kontrakt har tilldelas så de andra anbudsgivarna 
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får information om detta då ett kontrakt har tilldelats genom ramavtal behöver inte en 
efterannonsering göras. (Konkurrensverket - Annonsering över tröskelvärdet, LUF) 

2.3.5 Annonsering vid upphandling under tröskelvärdena 

Enligt LUF så skall all offentlig upphandling annonseras förutom direktupphandling. En 
annons skall annonseras i en elektronisk databas som är tillgängligt för leverantörer. När 
förenklat förfarande används så kan annonsering ske i annan form som dagstidningar eller 
branschtidningar för att möjliggöra en effektiv konkurrens. Då den upphandlande enheten 
använder sig av urvalsförfarande så skall enheten publicera en ansökningsinbjudan genom 
annons i en elektronisk databas. Där skall det anges hur anbudsansökan får lämnas, den dag 
ansökan senast skall ha inkommit. Den upphandlande enheten får bestämma antalet 
leverantörer som skall bjudas in för anbudsinfordran med hänsyn till vad som skall 
upphandlas och för att vara tillräcklig för att skapa effektiv konkurrens. 

2.3.6 Tröskelvärden för upphandling inom LUF 

Nedanstående tabell visar tröskelvärden för upphandling inom LUF gäller 2012-2013. 

Varor och tjänster EURO SEK 

Upphandlande enheter/myndigheter 400 000 3 795 080 

Byggentreprenader   

Upphandlande enheter/myndigheter 5 000 000 47 438 500 
Tabell 4, tröskelvärden LUF 

2.4 Anbud 

Ett anbud är leverantörens svar på förfrågningsunderlaget där man enligt de kunskaper och 
den erfarenhet man har som leverantör svarar på de frågor som den upphandlande 
myndigheten har ställt i förfrågningsunderlaget. Som leverantör måste man anmäla sitt 
intresse att vara med och lämna anbud och detta sker i många fall som en skriftlig anmälan. 

Det är upp till den upphandlande myndigheten att bestämma hur ett anbud ska presenteras, 
ifall det skall lämnas in via post eller elektronisk kommunikation. Som leverantör har man en 
tidsfrist att följa vid inlämnande av sitt anbud beroende på komplexiteten av 
förfrågningsunderlaget. Detta beror på vilken typ av upphandling som används av 
myndigheten. Enligt den lag som finns för offentlig upphandling så gäller följande tidsfrister. 
Vid ett öppet förfarande så är minsta tiden för att lämna anbud 52 dagar. Vid en selektiv och 
förhandlat förfarande är tiden i normala fall 37 dagar för att ansöka om att vara med vid 
anbudslämnandet och sedan ytterligare 40 dagar vid lämnandet av anbudet.  Använder sig den 
upphandlande myndigheten av elektronisk annonsering så kan anbudsperioden förkortas med 
sju dagar. Skulle leverantören missa att komma in med anbudet innan tidsfristen gått ut så 
skall anbudet förkastas och inte beaktas av den upphandlande myndigheten.  

Som leverantör har du möjlighet att under anbudstiden ställa frågor till den upphandlande 
myndigheten om oklarheter och be om förtydliganden gällande förfrågningsunderlaget. Då en 
sådan begäran om förtydligande kommer in till den upphandlande myndigheten ska den gå ut 
till alla som anmält sig till anbudsgivningen för att undvika att olika information går ut till 
olika anbudsgivare. Vid ett lämnat anbud är leverantören bunden en viss tid framöver och 
denna tidsperiod är given av upphandlande myndighet i förfrågningsunderlaget. Den brukar 
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sträcka sig en bit efter att anbudstiden har passerat på grund av att anbudsgivarna skall kunna 
utvärdera anbudet och ge rum för överprövningar att lämnas in. (Konkurrensverket - 
Anbudsgivning) & (Konkurrensverket - Upphandlingsreglerna) 

2.5 Rättsväsendet i Sverige och Europa 

I Sverige finns det tre typer av domstolar, de allmänna domstolarna, de allmänna 
förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna. Deras uppgift är att vara en stomme i det 
svenska rättsväsendet. De ska vara självständiga och oberoende i förhållande till riksdag, 
regering och andra myndigheter, visa respekt för varje individ, genom att vara opartisk och 
objektiv. De Svenska domstolarna siktar på att uppnå de mål som det svenska rättsväsendet 
har.– ”den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet”. (Sveriges domstolar - Domstolarna) 

2.5.1 Förvaltningsrätten 

Förvaltningsrättens huvudsakliga uppgift inom det svenska rättsväsendet är att avgöra den 
rättsliga processen mellan enskilda parter och myndigheter. Förvaltningsrätten är uppdelad 
och finns geografiskt placerade på tolv orter. Detta är den första domstolsklass inom de 
allmänna förvaltningsdomstolarna som behandlar över 500 olika mål, där de huvudsakliga 
mål som tas upp är mål enligt socialtjänstlagen, socialförsäkringsmål och skattemål. 

Handläggningen av de mål som tas upp i förvaltningsrätten behandlas i regel skriftligen men 
domstolen kan besluta om en muntlig förhandling skall hållas. Detta sker dock endast om det 
kan vara till fördel för målet eller att det kan leda till ett snabbt avgörande. Som klagande har 
part rätt att överpröva förvaltningsrättens beslut och då hamnar målet i kammarrätten. 
(Sveriges Domstolar - Förvaltningsrätten) 

2.5.2 Kammarrätten 

Är part inte tillfreds med avgörandet i förvaltningsrätten så tar denne målet vidare och hamnar 
då i kammarrätten. För att det skall tas vidare till kammarrätten så krävs ett prövningstillstånd. 
Detta kan beviljas om det finns anledning att ändra förvaltningsrättens beslut. 

 Det finns fyra stycken kammarrätter i Sverige beläget på fyra orter, Göteborg, Jönköping, 
Stockholm och Sundsvall.  

Varje år handlägger kammarrätten mellan 20 000 – 25 000 mål varav ungefär 600 är 
överprövningar av Lagen om Offentlig Upphandling. De vanligaste målen som kammarrätten 
handlägger är mål mellan enskilda personer eller företag och myndigheter. (Sveriges 
Domstolar - Kammarrätten) 

2.5.3 Högsta förvaltningsdomstolen 

Högsta förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta instans inom de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, dess huvuduppgift är att skapa normerande rättsfall som skall gälla 
som riktlinjer vid liknande fall. Domstolen prövar överklagande av domar och beslut från 
någon av de fyra kammarrätterna i Sverige.  

Ett prejudikatfall är en vägledning till domstolar och myndigheter om hur rätten ska tolkas 
och tillämpas. Det är bara i vissa mål som ett sådant avgörande kan ge vägledning. Och på så 
vis finns det inte någon rätt att få ett överklagande av kammarrättens beslut utan att få ett 
prövningstillstånd från högsta förvaltningsdomstolen.  Det kommer in ungefär 8000 
ansökningar av prövningstillstånd varav två procent som får det godkänt. 
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Det finns idag två stycken möjliga faktorer för att få ett prövningstillstånd från högsta 
förvaltningsdomstolen. Det ena är att man får det på grund av ett prejudikat skäl, vilket 
betyder att det finns en fråga om hur lagen skall tolkas och endast då. Därmed finns ett behov 
av ett avgörande som kan leda till vägledning för andra fall i framtiden. Andra faktorn för att 
få ett prövningstillstånd är av synnerliga skäl, vilket betyder att det har kommit upp ny 
information om målet. Dessa nya uppgifter måste dock vara av sådan natur att det påverkar 
den situation som kammarrätten har dömt i en hög grad. (Högsta Förvaltningsdomstolen - 
Om) 

2.5.4 Europadomstolen 

I och med lagändring 1995 är Europakonventionen en del av den svenska lagen. Där lagen 
(1994:1219) behandlar skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
Enligt denna lag kan om part anser att staten har kränkt ens rättigheter. Det är enligt 
europakonventionen i första hand de svenska domstolarna som skall behandla målet om 
kränkning har ägt rum. Den klagande måste ha fört sitt mål upp till högsta instans vilket i de 
allmänna förvaltningsdomstolarna är högsta förvaltningsdomstolen för att sedan ta målet 
vidare till Europadomstolen i Strasbourg.  

Vid fortsatt klagomål i Europadomstolen kan denne pröva och fastställa om kränkning har ägt 
rum, domstolen kan också utdöma ett skadestånd till klagande. Men eftersom den inte är en 
överinstans till nationella domstolar, kan den inte upphäva den dom som kom ifrån det 
svenska rättsväsendet. (Sveriges Domstolar - Europadomstolen) 

2.6 Överprövning 

En överprövning är en rättslig process i de allmänna förvaltningsdomstolarna i enighet med 
LOU eller LUF. Då en leverantör anser sig lidit skada eller kommer att lida skada på grund av 
det beslut som fattats och att det strider mot de upphandlingsregler som finns i LOU eller 
LUF. (Konkurrensverket - Ordlista) 

Det finns tre olika typer av överprövningar som kan göras, dessa skiljer sig då det blir olika 
tidsfrister för ansökan om överprövning.  

2.6.1 Överprövning av upphandling 

Denna typ av överprövning motsvarar den traditionella typen av överprövning. Vid tidpunkt 
för ansökan så har inte upphandlingen avslutats. En sådan typ av överprövning så kan 
domstolen vid godkännande av en ansökan om överprövning kräva att upphandlingen ska 
göras om eller någon form av rättelse ska göras i upphandlingen. Vid avtal med avtalsspärr 
vilket menar tidperiod då inte avtal får slutas på grund av möjligheten till att överpröva skall 
finnas, så måste en ansökan om överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten före 
utgångsdatumet för avtalsspärren. Efter datumet får ingen överprövning göras och längden på 
avtalsspärren är 10 eller 15 dagar beroende på vilket kommunikationssätt som den 
upphandlande myndigheten har använt sig av.  

Om det inte finns en avtalsspärr så får en överprövning inte ske efter att ett avtal har ingåtts 
mellan två parter. En avtalsspärr är inte ett måste vid direktupphandling och är ett avrop från 
ramavtal. (Konkurrensverket - Överprövning) 
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2.6.2 Begäran om ogiltighet av avtal 

Då ett kontrakt mellan myndighet och leverantör ingås men överprövas, innebär detta vid 
godkänd överprövning att avtalet klargörs civilrättsligt ogiltigt. En sådan överprövning av ett 
avtals giltighet måste anmälas och överprövas inom sex månader till förvaltningsrätten från då 
datumet då avtalet ingicks. Det finns dock två undantag för att denna sexmånadersfrist, för det 
första ifall den upphandlande myndigheten ska skicka in en efterannons till EU-
kommissionen, och ifall detta sker så skall överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten 
inom 30 dagar från det att annonseringen har skett. Undantag nummer två är att den 
upphandlande myndigheten underrättar samtliga parter inblandade i upphandlingen att ett 
kontrakt har slutits och på vilka grundvalar det gjorts. Då gäller också att överprövningen 
skall komma in till förvaltningsrätten inom 30 dagar ifrån att underrättelsen skickats ut till 
samtliga parter. (Konkurrensverket - Ogiltighet av avtal) 

2.6.3 Överprövning av beslut att avbryta upphandling 

Denna överprövning sker då den upphandlande myndigheten avbryter en pågående 
upphandling av goda skäl. Då har leverantören en möjlighet att överpröva beslutet om att 
avbryta den pågående upphandlingen. Ansökan om överprövningen måste ha kommit in till 
förvaltningsrätten inom tio dagar från det att annonseringen av avbrytandet av upphandlingen 
elektroniskt via e-post skickas ut. Vid meddelande via post har leverantören 15 dagar på sig 
att ansöka om överprövning till förvaltningsrätten. (Konkurrensverket - Olika överprövningar) 

  



17 
 

2.7 Överprövningsprocessen i Förvaltningsdomstolarna 

Figur 2 beskriver hur en överprövningsprocess går till i de allmänna förvaltningsdomstolarna. 
Denna process finns också förklarad i kapitel 2.7.1 - 2.7.3. 

 

 
Figur 2 Processkarta för en överprövning i Förvaltningsdomstolarna 
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2.7.1 Överprövning till Förvaltningsrätten 

En överprövning skall lämnas in till förvaltningsrätten inom 10 till 15 veckodagar beroende 
på vilka kommunikationssätt myndigheten har använt eller 30 dagar som beskrivs ovan. 
Ansökan om överprövning skall innehålla följande: 

• Leverantörens namn, det vill säga företagets fullständiga namn med 
organisationsnummer. 

• Adress och telefonnummer 
• Upphandlande myndighetens namn, telefonnummer, postadress och e-post adress 
• Uppgifter om den upphandling som skall överprövas, här beskriver man på vilket sätt 

anser att myndigheten har brutit mot de upphandlingsreglerna som finns. 
• en underskrift av personen som söker eller klagandes anbud, och ifall ett ombud 

anställs så måste dess fullmakt skickas med. (Verksamhet, Överprövning i Domstol) 
En överprövning skickas in till den myndighet som fattat beslutet som man anser strider mot 
upphandlingsreglerna. Den myndighet som befattat beslutet prövar sedan om överprövningen 
har kommit in i rätt tid, och i så fall skickar myndigheten överprövningen vidare till 
förvaltningsrätten. När förvaltningsrätten har gått igenom målet så skickar de överprövningen 
vidare till den upphandlande myndigheten som får ett visst antal dagar att svara på 
överprövningen. Då kommer det ett skriftligt svar tillbaka, om inte förvaltningsrätten har 
godkänt att det får läggas fram vid en muntlig förhandling. Där myndigheten beskriver sin 
ställning till den överprövning som lagts fram. Det kan antingen vara att part går med på de 
krav som ställs vid överprövningen, eller nekande av det som begärts i ansökan. Motparten 
skall också beskriva det bakomliggande till dess beslut och lägga fram den bevisning som 
finns för dess ställning till ansökan. När detta svar kommit in till förvaltningsrätten så bifogar 
det till andra part för att kunna yttra sig om svaret eller bara för att få kännedom. Denna 
skriftliga process pågår tills att förvaltningsrätten ser att målet är utrett och färdigt för ett 
avgörande. Själva domen från förvaltningsrätten sker vid en muntlig presentation där det är 
förvaltningsrättens jurist som presenterar den fakta som finns för målet samt utredningen som 
domstolen har gjort. Efter detta så håller rätten en överläggning där domarna diskuterar målet 
och kommer överens om hur målet skall dömas. Ifall meningsskiljaktigheter uppstår så sker 
en omröstning där juristdomaren och de tre nämndemännen har varsin röst. (Sveriges 
Domstolar - Så avgörs målen, Förvaltningsrätten) 

2.7.2 Överprövning till Kammarrätten 

Om den klagande är missnöjd med beslutet och domen från förvaltningsrätten kan målet 
överprövas vidare till kammarrätten. I överprövningen skall det tydligt framgå vad som den 
klagande överprövar samt varför den genomförs. Det ska även anges på vilket sätt klagande 
part vill att kammarrätten skall ändra de beslut som förvaltningsrätten har lagt. I den ny 
inskickade överprövningen skall de nya bevisen som klagande part refererar till för att få 
kammarrätten att godkänna överprövning och där med ta upp målet igen.  

Överprövningen skickas in till den förvaltningsrätt som meddelat domen för fallet, som prövar 
överprövandet. Att den har kommit in i rätt tid och skickar den sedan vidare till kammarrätten. 
Den tid som gäller för att överprövandet skall tas vidare står i domen som förvaltningsrätten 
har angivit, men detta brukar oftast vara tre veckor efter det att parter har fått ta del av domen. 
När kammarrätten har fått in överprövningen så kommer denne att besluta om den skall 
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godkännas eller inte och ett prövningstillstånd skall delas ut. Detta krävs i många fall för att 
en överprövning skall tas upp av kammarrätten. Ett prövningstillstånd kan erhållas om det:  

• är av vikt för rättstillämpningen att överprövningen görs 
• finns anledning att ändra det beslut som förvaltningsrätten kommit till 
• annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet 

För att avgöra om prövningstillstånd skall erhållas är det en jurist som går igenom alla 
handlingar rörande målet. Därefter håller juristen en muntlig genomgång för två eller tre 
domare som beslutar om prövningstillståndet skall godkännas. (Kammarrätten - Att 
överklaga) 

Om ett prövningstillstånd beviljas så kan målet tas upp i kammarrätten och då sker processen 
på följande vis. Målet i kammarrätten sker via skriftlig handläggning men avgörs efter en 
muntlig föredragning av juristen på kammarrätten. Vid detta föredrag så presenterar juristen 
den fakta som finns för målet och den utredning som domstolen har genomfört. Det kan också 
förekomma en muntlig förhandling för att komplettera den skriftliga handläggningen. Efter 
detta steg så håller rätten en överläggning där domarna diskuterar och kommer överens om 
hur målet ska dömas. Denna dom meddelas oftast en tid efter att föredragningen har hållits 
och skickas då ut till parterna via post. (Kammarrätten - Så avgörs målen) 

2.7.3 Överprövning till Högsta förvaltningsdomstolen 

En dom från kammarrätten kan överprövas i högsta förvaltningsdomstolen. Det sker dock inte 
så ofta då de måste bevilja ett prövningstillstånd för att överprövningen skall tas upp i högsta 
förvaltningsdomstolen. Oftast är det att kammarrätten som blir högsta instans för många av de 
mål som överprövas. (Kammarrätten - Att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen) 

För att ansöka om överprövning i högsta förvaltningsdomstolen skall följande information 
finnas med. 

• Underskrift i original av dig eller ditt ombud. Observera att om du överklagar per fax 
eller e-post, måste överklagandet med originalunderskrift även skickas in per post. 

• Namn, adress och personnummer. 
• Telefonnummer där du kan nås på dagtid. 
• Eventuell e-postadress. 
• Vilken dom eller vilket beslut som överprövas. 
• Fullmakt för anbud som representerar den klagande. Måste vara giltigt i Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

I ansökan om överprövning så skall det förklaras vilka ändringar i domen som yrkas på att 
ändras samt vilka grunder det finns för att detta ska godkännas och domen skall ändras. Om 
målet kräver prövningstillstånd skall det förklaras varför ett sådant ska beviljas. Denna 
ansökan skickas in till kammarrätten för att sedan de ska skicka den vidare till högsta 
förvaltningsdomstolen om den har kommit in inom den tidsram som finns specificerad i 
domen från kammarrätten (Kammarrätten - Att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen) 
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3 Nulägesbeskrivning 
Nedanstående text ger en beskrivning av organisationerna som är iblandade i projekt 
Mälarbanan. Hur dem är uppbyggda och drivs. 

3.1 Trafikverkets Organisation 
Trafikverket bildades den 1 april 2010 då en inkorporering av Banverket, Vägverket, 
Rikstrafiken och Rederinämnden samt delar av SIKA, Statens Institut för 
kommunikationsanalys. 

 
Figur 3 Organisationsstruktur för Stora projekt 

Idag har Trafikverket ungefär 6500 anställda inom sina sju centrala funktioner för de sex 
verksamhetsområdena som visas i Figur 3. Trafikverket är en statlig organisation med sina 
rötter i Näringsdepartementet. Trafikverkets ansvarsområden är en långsiktig planering av 
transportsystemet för järnvägstrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt stå för byggande, drift 
och underhåll av den statligt ägda infrastrukturen. (Trafikverket - Kortfattat om Trafikverket) 

I föregående text så beskrevs Trafikverkets organisation som är uppdelad i sex 
verksamhetsområden där bland annat Stora projekt, Investeringar och Underhåll är de tre som 
behandlar de flesta överprövningar som sker. I kommande text kommer fokus att läggas på 
avdelningen Stora projekt där ingår projekt så som Citybanan och Mälarbanan.  

Varje stort projekt så som Mälarbanan är strukturerat att det finns sex av de sju centrala 
funktionerna som nämndes i tidigare stycke. 
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En upphandling på trafikverket är uppdelad av följande steg som visas i figur nedan

 
Figur 4 Steg vid upphandling inom Trafikverket 

Behovsanalys: Här uppstår ett klart och tydligt behov av en vara, tjänst eller entreprenad som 
måste upphandlas. 

Förfrågningsunderlag: På trafikverket så är de förfrågningsunderlag som tas fram en 
behovsanalys och en beskrivning av vad som skall upphandlas detta beskrevs mer ingående i 
kapitel 2.3.1 offentlig upphandling genom LUF. 

Annonsering: Annonsering av en upphandling av trafikverket sker via en allmänt tillgänglig 
databas. för att annonseringen skall finnas tillgänglig i databasen så måste upphandlingens 
värde vara över de tröskelvärden som finns beskrivna i kapitel 2.3.6 ifall värdet är under detta 
så använder sig trafikverket av en direktupphandling då annonsering inte är ett krav från 
konkurrensverket. Är det en upphandling enligt LUF och över tröskelvärdet för den typ av 
upphandling så kommer inte annonseringen ske i den allmänna databas som trafikverket 
använder sig av, utan trafikverket använder sig av ett prekvalificeringssystem som gör att 
annonsering inte är nödvändigt. Mer om detta prekvalificeringssystem finns i kapitel 3.2. 

Anbud in: Leverantör lämnar in sitt anbud och det är viktigt att anbudet är inlämnat i tid för 
att vara giltigt. 

Anbudsprövning: En genomgång och viktning av anbudet gentemot förfrågningsunderlaget 
Här viktas de kompetenser och färdigheter som de olika leverantörerna har och jämförs för att 
få fram ett vinnande anbud.  

Tilldelning: Ett meddelande som skickas ut till alla anbudsgivare där det anges vilken 
leverantör som har vunnit upphandlingen. I och med detta meddelande så sker en 
kontraktsteckning tidigast tio dagar efter meddelande gått ut till respektive anbudsgivare på 
grund av möjligheten för överprövning att komma in som beskrevs i kapitel 2.6. 

Kontraktsskrivning: då kontraktet tecknas med vinnande leverantör. 

Uppföljning: En uppföljning av kontraktet sker under hela kontraktsperioden. (Trafikverket - 
Så upphandlar vi)  
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3.2 TransQ (prekvalificeringssystem) 

TransQ är idag ett leverantörsregister och kvalifikationssystem för upphandling av tjänster i 
transportsektorn och posttjänster i Norden. Genom medlemskap i TransQ och annonsering i 
leverantörsregistret och kvalificeringssystemet så ser man till att lagen om upphandling inom 
försörjningssektorn, LUF följs (Achilles - TransQ översikt). Idag används TransQ, enligt 
Achilles som är leverantör av systemet, för att öka effektiviteten hos inköparen genom att 
sparar tid och pengar. Achilles sköter leveransinformationen och samlar den på en central 
databas, där det finns kriterier för att begränsa sökningen till de relevanta leverantörer för den 
specifika upphandling som sker. Achilles påstår också att inköparna lär känna sina 
leverantörer då man får tillgång till uppdaterad information som är enhetligt presenterad för 
att en jämförelse lätt ska kunna genomföras (Achilles - TransQ, För inköpare). TransQ 
fungerar som leverantör anmäler sig eller blir inbjuden att finnas med i databasen. Då måste 
leverantören genomgå en kvalificeringsprocess där Achilles undersöker dig som leverantör 
och den information som skickas in, till exempel Nyckelpersoner i organisationen, finansiella 
nyckeltal och skatteinformation. När företaget väl har blivit godkänt så kommer denne att 
finnas tillgänglig för de tio inköparna att välja bland de 2300 leverantörer som finns i 
systemet TransQ. TransQ används idag av inköpare som till exempel Trafikverket, SL och 
Jernbaneverket. (Achilles - TransQ, Hur fungerar det) 

3.3 Vectura Consulting AB, Organisation 

Vectura Consulting AB är ett marknadsledande teknikkonsult företag inom 
transportinfrastruktur, bolaget bildades den 1 januari 2009 genom en sammanslagning av det 
gamla Vägverket konsult och Banverket Projektering. Vectura är helägt statligt företag men är 
registrerat som ett aktiebolag, företaget styrs av Svenska statens riktlinjer från statens 
ägarpolicy samt Svensk kod för bolagsstyrning.  

Idag har Vectura ca 1200 medarbetare från Kiruna i norr till Malmö i söder, företaget är 
fördelat på ett 40-tal orter i Sverige. Vectura finns även etablerat i Norge och Danmark. 
Vecturas Nettoomsättningen för 2012 var 1326 miljoner kronor. Verksamheten för Vectura är 
att bedriva konsultverksamhet inom transportinfrastruktur och gemensamt med kunderna 
utveckla ett hållbarare transportsystem. Vectura har verksamheter inom Utredning och 
Analys, Projektering, Bygg- och Projektledning samt Drift och Underhåll. Vectura arbetar 
idag med några större projekt i Stockholmsområdet som utbyggnaden av Mälarbanan mellan 
Tomteboda och Kallhäll på en sträcka om totalt 20 kilometer för att separera pendeltågen från 
övrig tågtrafik, tillsammans med Trafikverket som beställare och andra inblandande 
entreprenörer för byggproduktion. Andra projekt som Vectura varit och är delaktiga i som till 
exempel Spårväg City i Stockholm, Malmtransporter mellan Kaunisvaara - Svappavaara, 
Tågtunnel under centrala Göteborg. (Vectura - Om oss) 

3.4 Projekt Mälarbanan, sträckan Barkarby – Kallhäll 

3.4.1 Bakgrund 

Projekt Mälarbanan är ett infrastrukturprojekt som den upphandlande enheten Trafikverket 
har fått i uppdrag att upphandla och genomföra i samarbete med olika leverantörer för att 
behovet av smidigare och miljövänligare resor och transporter krävs in och ut från 
storstadsregionen Stockholm. Där av projektsyfte, till att minska påfrestningen på 
järnvägssträckan mellan Tomteboda och Kallhäll om totalt 20 kilometer så skall det byggas 
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från tvåspårig se Figur 5 till fyrspårig järnvägstrafik se Figur 6. Idag används 
järnvägssträckan maximalt då sträckan är högtrafikerat och högbelastat vilket leder till 
förseningar och trängsel i trafiken för pendeltåg, fjärrtåg, regionaltåg samt godståg. 

3.4.2 Uppdraget 

Denna upphandling är uppdelad i två etapper med byggstart i november 2012. Etapp 1 som 
sträcker sig från Barkarby till Kallhäll omfattar en sträcka på 8 kilometer där det skall byggas 
från två till fyrspårig trafik och två nya pendeltågsstationer se Figur 6. Även flera nya väg-, 
gång- och cykelbroar skall anläggas. Etapp 1 ligger i fokus, uppdraget innebär en BEST-, 
Bana, EL, Signal och Tele och Mark-entreprenad. Just denna etapp 1 är det som har blivit 
överprövad och därmed lett till en rättslig process. Uppdraget förväntas vara klart i slutet av 
2016 såvida inte överprövningen medför en tidsförskjutning av projektet. 

 
Figur 5 Mälarbanan innan utbyggnad 

 
Figur 6 Mälarbanan efter utbyggnad 

 

3.4.3 Samverkansuppdrag 

Uppdraget utförs som en utökad samverkan se Figur 7, i ett nära samarbete mellan beställare 
Trafikverket, konsult som i detta fall är projektör Vectura och entreprenör PEAB för att 
säkerställa en slutgiltig produkt som skall gynna i ett effektivt arbetssätt, rätt kvalitet, god 
målupplevelse och goda relationer för att få de optimalaste lösningar för helhetsåtagandet. 
Fokus på säkerhet råder också då det gäller arbete på och invid järnväg. (Trafikverket, 
tilldelade dokument) 
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       Ersättningsmodellen bygger på sättet att samarbeta via en grundersättning för respektive 
åtagande. Utöver grundersättningen så tillkommer en ersättning som belönar parterna för en 
bra samverkan vilket också resulterar i lägre kostnader för Beställaren, Trafikverket. 
Modellen syftar till att skapa ett incitament som bygger på att alla parterna tar ett gemensamt 
ansvar för samarbetet och helhetsåtagandet. Incitamentet är relaterat med ett visst risktagande 
hos enskilda parter, men ger också möjlighet till påverkan över partsgränserna. Ju bättre 
slutresultat alltså en bättre effektivitet ger också ett bättre incitament för alla parter, 
incitamentet är uppdelat i en procentsats mellan de tre parterna. Dock så har parterna att 
förhålla sig till eventuella svagheter och förtjänster hos enskild part men parterna saknar dock 
inte påverkansmöjligheter gentemot samverkansparter. 

Om parter kommer med kreativa lösningar gällande tekniska lösningar eller material och 
utförande jämfört med befintlig anläggning och blivande anläggning mot underlag av 
projektets systemhandlingar så skall beställaren vara öppen för detta, som kan leda till att 
besparingar erhålls utan att funktion eller livskostnad försämras så kommer också 
incitamentet att öka gentemot projektets budget.  

Parterna tar även ett gemensamt ansvar för negativa såväl som positiva konsekvenser av 
projektet. Undantag från samverkan är de förutsättningar som kan hindra projektets start som 
överprövningar och järnvägsplanens laga kraft. 

 

Viktiga parametrar i denna samverkan är: 

• Gemensam förståelse för vad samverkanskonceptet innebär 
• Och vilken påverkan den har på respektive part 
• Information och kommunikation 

- Information skall ske kontinuerligt mellan samtliga parter. 

Entreprenör 
Konsult 

Beställare 

Utökad samverkan 

Figur 7, Samverkansmodellen 
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• Öppenhet och förtroende 
- Samtliga parter skall delge sina kunskaper, byta erfarenheter, ge råd i sakfrågor 

gällande resultatföljning och uppdragsplanering. 
- Förtroende måste byggas på affärsmässiga grunder, konsekvent agerande i 

ekonomiska frågor och följs upp avseende ekonomi och resultat. 

Detta måste både beställare och konsult lägga stor vikt vid under uppdraget. Denna modell på 
uppdraget bygger på principer som FIA utgörs av. 

3.4.4 FIA, Förnyelse i anläggningsbranschen 

FIA skapades av Vägverket respektive Banverket 2003 i huvudsakligt syfte att samla den 
svenska anläggningsbranschen för att gemensamt samla krafter för att nå en högre effektivitet, 
lägre kostnader, ökad lönsamhet samt bättre samarbete mellan aktörer och effektivare 
förmedling av kunskaper och kompetens mellan aktörer. (Trafikverket - FIA) 

Nedanstående Figur 8 är ett utdrag ur tilldelade dokument från Vectura, 
Samverkansuppdraget. Projekteringsprocessen för Samverkansuppdraget. 

 

 

  

Figur 8, Projektprocessen 

Planera 

Entreprenad 

Detalj-
projektera 

Leverera Produktion Avsluta 
Entreprenad 

Objekts-
placera 
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4 Faktainsamling 
Den första delen av denna rapport, kapitel tre är bakgrundsfakta som vi samlat in från 
relevanta hemsidor som Konkurrensverket och Sveriges domstol. Här har en bred grund och 
en djupare förståelse byggts för att få kännedom om hur upphandlingar går till då det gäller en 
offentlig upphandling och hur man går tillväga vid överprövningar, samt effekten av vad en 
överprövning kan komma att leda till.  

I kapitel fyra finns en beskrivning av organisationerna som insamlats genom webbaserad data 
från organisationernas hemsidor och tilldelade dokument. 

Nästa steg i arbetet var att få till förfogande nödvändig data som vi ansåg oss vara i behov av 
för att utföra analysen. Dessa data fick vi tilldelat av Trafikverket och Vectura, bestående av 
olika dokument rörande Projekt Mälarbanan. Informationen har vi granskat och sammanfattat 
i rapportens senare del kapitel sex och sju.  

Sedan har berörda parter inom branschen kontaktas för att få intervjuer, som har transkriberats 
och sammanfattats. Deras sammanställda intervjuer har bifogats i rapporten. Intervjuerna 
gjordes för att få olika parters synpunkter på överprövningarnas påverkan i både positiv och 
negativ mening. Intervjuerna har gynnat rapporten genom att en bättre förståelse av hur 
involverade parter inom branschen och olika verksamheter tänker och ställer sig, vad gäller 
frågan om överprövningar och dess efterföljande effekter. 

Insamling av data för att kunna analyser tid- och ekonomi-påverkan på projektet har erhållits 
genom möten med berörda parter från Trafikverket, Vectura och PEAB. Genom att 
sammanställa informationen i till exempel figurer och diagram har en bild framarbetats för 
hur tider kan komma att bli förskjutna och hur det påverkar resursfördelningen i projektet. 
Likaså observeras den totala kostanden för de tre parterna i projektet som tillkommit på grund 
av överprövningen som ägt rum. Det sista syftet är att se hur ekonomin kan komma att 
påverkas av eventuell förskjutning av projektet. 
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5 Genomförandet 
Här kommer en uppdelning av genomförandet i arbetet och är uppdelad i två delar, första 
delen tar upp yttranden mellan de olika parterna för överprövningen och domstolens beslut 
därefter kommer en efterföljande del som beskriver påverkan för utbyggnad av Mälarbanan 
och en antagande vad effekten blir av en överprövning och kan resultera i.  

5.1 Överprövning Projekt Mälarbanan 

Denna del sammanfattar yttranden mellan parterna och domstolens beslut om 
överprövningen som granskats först och se vad som framkommit. 

5.1.1 Yttranden från anbudsläggande entreprenör 

I kapitel 3.5.4 beskrevs att i en överprövningsprocess ska ett yttrande komma in från den 
klagande part och skall skickas in till förvaltningsrätten, där entreprenören beskriver den 
situation där part anser att denne har lidit skada eller kommer att lida skada på grund av den 
upphandling som har genomförts. I projektet Mälarbanan så lämnades ett sådant yttrande in 
till Förvaltningsrätten i Falun den 8 juni 2012. En anbudsläggande entreprenör anser att 
beslutet från Trafikverket har medfört skada. Part yrkar på att de anbud som har lämnats från 
de vinnande entreprenörerna ska förkastas då de inte har följt anvisningarna i 
förfrågningsunderlaget. Klagande entreprenör yrkar också på att upphandlingen skall göras 
om. Nedan beskrivs varför entreprenör valde att ansöka om överprövning. 

Som nämnts i tidigare texten så kommer projektet Mälarbanan att bestå av en Mark- och 
BEST-entreprenad. Enligt anbudsläggande entreprenör kommer själva upphandlingen bestå 
av ungefär 50 % mark-arbeten och 50 % BEST-arbeten. Då klagande entreprenören anser att 
det inte finns många entreprenörer som kan utföra både mark- och BEST-arbetena så fanns 
det här en möjlighet att välja arbetsmodell, antingen Under entreprenör-modellen, UE-
Modellen. Eller Konsortium-modellen. I UE-modellen är det en huvudentreprenör som utför 
den ena delen av entreprenaden och sedan använda sig och upphandlar en underentreprenör 
för att genomföra den andra delen till exempel BEST-arbetena. Medan i Konsortie-modellen 
är det två entreprenörer som samarbetar. Då den klagande anbudsgivaren var den enda som 
använde sig av konsortie-modellen på grund av att entreprenören tolkade de administrativa 
föreskrifterna, se Bilaga  så att man inte fick specificera UE i anbudet då Trafikverket måste 
godkänna underentreprenören. Där av vill förlorande anbudsgivare att de vinnande anbuden 
skall förkastas då denne har specificerat vilka UE som kommer att användas i anbudet. 
Anledning nummer två är att entreprenören anser att utvärderingsmatrisen är allt för 
komplicerad för att kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud, se Bilaga 10 

 Samt att deras viktning av de ”mjuka kriterierna” inte är korrekt gjord då ingen skillnad 
gjordes mellan att använda sig av UE-modellen eller konsortie-modellen, vilket enligt den 
klagande entreprenören borde görs då entreprenören anser att det ger en fördel vid utökad 
samverkan som beskrivs i kapitel 3.4.3.  Sammanfattningsvis så inkom det tre yttranden från 
den överklagande parten och är kortfattat i texten nedan. 

5.1.2 Trafikverkets svar på yttrande: 

I och med att ett yttrande kom in från en klagande part så har Trafikverket en möjlighet att 
svara på detta. I fallet med överprövningen av Mälarbanan bestrider Trafikverket alla 
yrkanden som klagande part lämnat in. Vid det första yttrandet om att entreprenaden består till 
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hälften av mark-arbeten och andra hälften av BEST-arbeten menar Trafikverket att så inte är 
fallet, det kommer att vara en tredjedel av entreprenaden som är BEST-arbeten. Dock så rättar 
sig trafikverket i sitt andra yttrande medger att klagande entreprenör har rätt angående BEST- 
och MARK entreprenaden består av ca 50 % BEST arbeten och ca 50 % MARK arbeten. I 
yttrandet så hävdar den klagande parten att man har enligt föregående styckes beskrivning har 
lämnat in ett anbud via ett Konsortium som skulle bli mer fördelaktigt på grund av den 
utökade samverkan, och ett konsortium skulle vara fördelaktigt för Trafikverket och den valda 
samarbetsformen.  

Enligt det anbud som kom in så har anbudsgivare ej lämnat in anbud som visar på att det är ett 
konsortium som lämnar anbud utan det är en entreprenör med UE som lämnat anbud samt att 
man enligt upphandlingsföreskrifterna UFB.152, se Bilaga 8 

 skall vara kvalificerad och godkänd i TransQ, se kapitel 3.2 för mer information om TransQ. 
Även om de två anbudsgivare som ingår i konsortiet var för sig är godkända i TransQ så var 
de inte registrerade som ett gemensamt konsortium i TransQ. Yrkandet på att anbud från 
vinnande anbudsgivare skall förkastas på grund av att i anbudet har angett underentreprenörer 
och detta enligt Trafikverket inte möjligt för att enligt upphandlingsföreskrifterna UFB.31, se 
Bilaga 8 

ska denne ange vilken/vilka underentreprenörer man ska använda sig av för att ge möjligheten 
för Trafikverket att granska dessa. Yttrandet om att utvärderingsmatrisen ska vara alltför 
komplicerad för att kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud är felaktig enligt Trafikverket 
då man visar klart och tydligt beskriver i varje del vad man kommer att ta hänsyn till vid 
bedömning samt hur Trafikverket viktar de olika kriterierna. Även viktningen för de ”mjuka 
kriterierna” har gjorts korrekt. Då man i enlighet med förfrågningsunderlaget angett val av 
affärsmodell inte ska påverka hur anbud utvärderas. 

5.1.3 Förvaltningsrättens yttrande och dom 

Förvaltningsrättens yttrande angående klagande anbudsgivare följer Trafikverkets väg då man 
anser att Trafikverket följt de lagar och regler som finns i LOU och LUF. Därmed ser man 
inte att det finns någon anledning att överprövningen skall godkännas och det blir därmed 
förvaltningsrättens dom. 

I och med förvaltningsrättens beslut om att inte godkänna en muntlig förhandling där 
klagande anbudsgivare får bevisa att man lämnat anbud genom ett konsortium, tillsammans 
med en BEST-entreprenör. På grund av förvaltningsrättens beslut att inte godkänna en 
muntlig förhandling ansökte klagande part om ett prövningstillstånd. För att ta upp 
överprövningen i kammarrätten och tillåta en muntlig förhandling. 

5.1.4 Kammarrättens yttrande 

Enligt de dokument som klagande anbudsgivare har lämnat till kammarrätten så ser man att 
domen från förvaltningsrätten brister på grund av att rätten inte ser någon relevans i att man 
lämnat anbud som konsortium. Och vill därigenom stödja yrkandet på att tillåta en muntlig 
förhandling och dess relevans i själva målet. Men även genom muntliga förhandlingar styrka 
på att man som konsortium har lämnat anbudet gentemot Trafikverkets syn på anbudet 
inlämnat av en entreprenör med underentreprenör. Kammarrätten fastslår genom sitt uttalande 
att enligt (Notisum - Förvaltningsprocesslagen 1971:291 9 §). Så skall ”I kammarrätt och 
förvaltningsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det 
samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det” 
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I och med denna lag så ser kammarrätten inte någon anledning till att tilldela ett 
prövningstillstånd på grund av målet är så pass utrett och ser att en muntlig förhandling är 
obehövlig. Därmed så avslår kammarrätten yrkandet om muntlig förhandling. 

5.2 Påverkan av utbyggnad Projekt Mälarbanan 

Denna del beskriver kort varför en utbyggnad av Mälarbanan sker. 

Mälarbanan byggs ut på grund av den allt med växande användningen av tågtrafik. Då man 
kommer att behöva utöka kapaciteten för banan och klara av det ökande antalet resenärer till 
och från Stockholm. Detta på grund av att järnvägsspåren redan idag är högt belastad och nära 
gränsen av vad den tål, tåg köer orsakar lätt förseningar då denna sträcka är en av Sverige 
mest trafikerade järnvägsdel. Projekt Mälarbanan är en komplex och stor entreprenad som 
skall leda till minskad belastning av spåren och öka bekvämligheten för resenärer. Även 
godstågens framkomlighet tas i hänsyn. Genom att fyrspårig järnväg byggs önskar man 
minska förseningar för pendeltåg som rulla på de två innersta spåren; Regionaltåg och godståg 
trafikerar sedan de två yttre spåren allt detta för att separera pendeltåg från övrig tågtrafik. En 
överprövning i detta skede kan göra att resenärer blir påverkade som redogörs i nästa kapitel, 
kapitel 6, där det analyserat ungefär hur många som kan komma att påverkas.  
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6 Analys 
Detta kapitel är uppdelad i fem del kapitel, upplysning och analys av överprövningens 
påverkan ur olika infallsvinklar, som möjlig påverkan samhällsmässigt och projektmässigt 
även förklaring av tiden som överprövningen tog. Vår syn på domstolen samt kostnader som 
överprövningen har medfört för parterna.  

6.1 Överprövningens möjliga samhällspåverkan av tredje-man 

Påverkan av överprövning som försenar eventuellt färdigställandetid och förskjutningar av 
avstängningsetapper då produktion av inkopplingsetapper ger gentemot samhället och tredje-
man som till exempel dagspendlare och resenärer på järnvägsspåren är att deras vardags blir 
mer komplicerad. Detta leder till omplanering av dagen och att hitta alternativa färdmedel för 
att ta sig från sitt hem till arbete eller fritidsnöjen. Det kan vara att pendlare får ta bussen eller 
bil istället för tåget som leder till att belastningen på vägarna ökar och förslits fortare, köer 
bildas för andra trafikanter som inte i vanliga fall har en möjlighet att åka kommunalt.  

Då planerade avstängningar för delsträckor av Mälarbanan görs för utbyggnad, så kan den 
tidigare överprövningen påverka en delsträcka så att avstängningen blir förskjuten i detta fall 
för att tidsmarginalen som man tidigare räknat med har försvunnit. Detta gör att till exempel 
kollektivtrafikens fordon blir påverkade för att de står stilla i väntan på färdigställande, vilket 
kostar pengar för exempelvis SL, Storstockholms Lokaltrafik när de inte kan vara i full drift 
och ökar då påfrestningen för andra färdmedel som exempelvis bussar.  

Överprövningen påverkar projektet så att det kommer bli förskjutet, det vill säga att man får 
ett senare färdigställandedatum för full drift av Mälarbanan, sträckan Tomteboda - Kallhäll. 
Detta skulle leda till att belastningen ökar för redan befintliga tåg eftersom fler och fler flyttar 
till Stockholmsområdet då denna del av landet ökar markant i antalet invånare. Då krävs 
också större kapacitet för kollektivtrafiken för att klara av denna utveckling. Infrastrukturen 
måste följa kurvan för befolkningstätheten. För att vara exakt så skulle det drabba de 26500 
resenärer dagligen, som nyttjar berörda transportmedel (Fakta om SL och länet, s.12) gällande 
en vinter vardag år 2011. Denna siffra finns också redovisad i tabell 4 nedan där även de 
drabbade hållplatserna är specificerade och de klockslag där SL, Storstockholms Lokaltrafik 
räknar med högtrafikperiod.  
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Antal drabbade resenärer pendlande till/från hållplatser: 

  

Hållplats: Dygn: 06.00-09.00: 15.00–18.00: 

Bålsta 2100 1000 300 

Bro 1900 800 300 

Kungsängen 4200 1500 900 

Kallhäll 4000 1700 600 

Jakobsberg 10200 3300 2300 

Barkarby 4100 1600 900 

Totalt 26500 9900 5300 

Tabell 5 Antal drabbade resenärer en vardag 2011. 

 Ur denna tabell ovan kan en siffra erhållas för hur många resenärer skulle bli drabbade av en 
projektförskjutning per dag, men man skulle även få fram en siffra på hur många som skulle 
bli drabbade av en eventuell projektförskjutning räknat i arbetsveckor, dessa siffror är 
gällande för måndag till fredag för en genomsnittlig vecka på vinterhalvåret i (Fakta om SL 
och länet, s.48). 26500 ∗ 5 = 132500 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ä𝑟𝑒𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎. Detta ger en siffra på hur 
många dagspendlare SL har och detta ger en ungefärlig siffra på hur många som kan drabbas 
av en projektförlängning. Utöver detta har även de drabbade fjärr- och 
regionaltågsresenärerna som reser mellan Stockholm – Västerås eller tvärtom. Dessa finns 
publicerade i Trafikverkets järnvägsutredning delrapport Trafikprognoser och i följande 
Tabell 6. Som är belastningen under perioden 06:30 – 08:30 för den mest trafikerade sträckan, 
Bålsta – Barkarby. 

Fjärr- och 
regionaltåg Bålsta 
- Barkarby 

Nuläges-
prognos 2001 JA 2020 

Mälarbanan 
2020 

Belastning 06:30 - 
08:30, båda 
riktningar. Antal 
resenärer 

1900 3600 5200 

Ökning (%)     44 

Tabell 6 Antalet resenärer som reser med Fjärr-/Regionaltåg för sträckan Bålsta – Barkarby 

Antar man att en genomsnittlig dagtrafik av resenärer mellan sträckan Bålsta – Barkarby för 
högtrafikperioden hade tågen 1900 resenärer år 2001, och skulle man inte bygga ut 
Mälarbanan så har man 3600 resenärer dagligen år 2020. I och med att Mälarbanan byggs ut 
från två spår till fyra spår som beskrivs i kapitel 3.4.2 förutspås en ökning av resenärer till 
5200 stycken. Detta är en procentuell ökning på 44 % gentemot om Mälarbanan skulle vara 
kvar i befintlig volym. Ska man kunna räkna ut ett medeltal på hur många resenärer totalt som 
blir drabbade av en projektförskjutning så måste insamlad data vara av samma enhet, där av 
måste antalet resenärer arbetas om till resenärer/arbetsvecka genom följande ekvation. Man 
måste även ta hänsyn till att SL, Storstockholms Lokaltrafik och Trafikverket räknar på olika 
högtrafikperioder. En förändring av Trafikverkets data till SLs modell ger: ��1900

2� � ∗ 6� ∗
5 = 28500 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ä𝑟𝑒𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att detta är en 
uppskattning av antalet resenärer med fjärr-/regionaltåg för Mälarbanan i dagens situation.  
Detta ger en möjlighet att studera hur många resenärer som skulle bli drabbade av en 
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förskjutning av projektet gällande både pendeltåg och fjärr-/regionaltrafik, redovisas i Tabell 
7, med ett totalt antal resenärer på 161 000 resenärer per arbetsvecka.  

 
Tabell 7 Antalet resenärer för all trafik under högtrafikperiod och arbetsvecka 

Ovan görs en kortfattad uträkning för hur man kan få fram antalet drabbade resenärer som 
påverkas av en förskjutning eller förlängning av projekttiden. Det är dock svårt att förutse om 
hur det kommer att drabba dem. Men klart är att det kommer drabba resenärer på ett eller 
annat sätt. Går man in och studerar den minskade kapaciteten för Mälarbanan under en 
eventuell projektförskjutning används data som finns publicerad i Järnvägsutredning 
Mälarbanan – Huvudrapport. 

Beräknad kapacitetsökning för Mälarbanan under högtrafikperiod:  

                  

 

Tåg/h, Nuläge: 
Tåg/h, Prognos 

2020: Ökning(%) 

 

Nuläge 
dygn: 2020 dygn: 

Pendeltåg 8 12 50 

 

48 72 

Regional/Fjärrtåg 3 5 67 

 

18 30 

Ökning av tåg per dygn och högtrafikperiod:     24 

              12 

                  
Tabell 8 Tänkt kapacitetsökning av Mälarbanan under högtrafikperiod 

  

132500 

28500 

Resenärer per 
arbetsvecka 

Pendeltåg

Regionaltåg
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Ska man se till den samhällspåverkan som att vi får en kapacitetssänkning av antalet tåg som 
färdas mellan Stockholm – Västerås, regionaltåg och sträckan Bålsta – T-centralen, pendeltåg. 
Trafikverket har med rapporten (järnvägsutredning Mälarbanan - Huvudrapport s.35) 
publicerat att man kan räknar med en kapacitetsökning på 50 % för pendeltåg och 67 % för 
regional/fjärrtågen som redovisas i Tabell 8. Detta skulle medföra att vid en förskjutning på 
en arbetsvecka så avgår det 24 ∗ 5 = 120𝑠𝑡 färre pendeltåg och 12 ∗ 5 = 60𝑠𝑡 färre 
regional/fjärrtåg än tänkt. Enligt Trafikverkets järnvägsutredning kan man förutspå att antalet 
resor med bil kommer att minska med 2200 resor vid en utbyggnad av Mälarbanan jämfört 
med de alternativ som finns idag, Se Tabell 9. Hypotetiskt att denna minskning sker inom en 
kort tid efter färdigställandet av Mälarbanan så kan man påstå att vid en förskjutning av 
projektet får man en ökning av bilresor med 2200 ∗ 5 = 11000 𝑏𝑖𝑙𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟/𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎 i 
varierande längd, kilometer. Detta ger med hjälp av transportstyrelsens genomsnittliga CO2-
utsläppskonstant, 135,34 en siffra på 135,34𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑘𝑚∗11000⁄

1000
≈ 1488 𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝐾𝑚 & 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
 

(Transportstyrelsen, statistik över koldioxidutsläpp 2012) för de extra bilresor som kan drabba 
Mälardalen vid en projektförlängning.  

Prognos över antalet resor gjorda jämfört med och utan utbyggnad år 2020 

    Antal   
  Dagens alternativ Mälarbanan Differens 

Kollektivtrafik 1706200 1712200 6000 

Biltrafik 5488800 5486600 – 2200 

Tabell 9 Antal resor med olika transportmedel och dess minskning respektive höjning vid utbyggnad av Mälarbanan 

Sammanfattningsvis kan sägas att vid en eventuell projektförlängning får man följande 
konsekvenser för Mälardalen och dess boende sett utifrån den resenärtäthet och trafik som 
finns idag gentemot den som kan komma att finnas vid färdigställd Mälarbana: 

• Totalt antal drabbade tågresenärer är 644 000 resenärer per förskjuten månad, måndag 
– fredag  

• Minskat antal avgångar för resande i Mälardalen är 640 per månad, måndag – fredag 
• Ökat koldioxid-utsläpp med 5,9 ton per km och månad, måndag – fredag 

 

6.2 Överprövningens påverkan på projektet 

Överprövningsprocessen som skett i samband med tilldelning av kontrakt till entreprenör för 
produktion av utbyggnad för etapp 1, Barkarby-Kallhäll. Utbyggnad från två- till fyrspårigt 
gör att viss påverkan på tidsmarginalerna som fanns mellan inkopplingsetapper för eventuella 
ändringar i projekteringen och byggnation har krympt markant. Detta leder till att om en 
försening uppkommer för en inkopplingsetapp så kan detta leda till att nästa inkopplingsetapp 
blir försenat och så vidare, om en etapp är beroende av nästa så gör detta att hela projektet kan 
komma att bli försenat avsevärt, gentemot när det beräknats färdigt för full drift.  

I samverkansuppdrag tar det tid att sammansvetsa samarbetet parter emellan som projektör 
och entreprenör för att uppnå ett så effektivt arbetssätt som möjligt och jobba efter samma 
tankegångar och mål. På grund av överprövningen så har denna inlärningstid försvunnit under 
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viss tid då överklagandeprocessen var igång, eftersom entreprenör inte fanns på plats i väntan 
på beslut från rätten har en nertrappning av resurser vart tvungen att utföras och resurser fått 
gå vidare till andra projekt. Då har projektör fått projektera ur ett eget perspektiv från tidigare 
erfarenheter. Detta kan leda till att ändringar får göras när entreprenör kommer in i bilden 
igen och nya resurser kommer in från entreprenörers- eller projektörers sida som då måste 
inskolas i projektet.  

6.3 Tid för överprövning 

Överprövningen ägde rum från första inkomna yttrande till förvaltningsrätten från 
entreprenörens sida, datum när överklagande processen startade är daterat till 8 juni 2012, 
däremellan så skedde det ett antal yttranden från de olika sidorna, beställare och entreprenör. 
Den klagande parten kom med tre yttranden om varför trafikverket hade agerat fel och 
Trafikverket som beställare svarade två gånger till entreprenören med yttranden om att 
entreprenör inte har rätt i sina påstående och att Trafikverket har följt lagen enligt LUF. 
Förvaltningsrätten kom därefter med den första domen som är daterat till 20 december 2012, 
vilket avslog entreprenörens överprövning. Entreprenören överklagade förvaltningsrättens 
beslut och yrkade på att få ta upp målet i kammarrätten, men kammarrätten avslog yrkande 
om muntlig förhandling och förvaltningsrättens tidigare dom att Trafikverket inte brutit mot 
LUF på ett sådant sätt att entreprenör lidit eller riskerar att lida skada kvarhölls. 

Yttrandetider: 

• Första yttrandet från klagande part daterat 8 juni 2012 
• Första svaret på yttrandet från Beställaren daterat 4 juli 2012 
• Andra yttrandet från klagande part daterat 9 augusti 2012 
• Andra svaret på yttrande från Beställaren daterat 20 augusti 2012 
• Tredje yttrandet från klagande part daterat 7 september 2012 

Domstolstider: 

• Förvaltningsrättens dom daterat 20 december 2012 
• Kammarrättens beslut daterat 10 januari 2013 

Tid för överprövning: 

• Ca 30 veckor 
• Ca 7.5 månader 

Sammanfattat av denna långa väntan av en överprövning tills att beslutet kom gör att 
tidsperspektiven krymper avsevärt för parter och gör att det kan bli stiltje i den fortsatta 
projekteringen och försening av produktionen för slutprodukten. 
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6.4 Synen på Domstolen gällande överprövning 

Domstolen kan sägas vara den tredje viktiga parten när en överprövning sker och det är rätten 
som skall avgöra vem som har följt lagen och vem som har agerat rätt ur ett objektivt 
perspektiv. Idag finns tolv stycken förvaltningsrätter i Sverige som behandlar rättsfall i lägsta 
instans, nästa instans är kammarrätten och finns placerad på fyra orter i Sverige. Om en 
överprövning skulle nå högsta instans så finns denna placerad i Stockholm och heter högsta 
förvaltningsdomstolen som tidigare beskrivits i kapitel 3.4.3 om rättsväsendet i Sverige. 

Frågor som uppkommit under arbetets gång angående rätten är om en överprövningsprocess 
behandlas på rätt sätt. Har rätten kanske för mycket att göra eller arbetar dem kanske på fel 
sätt i dagens samhälle gällande överprövningar. Borde arbetssättet för domstolen ses över och 
borde en utredning upprättas av politiker för att eventuellt bearbeta en ny metod för 
behandling av överprövningar?  

Genom intervjuer vi utfört med berörda parter inom byggbranschen så har flera av dem pekat 
på att en överprövningsprocess tar för lång tid och att detta kostar pengar för parterna. Kjell 
Fredriksson på Trafikverket anser att specialdomstolar för överprövningar borde införas. 
Även Viktor Morawski som är upphandlingschef på Haninge kommun, anser att dela upp 
rätten vore en god idé så att en enhet bara bearbetar överprövningar för att effektivisera 
domstolen och domare så de blir vana vid överprövningar vilket skulle effektivisera 
processen. Han säger även att dessa förhandlingar nästan aldrig sker muntligt utan oftast sker 
en skriftlig överläggning och därför spelar inte geografisk plats någon roll för domstolarna. 

Rätten kan anses lite konservativ enligt Jan Bielak på Vectura som arbetat mycket med 
upphandlingar vilka ibland lett till överprövningar. Han spekulerar i om rättens sätt att tänka 
är ineffektivt och ”gammalmodigt” eller om den helt enkelt har för mycket att göra och för 
lite resurser gentemot överprövnings antal och inte hinner med. Kanske borde en 
modernisering av domstolen göras för att anpassas till dagens situation. Men då krävs det 
beslut från högre instans alltså från politiker för att en utredning om situationen skall göras i 
ett första steg mot en förändring.  

Hur bearbetas överprövningar i dagsläget och hur prioriteras överprövningar då stora 
samhällsprojekt finansieras av statliga medel och genom detta påverkar samhället, exempelvis 
är det i kronologisk ordning fall bearbetas eller utefter komplexitet det tas upp i rätten 

Sammanfattningsvis anser vi att rättens sätt att bearbeta fall ska effektivisera så att 
överprövningsprocessen blir kortare och därmed leder till att tidsförskjutningar och 
ekonomiska förluster minskas för statliga och kommunala myndigheters upphandlingar. I 
första hand för att långa överprövningar påverkar skattebetalare genom de pengar som 
används. Och för det andra vid stora byggnadsprojekt så påverkas människor vid stora 
förseningar. 
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6.5 Kostnader av BEST-/MARK entreprenaden för Trafikverket, Vectura 
och PEAB 

Här kommer en sammanställning av de merkostnader som överprövningen har medfört. 
Dessa kostnader är uppskattade kostnader utefter timpriser och hur många nedlagda timmar 
som används för respektive del. 

6.5.1 Kostnader för Trafikverket på grund av överprövningen 

Uppskattade merkostnader som har uppstått under överprövningen som skett och drabbat 
Trafikverket som beställare. 

Kostnader som: 

• Juridiska kostnader 
- Juridisk hjälp i ärendet. 

• Upp- och nertrappning under överprövning 
- Trafikverket har parerat sin bemanning till överprövningen. Inga ökade kostnader 

alternativt behov av nedbantning av organisationen har uppkommit under 
överprövningstiden. 

• Omplanering 
- Nedlagd tid ca 400 timmar 
- Timpris på 850 kr 

• Tillkomna kostnader för möten etc. på grund av överprövningen 
- Trafikverket har i den juridiska processen lämnat in 3-4 inlagor 
- Nedlagd tid ca 160 timmar 
- Snittpris ca 650kr/timma 

• Ökat index på arbetet och material 
- Innebär enbart en omräkning av kostnader i en annan tidsperiod. Ej nyttjad del av 

budgeten räknas även den upp med index vilket gör att kostnadsökning på grund 
av index inte är relevant förutsatt att skillnaden i verkliga kostnader och 
indexuppräknad budget inte skiljer sig avsevärt. Denna information finns inte 
tillgänglig idag utan kan först granskas i efterhand. 

Dessa redovisas i ett cirkeldiagram nedan: 
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Figur 9, Redovisar kostnader för Trafikverket gentemot överprövningen. 

 

Dessa merkostnader är uppskattade och som har drabbat part i dagsläget, den summerade 
kostnaden blir då 644 000 kr.  

6.5.2 Kostnader för Vectura på grund av överprövningen 

För Vecturas räkning i projektet finns det flera aspekter som bör tas till hänsyn dels kostnader 
för omprojektering för att inte entreprenör funnits på plats för att stötta och ge förslag på 
lösningar under överprövningstiden. Dels kan man säga att Vectura tappat 10 % av sin 
effektivitet på grund av denna överprövning. Detta medför att det tänkta samarbetet som en 
utökad samordnad entreprenad skall göra mellan projektör och entreprenör förskjutits till efter 
överprövningen. 

Kostnader som: 

• Omprojektering 
- Nedlagd tid 15 000 timmar 
- Ersättning projektör, timpris 430 kr + 267 kr 
- Summerat timpris 697 kr 

Kostnader för omprojektering 10 455 000 kr 

6.5.3 Kostnader för PEAB på grund av överprövningen 

De uppskattade merkostnader som man kan räkna med gällande överprövningen som drabbat 
PEAB som entreprenör för att inte kunnat komma in i projektet från start, då PEAB fick stå i 
väntan på beslut av rätten.  

Kostnader som:  

• Juridiska kostnader 
- Nedlagd tid, 10 timmar 
- Ersättning jurist, 640kr/timma 

16% 

31% 
53% 

Uppskattad merkostnad för Trafikverket 

Tillkommande Möten  104 000

Juridiska kostnader 200 000

Tidplane- arbeten 340 000
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• Inläsning av ny personal 
- Nedlagd tid, 240 timmar 
- Timpris, 533kr 

Uppskattat tapp på två personer som tvingats bytas ut på grund av överprövningen. PEAB 
uppskattar att det tar ca tre veckor för respektive person att läsa in sig i det nya projektet.  

• Tidplanearbeten 
- Merarbete som uppskattats var tvunget att utföras då produktionstidplanen tvingats 

att omfattande revideras. 
- Nedlagd tid, 360 timmar 
- Timpris, 480 kr 

• Tillkomna möten 
- Nedlagd tid, 169 timmar 
- Timpris, 427 kr  

• Tillkomna arbeten 
- Alternativstudie och kalkylering för etapp 13:1 
- Arbetschef under överprövningstiden 
- Tjänstemän läser överprövningshandlingar  

Dessa kostnader redovisas nedan i ett cirkeldiagram.  

 
Tabell 10, Redovisar kostnader för PEAB gentemot överprövningen. 

 

Dessa merkostnader är uppskattade och gjorda utifrån dagsläget, den summerade kostnaden 
blir då 1 291 307 kr.  

6% 

71% 

0% 

10% 

13% 

Uppskattad merkostnad för Peab p.g.a. 
överprövning av Mälarbanan etapp 1 - BEST - 

Mark. 

Tillkommande Möten  72 107

Tillkommande Arbeten 912 000

Juridiska kostnader 6 400

Inläsning ny personal 128 000

Tidplane- arbeten 172 800
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Men det kan komma att tillkomma fler kostnader för de olika parterna och faktorer som 
drabbar dem fortsättningsvis som inte kan redovisas nu. Eftersom man försöker jobba ikapp 
förlorad tid och ur det samordnade uppdragets perspektiv så har det bortfallit tid för att kunna 
samarbeta med projektör för att nå effektiva lösningar. Detta kan först sammanfattas när 
arbetet är slutfört för att se om parter drabbats än mer på grund av överprövningen.  
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6.5.4 Totalkostnaden 

Det här är en sammanslagning av totalkostnaden för merarbetet skapat av överprövningen. 

650 000 + 10 500 000 + 1 300 000 = 12 450 000𝑘𝑟 

 

 
Figur 10 Totalkostnad för merarbeten skapat av överprövningen 

  

5% 

84% 

11% 

Totalkostnad 

Trafikverket 650 000

Vectura 10 500 000

PEAB 1 300 000
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6.5.5 Sammanställning av intervjuer 

Som ses i följande Tabell 11 så har uppsatsförfattarna valt att sammanställa de intervjuer som 
genomförts med hjälp av en tabell. Detta har gjorts på grund av att få en liten klarare bild av 
vad majoriteten tycker och tänker om överprövningar och offentlig upphandling. 

 
Tabell 11 Sammanställning av intervjuer 
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7 Slutsatser 
Detta examensarbete har gett en bättre och större förståelse för hur överprövningar inom 
offentlig upphandling påverkar projekt som omfattas av lagarna LOU och LUF. Arbetet har 
utmynnat i att långa överprövningar huvudsakligen kan leda till försenade projekt och då det 
gäller offentliga upphandlingar så påverkar detta samhället i och med försenade projekt. 
Denna effekt påverkar skattebetalarnas räkning och även företagens ekonomi i och med 
nedtrappning och upptrappning av resurser. En överprövning kan även ses som en 
kvalitetssäkring på att upphandlingar fungerar och följer de regler och bestämmelsen som 
finns upprättade beträffande LOU och LUF. Dock förekommer okynneslösa överprövningar 
för att en part har förlorat en anbudsgivning och då inte tycker om beslutet, detta medför 
onödig tid som måste avsättas för upphandlande enhet och för vinnande anbudspart.  

En parameter som den förlorande parten ska ta hänsyn till är att offentliga upphandlingar 
finansieras av statliga medel. Part borde vara opartisk och självkritisk fast part har förlorat ett 
uppdrag då kvaliteten på ett anbud kanske inte motsvarade kravet från den upphandlande 
enheten fast denne tycker det, det finns alltid en anledning till varför. Men såklart 
förekommer också dåligt utformade förfrågningsunderlag som leder till dåliga anbud från 
anbudsgivare och därmed leder till ovisshet under upphandlingen, vilket kan ge upphov till en 
överprövning. Överprövningar kan vidare leda till en dålig framtida relation mellan parter i 
branschen. 

Genom arbetet har det framkommit att kompetens på upphandlare från båda sidor borde ökas 
avsevärt, även om det såklart finns en del duktiga upphandlingsenheter och upphandlare inom 
organisationer. En upphandlares status borde höjas eftersom det kanske inte respekteras alltid. 
Ett alternativ är att gemensamma treparts utbildningar genomförs med upphandlare, möjliga 
anbudsgivare och rätten gemensamt skall sträva efter samma mål då, återigen, de har att göra 
med statliga medel. Samtidigt får detta inte leda till kartell bildning. 

Beträffande lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF så skall lagen främja den fria 
marknaden i samhället. Lagen skall även ge samma förutsättningar för leverantörer och 
genom detta gynna konkurrensen. Utformning av lagen lutar sig mer mot leverantörs håll och 
främja leverantörer än den upphandlande enheten som skall följa lagen så att en upphandling 
går rätt till. Lagen borde revideras mer så att den upphandlande enheten också främjas mer. 

Den tredje viktiga parten i en överprövning är domstolen förvaltningsrätt, kammarrätt och 
högsta förvaltningsrätt. Domstolens uppgift är att avgöra vem som agerat rätt och vem som 
har agerat fel gentemot lagen r en opartisk synvinkel. Här framkommer det att domstolarna 
kanske borde förnyas då överprövningsprocessen ofta tar långt tid i väntan på rättens beslut 
och detta påverkar företag och myndigheter genom att parter står i ett vänteläge innan de kan 
fortsätta och detta kostar både pengar och tid. Slutsatser inom detta område är att det borde 
bildas någon typ av specialdomstolar som enbart fokuserar på överprövningar och då blir vana 
vid processerna och då blir effektivare i att bearbeta tvister. I dagens läge så finns rätterna 
utplacerade på särskilda orter i landet men tvisterna leder oftast inte till en muntlig 
förhandling och då är inte den geografiska placeringen lika viktig. En förnyelse på detta 
område borde göras och en politisk utredning för att se hur detta kan lösas på bästa sätt vore 
önskvärt.    
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7.1 Diskussion 

Denna studie hade för avsikt att bestämma och kartlägga de konsekvenser som en 
överprövning frambringar. Framöver kommer denna rapport att behandla en diskussion 
mellan de två rapportskrivarna om de för- och nackdelar för de tre inblandade parterna i en 
överprövningsprocess, beställare, leverantör och samhället ur tredje-man.  

Börjar man utifrån de fördelar som finns för beställaren så har det framkommit att man som 
beställare gynnas av en ökad konkurrens genom öppnandet av marknaden i Sverige genom att 
man får mer valuta för pengarna då beställaren har fler anbudsgivare att välja mellan. Men 
som beställare kan man också se att när man utformar ett förfrågningsunderlag och strävar 
efter att undvika en överprövningsprocess och får därmed en indikation på hur bra själva 
förfrågningsunderlaget är genom inträffandet av en överprövningsprocess. De nackdelar som 
vi ser finns för en beställare då en överprövning sker är att man kommer att få en ökad 
kostnad på grund av en ökad tid för själva upphandlingen då denne fryses när man råkar ut för 
en överprövning, man kan alltså inte slutföra upphandlingen och själva projektet i detta fall 
får ett förskjutet startdatum. Men enligt oss så finns det ändå fler fördelar än nackdelar i att ha 
en öppen upphandling då man oftast får in fler anbud och kommer då att kunna få ett bättre 
pris då leverantörer lämnar ett lägre pris för att vinna upphandlingen.  Men en sak som 
beställaren borde ta med sig och tänka på när en upphandling sker är att planera för en möjlig 
överprövning och börja upphandlingen ungefär två månader tidigare. Samt att det oftast går 
att i startskedet av upphandlingen räkna med risk för överprövning och därmed ha med det i 
sin tidplan.  

För leverantören är det helt andra för- och nackdelar på grund av en överprövningsprocess. 
Där man som fördelar kan nämna att det ger en objektiv syn på en upphandling där man får 
rättens synpunkter på det som man som leverantör anser har gått snett i upphandlingen. Men 
man ser också att de förfrågningsunderlag som lämnas ut blir bättre med tiden då beställaren 
lär sig av sina misstag och förbättrar förfrågningsunderlagen för varje upphandling. Ser man 
till de nackdelar som kan drabba en leverantör vid en överprövningsprocess så är det 
framförallt att man blir drabbad som en tredje-man i processen, det vill säga att man inte 
överprövar upphandlingen utan man är den vinnande leverantören som enligt klagande 
leverantör har blivit felaktigt upphandlad av beställaren. Men man får även en ökad kostnad 
på grund av själva processen med juridiska kostnader, personal som sköter överprövningen. 
Då man är en leverantör som utför själva överprövningen så kan man få ett försämrat rykte i 
branschen då man använder sig av allt för många chanser till överprövning. Ska vi dra några 
slutsatser för leverantören så kan det finnas en stor vinning i att överpröva ett beslut då detta 
kanske leder till att man vinner upphandlingen. Men man ska också noga tänka igenom de 
konsekvenser en överprövning kan föra med sig. Som ett svartkastat namn och en ökad 
kostnad. Som vi ser det är det bra att en leverantör överprövar så länge det finns substans 
bakom överprövningen. För en tredje-man i samhället så är det en fördel med den ökade 
konkurrensen som finns där man får mer valuta för pengarna. Samt att vid en offentlig 
upphandling så är de flesta handlingarna tillgängliga för allmänheten och därav finns en 
möjlighet att granska dessa upphandlingar. Men det finns även nackdelar för en tredje-man då 
en överprövning ger en ökad kostnad för upphandlingen, och då det är en statlig upphandling 
så är det skattemedel som finansierar en sådan. Men även tidsaspekten i ett projekt blir 
drabbat och framförallt när det gäller stora infrastrukturprojekt så blir samhället drabbat då 
projektstart förmodligen blir förskjutet och risken för ett försenat projekt blir allt större. Men 
att väga för och nackdelar emot varandra ur ett samhällsperspektiv är det enligt mångas tycke 
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att fördelarna är större än nackdelarna då det kommer till ökad konkurrens och mer valuta för 
pengarna men att man borde minska risken för överprövningar. 

Ser man ur allas perspektiv och försöker att väga de fördelar som finns mot de nackdelar som 
kan uppstå vid en överprövning så ska man enligt oss vara försiktig med att döma 
överprövningsprocessen som en negativ och onödig process då man kan se att en drastisk 
minskning av ”julklappar” till statliga beställare. Eller rent av ett helt stopp i gåvor för att 
försöka få med sig upphandlingarna. Den så kallade ”svåger-politiken” inom 
upphandlingsenheterna är borta i och med införandet av lagen om offentlig upphandling vilket 
är en mycket gynnsam utveckling för samhället och detta för med sig en allt större konkurrens 
och friare marknad över lag.  
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8 Rekommendationer 
Efter att ha utfört detta arbete och fått en bättre förståelse för offentliga upphandlingar och 
vad överprövningar kan leda till så vill vi presentera våra rekommendationer. 

Nedanstående rekommendationer från vår sida: 

• Kunna vara självkritisk gentemot lämnat anbud eller skrivet förfrågningsunderlag. Att 
ställa sig frågan till sig själva om man lämnat verkligen in anbud eller den som skrivit 
förfrågat, håller en bra och hög kvalitet och är lätt att tyda för att misstolkningar skall 
gå att undvika på bästa sätt. 

• Att inte lämna in okynneslösa överprövningar, bara för att part förlorat en 
upphandling, då det har att göra med statliga medel. Det drabbar en själv genom 
skatter. 

• Kompetens för upphandlare borde höjas så att de verkligen kan en 
upphandlingsprocess. 

• Upphandlares status borde bli bättre, då denna process är en viktig bit i framtagande 
av en färdig produkt. 

• Kompetensen för anbudsgivare borde höjas likaså, så att bra kompetens erhålls från 
båda sidor. 

• Gemensamma utbildningar genomförs för alla parter så att de kan ”sträva” efter 
samma mål för offentliga upphandlingar då det skall skapas något av offentliga medel. 

• Ställa krav på domstolen så att viktiga överprövningsmål bearbetas fortare. 
• Alternativt att överprövningsprocessen moderniseras från rättens sida. 
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Bilaga 1: 
Intervju med Bolags Jurist Fredrik Andersson på PEAB 

Personliga frågor: 

Vilken utbildning har du? 

Jurist kandidat. 

Hur lång erfarenhet har du vid din nuvarande anställning? 

5 år 

Vilken arbetsuppgift har du? 

Bolagsjurist och stöttar organisationen i alla frågor, entreprenadjuridik, avtalsrätt, 
skadeståndsrätt och LOU & LUF. 1/10 som är LUF, principen är densamma. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Har en att göra lista, möten och telefonkontakt. Allt från att skriva inlagor till domstol eller 
avtalsförhandlingar eller skriva brev. Eller inbokade möten för kommande stöd. Att göra 
listan fylls på med akuta arbetsuppgifter. Allt ifrån missnöjda boenden i bostadsrätter till 
kommunen som är missnöjd med snöröjningen i kommunen. Juristerna på bolaget är indelade 
geografiskt, fast uppbackning sker. Antalet jurister är 7 stycken som jobbar i linjen och en 
förskärnings, finansiell rådgivning. Totalt 9-10 jurister, samt en i Finland och en i Norge. 

 

Frågor angående överprövningar: 

Har du kommit i kontakt med överprövningar på arbetsplats? 

Ja, det har jag gjort. Senast två denna vecka. Det är ett uppsving på våren, framför allt på 
våren. De dyker upp i flock oftast stötvis. 

I sådana fall vilken typ av överprövning och hur uppkom överprövningen? 

Senaste handlade om hus, kan man utvärdera miljöledningssystem.  

Till vilken instans gick överprövningen? 

De två som avgjordes i veckan, den första gick till kammarrätten i tre vänder och Högsta 
Förvaltningsdomstolen meddelade att inget prövningstillstånd skall ges. Och därmed 
ogiltigförklarades avtalet. Andra gick till förvaltningsrätten i Jönköping. Där beställaren drog 
tillbaka upphandlingen. Men man kommer inte överpröva beslutet att avbryta upphandlingen.  

Hur ser en överprövningsprocess ut för dig? 

Tidspressad. Fredrik har förut jobbat på förvaltningsrätten. Där man förr inte hade en 
automatisk spärrtid då man skulle fatta ett aktivt beslut, bl.a. Ifall man ska stoppa 
överprövningsprocessen, om det får avslutas eller ej. Och då kan man säga att det rådde en 
allmän irritation. Då man trodde att det var rent taktiskt av att anbudsgivarna alltid kom in 
fredag eftermiddag, kvart i tre – halv fyra. För att domstolen måste fatta ett beslut och kanske 
inte få ett så genomtänkt beslut. För att få upphandlingen stoppad.  

Efter att ha jobbat på Peab så är det klart att det inte har med taktik att göra. Beslutet kommer 
nästan alltid på mail och det är tio dagar som gäller. Mailet kommer på onsdag eller torsdag, 



 

 

beskedet om att man ej vunnit upphandlingen. Som anbudsgivare blir man förbaskad. Man går 
och funderar fram tills måndag nästa vecka då man kontaktar juristavdelningen på Peab. De 
på avdelningen frågar vad som har gått fel och man måste då plocka ut handlingarna och där 
dröjer det någon dag, om man ens lyckas med att få ut dem. Annars får man kontakta 
juristavdelningen så dem får plocka ut handlingarna. Dessa tio dagar försvinner fort.  

Det gör att vissa överprövningar, när du väl har materialet så har du en dag på dig att skriva 
ihop inlagan till domstolen, i bästa fall två. Nu för tiden har det dock blivit lite bättre då man 
har hela de tio dagarna på sig, räcker med att inlagan är inne innan midnatt. Men detta gör att 
man får med argument så som till exempel att man inte har följt kraven på matsal, men 
egentligen menar man uppehållsrummen. Och detta leder till att man bland annat får återkalla 
en överprövning då den är ”svajig”. Peab driver inte en överprövning bara för sakens skull, 
ytterst sällan händer det ibland av synnerliga skäl för till exempel utbildningssyfte för 
beställaren. 

Ser du en överprövning som ett relativt nytt problem? 

Nej, inte enligt Fredrik. Men Johan som han ser det har överprövningar ökat markant. Detta 
visar på att marknaden fungerar. Hade man delat marknaden mellan entreprenörer hade man 
inte överprövat i den mån som man gör idag. Sen är det ungefär 7 % som överprövas och det 
är ju relativt få ifall man ser till helheten av de upphandlingar som görs. Men Fredrik har inte 
märkt någon ökning eller minskning utan det går i cykler där våren är toppen. 

 
 

Hur skulle man kunna göra för att undvika överprövningar? 

Det enklaste svaret är att man ska följa LOU men man kan inte förenkla det så utan de 
problem som man kan stöta på är att beställaren kan bli duktigare på att motivera sina beslut. 
Man tycker som anbudsgivare att man inte riktigt förstår vad beställaren syftar på i FU. Bland 
annat att man avviker från skallkrav. Fredrik hade en härom veckan där man hade ställt hur 
många skallkrav som helst ca 28 st. bland annat, vilken försäkring man skall ha, men sen har 
beställaren ändå bara gått på den som hade lägst pris anbudspris. Men det är 8 andra 
anbudsgivare som inte kvalificerar sig. Men oftast är det kvalificeringsmodellen som är för 
komplicerad, att man inte förstår hur beställaren har räknat, bland annat på det här med mjuka 
parametrar. Detta är ett bra sätt för beställaren att bli lite flexibel men det är extra viktigt att 
vara tydlig med vad som ger poäng vid bedömning av anbud. Just i detta fall är man i 
organisation väldigt upprörd av bedömningen av ena kategorin till exempel Miljö, men oftast 
finns det en anledning då man till exempel vid miljö har fått en låg poäng även att man har 
Peab miljö bakom sig. Fast sen kommer det fram att i modellen så finns det att man har kollat 
på referenser, och detta har inte gått fram i tilldelningsbeslutet på ett tydligt sätt så då kommer 
det in en onödig överprövning. Som beställare ska motivera sig, följa förfrågningsunderlaget 
och skapa väldigt tydliga förfrågningsunderlag. Sist då hade Fredrik tagit på sig att skriva 
överprövningen, men att de drabbade skulle kontrollera att dem hade lidit skada av beslutet. 
Efter en dag hade man gått igenom två av tre områden som skulle upphandlas. Detta bevisar 
på komplexiteten i utvärderings-modellen. Detta bevisar på att tio dagar inte alltid räcker till. 
Men enligt Fredrik så finns det en samhällsekonomisk vinning i att dessa processer ska gå fort 
men detta ska vägas mot att man inte ska få in onödiga överprövningar.  

Tror du konjunktursvängarna i samhället påverkar antalet överprövningar?  

Det är Fredrik helt säker på att överprövningarna gör. Men också vilka områden som 
upphandlingen sker i, jämförelse mellan hus och anläggning. Ser man på ett projekt lag i en 



 

 

region till exempel Stockholm så kan det absolut vara ett viktigt jobb för dem men en 
anläggningsgrupp som har ett asfaltverk uppställt i den kommunen förlorar anbudet så kan 
man inte vara kvar där. Detta ger att benägenheten är högre där för att det finns så mycket mer 
att vinna om överprövningen skulle gå igenom. Det andra är att vid lågkonjunktur är det 
viktigare att få in jobben även tvisterna ökar vid en lågkonjunktur. Där varenda krona är mer 
värd. Anträngt i samhället gör att man vill vara med och tävla 

 

 

Hur skulle ett lösningsförslag se ut för er för att minska överprövningar? 

- Förslag1: Rätten att överpröva anbudsbeslut begränsas per år då part eller 
myndighet tidigare misslyckats vid överprövning? 

• Nej det är ingenting han skulle förespråka, ligger inte i linje med rätten. 
- Förslag2: Utöka granskningstiden på inkomna anbud för upphandlande enhet 

vid tilldelning av kontrakt? 
• Där skulle man kunna vinna en del onödiga överprövningar. En 

avvägning på hur lång den ska vara, t.ex. 15-20 arbetsdagar 
- Förslag3: Förlorande part vid överprövning får betala en avgift? 

• Det skulle påverka frekvensen att överpröva, dock hade det inte 
påverkat PEAB jättemycket. Den rättsliga kostnaden är för liten 
gentemot projektkostnaden.  

- Egna förslag:  
• I dagens läge så har anbudsgivaren rätt att försvara sig själv och yttra 

sig mot vad den klagande anbudsgivaren påpekar, part har dock ingen 
rätt att lägga fram nya bevis. Då kan det komma ett nytt 
tilldelningsbevis som kan bli överprövat och därefter ännu ett 
tilldelningsbeslut som kan bli överprövat och så kan det hålla på. Detta 
är inte processekonomiskt utan det kanske ska finnas en möjlighet för 
den angripne att yttra sig. Kanske öka möjligheten för anbudsgivaren 
ska yttra sig, försöka begränsa allt till en process. 

Frågor angående LOU: 

Vad tycker du om LOU & LUF 

Grundtanken är bra, den är till för att öka konkurrensen i beställarens syn, för entreprenören är 
det att alla ska få tävla på lika villkor.   

Anser du att LOU är relevant eller tycker du att den borde uppdateras? 

Man kan alltid uppdatera lagstiftning, men har inget konkret förslag. LOU uppdaterades 2010 
och den nya lagen kom 2007.  

Tycker du LOU skall finnas kvar då det diskuteras om att den ”skapar problem”?  

Den skapar problem, fast så är det med all lagstiftning, den kan anses vara trubbig och kan 
anses som ett hinder. Men den finns fördelarna som överväger nackdelarna 

 



 

 

Tror du tröskelvärdena och upphandlingskontrakt har att göra med överprövningar 
när det handlar om större kontraktssummor och därmed viktigare för part att vinna 
upphandlingen? 

Det spelar nog ingen roll, frekvensen att överpröva har inget att göra med tröskelvärdet. Man 
kan dock tycka att gränsvärdet för direktupphandlingar ligger allt för lågt.  

Är förfrågningsunderlaget enligt dig alltid tillräckligt specificerat för att vara klar nog för 
att inget går att missuppfattas? 

Nej det finns inte ett förfrågningsunderlag som inte innehåller otydligheter. Det finns så pass 
stora otydligheter att man som anbudsgivare lägger in reservationer, vilket kan leda till att 
anbudet hamnar i papperskorgen eller att andra anbudsparter överprövar och därmed 
diskvalificerad. Man försöker att kalkylera och spekulera på tydligheterna i FU. Samt att man 
försöker att bearbeta dessa med beställaren vid ett senare tillfälle, och är dem allt för oklara så 
lägger man in en reservation. 

 Skulle du se att det var enklare ifall det fanns en standardiserad mall vid UH? 

Nej det är inte lösningen, utan att man ska utbilda personal så att man förstår vad man köper 
in. På bygg sidan finns AMA, alla följer inte dem med de flesta gör det. Men det hindrar inte 
beställare för att göra det specifikt för vad man köper in. Beställare kan dock AMA skriva in 
vad man vill under respektive kod. Snarare förståelse för vad man handlar upp. Enligt Fredrik 
så finns det olika syn på olika avdelningar till exempel på juridik ser man om det finns 
otydligheter, fråga och få svar så att alla jobbar under samma förutsättningar. Medan på de 
som sitter och räknar tänker kan vi inte använda det här och spekulera istället. Då är det ett 
problem då beställaren tar in konsulter för att utforma förfrågningsunderlaget och sen när man 
skickat ut förfrågningsunderlaget så är inte konsulten kvar för att de har avslutat sitt uppdrag. 
Utan då sitter det någon på kommunen som inte varit med att tagit fram denne och ska svara 
på dessa frågor som uppstår. Den kompetens som behövs finns inte för att besvara de frågor 
som ställs av anbudsgivarna. 

Är det enkelt att komma in med frågor till beställaren? 

Det är inga problem, det görs ofta dock får man inte svar på det man frågar. Skicka in frågor 
är inga problem. Och att svaren kommer ut till alla är heller inga problem. Med många gånger 
är svaret till ingen hjälp. 

 

 

 

Frågor angående Anbud: 

I ditt arbete, kommer du i kontakt med anbud? 

Nej inte mer än så att på PEAB är det respektive arbetschef som är ansvarig för sin grupp av 
hantverkare och lämnar anbud ihop med kalkylavdelningen och där kan jurist avdelningar. Bli 
inblandad för att få hjälp med att gå igenom förfrågningsunderlaget. Så man stöttar den 
arbetsgrupp som ska lämna in anbudet för frågor kring tolkning av förfrågningsunderlaget till 
exempel. Ska vi räkna med något här eller kan vi räkna med noll, här finns dock en 
problematik då man räknar med noll. Gå in med noll är inte rätt men vad ska du gå in med, 
det är otydligt. Det är inte så otydligt att du kan gå in med noll, men i dåliga upphandlingar är 



 

 

det dem som har räknat mest fel vinner upphandlingen, och då är det så att du som 
anbudsgivare ska jobba ikapp det du har räknat fel. Detta sker då LOU inte riktigt fungerar. 

Ser du att det är anbuden eller förfrågningsunderlagen som skapar överprövningar? 

Det är både och men framförallt förfrågningsunderlaget. Men finns det reservationer eller som 
det heter förtydliganden i konkurrenternas anbud så kan det skapa överprövningar. En 
kombination av dem båda.  

Har du något att tillägga? 

Nej, men LOU kan upplevas som trubbigt ibland just i byggbranschen är man van att gör 
affärer och har man kontakter vill man nyttja dem och LOU begränsar detta och kan upplevas 
som att ”jag” kan inte göra den affären och visst förekommer det att vi får förfrågningar på 
hur man kan gå runt LOU, detta är från Peabs sida inte acceptabelt i och med ändringen i 
LOU, ogiltigförklara avtal och risker att prestationerna ska gå åter vilket man inte vet vad det 
betyder ifall man har gjort en upphandling i ond tro. Har man varit med i en sådan och har 
byggt utan att få betalt, får man betalt? Detta gör att entreprenörerna har en större risk att inte 
få betalt vid felaktig upphandling vid ogiltigförklaring av avtal. Även den offentliga sidan kan 
råka ut för att få en så kallad upphandlingsavgift eller bli skadeståndsskyldiga från 
konkurrensverket. I allmänheten mycket bättre på att inte göra så rent i byggbranschen. 

  



 

 

Bilaga 2 
Intervju med Key Account Manager Jan Bielak Vectura Consulting AB 

Personliga frågor: 

Vilken utbildning har du? 

• Fyra årig byggtekniskt utbildning och 
• Högskoleutbildning Civ.ing. Väg & Vatten med inriktning ekonomi och juridik på 

Chalmers.  

Hur lång erfarenhet har du vid din nuvarande position? 

Jan Bielak har jobbat på Vectura sedan det bildades 1 januari år 2009 

Vilken arbetsuppgift har du? 

Key account manager, försäljningsansvarig för en region och samordnar försäljningen, en av 
fem. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Den innehåller mycket kontakter med kunder och att försöka träffa kunder boka möten med 
kunder. Jag har även till mitt förfogande ett antal försäljningsteam och kundteam som jag 
jobbar med som också vill träffas för att samordnad försäljningen inom regionen. 
Sammanfattat mycket möten och kontakter med människor. 

Frågor angående överprövningar: 

Har du kommit i kontakt med överprövningar? 

Jag har jobbat med överprövningar i minst 10 år, ända sedan LOU kom 1992. 

I sådana fall vilken typ av överprövning och hur uppkom överprövningen? 

Framför allt LUF. När det kommer till en överprövning omfattande lagen (LOU eller LUF) är 
det ingen direkt skillnad när man kommer till den processen. De överprövningar Jan Bielak 
varit med om har varit nästan uteslutande mot Trafikverket och eftersom väg- och banverk 
omfattar både av LOU och LUF beroende på vad beställaren handlar upp. Ibland är det 
blandat och då måste man bestämma vilken lag som skall styra. Oftast stannade 
överprövningen i förvaltningsrätten. Jan har inte varit med i så många överprövningar som 
ledde till högre instans som kammarrätt och stannade oftast i förvaltningsrätten. När Jan 
Bielak arbetade med överprövningar så hade det kommit in så många prejudicerande fall att 
man inte vill dra det vidare och låta förvaltningsrätten låta skumma igenom och hänföra 
tvistefrågan vidare. Så därför har man lagt in ett prövningsrätt som man skall ha för att ta sig 
till högre instans kammarrätten för att det är svårare att få upp det dit. 

 

Hur ser en överprövningsprocess ut för dig? 

Den uppstår i ett skede när man inte delar den upphandlande enhetens tilldelningsbeslut 
vanligtvis förstår vi inte varandra och varför vi inte fått (ibland är det ju ramavtal som gör att 
det är flera som är vinnare) kontraktet. Vid det tillfället behöver man mer underlag för att 



 

 

förstå och därför tar man ju kontakt med upphandlande enheten, ibland får man 
kompletterande uppgifter som är tillräckliga för att förstå varför ”Vectura inte fick kontraktet” 
och så blir det ingen överprövning för att man blir ense.  

Ibland får vi uppgifter från beställaren men vi förstår fortfarande inte varför beslutet blev som 
det blev, då har vi i Vectura valt att jobbar vi vidare med Upphandlande Enhet och fråga det 
vi inte förstår och vi vill ha förklaringar till varför. Hur har Beställaren utvärderat, räknat och 
hur har Beställaren bedömt kompetensen. Då försöker vi få till ett möte under de här 
tiodagarna som tilldelningsbeslutet råder och då åker ett antal personer från företaget och får 
ett klargörande av Upphandlande Enhet. Vid det tillfället hoppas vi på att vi fått mer 
klargörande och då kan vi säga att nu förstår vi bättre.  

Men om det fortfarande är så att vi inte förstår eller att vi inte håller med i deras bedömning 
då brukar vi rekommendera att vi gör en rättelse vi vill inte ha en överprövning utan vi vill ha 
en rättelse i syfte att det skall tillfalla oss affären. Efter vi har kommit hem och inte fått 
besked om de skall göras en rättelse, då anser vi att vi inte medhåller beställarens beslut och 
tycker att Beställaren gjort en felaktig bedömning. Då tänker vi göra en överprövning i 
samband i hela denna process, i ett skede om vi är osäkra om vi har rätt så brukar vi koppla in 
en advokat byrå, för att få en opartisk bedömning om vår bedömning om vi har gjort rätt eller 
inte. Det har visat sig ett flertal gånger då vi använt advokater byråer att dem sagt att ”ja ni 
har definitivt rätt men sannolikheten att ni vinner en överprövning är väldigt liten”, numer 
använder vi oss oftare av advokat byråer. Så vi dem tillfällen har vi valt att inte gå vidare.  

När vi tar beslut om vi ska göra en överprövning, skall vi vara överens inom företag och vår 
rådgivare (jurist) skall säga ”ja vi tycker att ni borde ha rimlig chans att vinna” då tar vi beslut 
och numera måste det godkännas på VD nivå och om det är väldigt stora affärer så är det 
styrelsen som måste ta beslutet.  

Så ser vår process ut om vi vidare gör en Överprövning, det är inte ett lätt beslut men det är 
det vi tar hänsyn till. Det Beställaren ofta klagar på oss konsulter är att ”ni som begär en 
överprövning” även om det föranleds av ett dåligt utformad förfrågan. Så är man inte nöjd, så 
varje gång en Leverantör begär en överprövning måste man överväga om det är värt det. Det 
svärtar vårt anseende hos beställaren, så det är lite av en vågskål om man skall utföra en 
överprövning eller inte för man är inte blir lika populär hos Beställaren och Trafikverket till 
exempel är en så viktigt kund för oss. Vi är inte heller nå ledare på att göra överprövningar i 
vår bransch som det säkert finns statistik på. 

 

Ser du en överprövning som ett relativt nytt problem? 

Det har förändrats sedan jag började 1992 med upphandlingar, då var jag upphandlare på den 
tiden. Det var väldigt sällan det förekom och när det väl förekom överprövningar så var det 
oftast större affärer. Vi i Sverige låg efter i lagstiftningen, vi ratificerade vår lag mycket 
senare än övriga Europa. Många domare utomlands kom till Sverige till exempel 
Alcateldomen bland annat. De hjälpte oss att vägleda oss i Sverige så att det delvis gjorde att 
det inte var så mycket överprövningar i början. Sedan har det svängt och efter ett tag var det 
några av våra konkurrenter i branschen, som började överpröva mycket de ”Bröt isen” så nu 
är det bara att överpröva på alla beslut. När vet jag inte men jag har läst en artikel om att det 
har ökat mycket i antalet överprövningar och det är nästan för mycket.  

Hur mycket påverkar en överprövning ett projekt, enligt dig? 



 

 

Det kan påverka mer än man tror, detta är en viktig avvägning att man har i större affärer fler 
resurser att dela upp till att delta i det uppdraget, eftersom väldigt många affärer görs upp på 
att man har namngett individer som ska ingå i den här affären. Begär vi eller någon annan part 
en överprövning så får vi inte kontraktsbeslutet om det blir en överprövning och så upphävs ju 
möjligheten att skriva ett avtal och då tar det lång tid, så tillslut så gäller ju inte anbudet, då 
anbudets giltighetstid gått ut.  Det innebär vidare att vi inte kan kvarhålla våra resurser i den 
här gruppen, man har oftast en projektgrupp man har offererat, det här är definitivt ett 
problem för alla, så är det en part som överprövar och det är 6 anbudsgivare så får ju 5 parter 
sitta och vänta tills rätten har fastställt beslutet. Så vänta gör man men inte för länge och 
tillslut så släpper man ju individerna, så att man kan offerera andra uppdrag. Om anbudstiden 
gått ut så är man egentligen på ruta ett igen.  

I flera fall så har det hänt att man förlängt anbudstiden om man tror att det kommer att gå fort 
för rätten att besluta beställarens önskan, men samtidigt är det ett dilemma då lagen säger att 
om en av fem anbudsgivare inte accepterar detta så kan man inte göra denna förlängning om 
alla fem går med på det så kan man förlänga anbudets giltighetstid med till exemepl 3-4 
månader.  

Hur skulle man kunna göra för att undvika överprövningar? 

Det finns väldigt många saker, framför allt att vi måste ha en bättre dialog med våra kunder 
där vi behöver ha mer återkoppling och en öppnare diskussion mellan affärerna. Inte i en 
pågående förfrågan där är vi ju låsta i ett styrt förfarande sätt då vi inte kan prata om hur man 
kan förbättra anbudet, men i generella termer så där man också kan ge exempel förslå 
förbättringar för våra Beställare och dem föreslår vad vi gör för fel. En annan viktig sak som 
jag tror har stor betydelse är att kompetensen hos upphandlarna inte är tillräckligt god och då 
menar jag inte enskilda individer utan hela sättet att jobba. Vi upplever ibland ganska ofta 
tyvärr att hela sättet att jobba inte är genomtänkt, att till exempel förfrågningsunderlaget inte 
är kvalitetssäkrat och deras underlag. En enskild upphandlare har ett fullt ansvar det är i och 
för sig bra men han eller hon skulle kunna skicka detta till någon annan så att dem kan titta 
och granska handlingarna eller förfrågan och hitta fel.  

Det högsta ansvaret ligger hos upphandlingschefen som inte har till exempel rätt processer för 
att genomföra upphandlingen. Jag upplever att Upphandlare inte är tillräckligt uppskattade, 
har dålig status och för dåligt betalt gentemot vad denne gör och vilket stort ansvar dem har 
för att kunna minska risken för överprövningar.  

Vi märker ju kvalitetsskillnaden på upphandlare där man dels kan lyckas göra bra affärer 
”vinna vinna situation” och att det inte då uppstår en överprövning. Det finns en korrelation 
mellan enskilda upphandlare men även upphandlingsorganisationer som vissa kommuner eller 
vissa delar av Trafikverkets upphandlare, statistiskt sett kan man peka ut vilka som är bra och 
vilka som är dåliga. Då kan man hitta bra grupper och bra individer som kan upphandla på ett 
bra sätt. Vi i branschen måste ta ett större ansvar för att inte överpröva alla beslut. Det 
synssätt som Vectura har är att man försöker att själv vara självkritiska och analysera sitt 
anbud om man gjort fel kanske, ha en dialog innan man överprövar och det delas inte av alla i 
branschen. Jan har själv försökt att få tillstånd att få ett sådant sätt, jag märkte i början när jag 
jobbade med affärsjuridiska frågor att det var väldigt vanligt att man ville gå direkt på att ett 
beslut var felaktigt men vid ett första genomläsning där man själv tittade på det, vad man har 
gjort egentligen till exempel ”men här har ju ni svarat att det här och det inte är rätt”, Det 
gäller att kunna vara självkritisk att verkligen läsa igenom ett Förfrågningsunderlaget eller 
anbuden. Det finns ju ett sakligt skäl till det. Beställaren eller leverantören skriver ju inte bara 
för att tycka.  



 

 

Där är vi i branschen dåliga, därför är vi snabba på att part har gjort fel. Om man tittar på det 
objektiva hur många har överprövningar har fallit ut för leverantören, att de rättsliga utfallen 
så har Trafikverket oftast vunnit tvister. Har det med att tio dagars tid är för kort, jag skulle 
vilja säga att den är alldeles för kort. Det som är en vanlig missuppfattning att det är 
tioarbetsdagar och dagar försvinner fort om det rör sig ledigheter eller liknande emellan och 
om det är en stor förfrågan och komplicerad att utvärdera så hinner man inte, och därför borde 
dagarna förlängas. Det vore bra.  

Tror du konjunktursvängarna i samhället påverkar antalet överprövningar?  

JA, jag tror att det har viss betydelse. Det är självfallet så att om det är färre jobb så är det 
färre förfrågningar så ökar konkurrensen eller generar att till exempel ett avtal kan löpa på 
många år att det ju viktigt att vinna anbudet. Man har inte så många val och då kanske man 
har en liten chans att vinna då är det värt att överpröva. Kostnaden för en leverantör är låga 
förhållandevis vid en överprövning. 

Hur skulle ett lösningsförslag se ut för er för att minska överprövningar? 

- Förslag 1: Rätten att överpröva anbudsbeslut begränsas per år då part eller 
myndighet tidigare misslyckats vid överprövning? 
Låter bra men är nog för kantigt, det är piska utan morot och det måste komma 
fram saker som skapar incitament istället. Det blir nog fel utveckling om man 
inför så hårda regler. Nej inget bra alternativ. 

 
- Förslag 2: Utöka granskningstiden på inkomna anbud för upphandlande enhet 

vid tilldelning av kontrakt? 
Det är ett bra alternativ, där man kan stävja ”onödiga” överprövningar. I 
upphandlingar så har man lagt ner mängder med timmar och arbete och det är 
känslomässigt och sedan har man inte det objektiva sättet att läsa 
tilldelningsbeslutet vilket man blir för ivrig och upprörd och då tar till 
”släggan” med en överprövning. Om granskningstiden blir längre så hinner 
man träffa till exempel bolags jurist och denne hinner kollar igenom i lugn och 
ro och ser då om det är ett rätt beslut av beställaren. Juristen kan då se oddsen 
om man har ens chans att vinna en överprövning. 

- Förslag 3: Förlorande part vid överprövning får betala en avgift? 
Det är nog inte heller bra, inget incitament. Om det gäller en stor affär så är det 
bara små pengar för företaget att betala avgiften. Det måste i sådana fall stå i 
proportion mot anbudssumman då kanske det kan vara bra med en straffavgift. 
 

- Egna förslag:  
Vi måste tillsammans, vi leverantörer och beställare måste återkomma så att 
alla svenskars skattemedel används på rätt sätt. Att kompetensen höjs, att ha 
kurser för beställare och leverantörer. Hur man lämnar ett genomtänkt anbud 
och ha mycket gemensamt kurser tillsammans där man utvecklas tillsammans. 
Skapa branschindelat, tillsammans hur man tittar på och hur man skall i 
branschen jobba. Men det får inte bli någon typ av kartell.  
Det måste till förändringar men samtidigt har vi inte diskuterat en part, Rätten. 
Hur ser dem på det här vad är bra och dåligt. Därför upplever jag att in 
loggorna som man skickar mellan beställare och leverantörer begränsas. Hela 
processen bör ses över och effektivisera rättens sätt att tänka. Det blir ett tre 
parts samarbete och utveckla det här, komma fram med branschråd som man 



 

 

ger ut (SDD, BKK) jobba fram ett gemensamt råd hur man skall gå tillväga. 
Domstolen borde utvecklas dem kanske är lite ålderdomliga. 

 

Frågor angående LOU: 

Vad tycker du om LOU eller LUF? 

Jag tycker att det i stort sätt är bra men att det finns en del förbättringar som borde göras. Man 
har valt att ha en lag som är väldigt detaljstyrd. Det är avancerat men man har vissa 
frihetsgrader. Men annars skall du följa lagen. Det är bra på ett sätt men samtidigt så är den så 
detaljer så att folk inte kan den, upplever jag på båda sidor (Beställare som leverantör). Sen är 
det ju liten skillnad på den och det kanske är lite olyckligt att det blev två olika lagar. LUF är 
ett barn av LOU. 

Anser du att LOU eller LUF är relevant eller tycker du att den borde uppdateras? 

Jag tycker att de borde uppdateras, förbättringar som kommer med åren och det borde fungera 
när den funnits redan i 20 år. Det är väldigt viktiga saker. Svenska staten med landsting och 
kommun och myndighet som upphandlar med många miljarder per år. Då är det väldigt 
viktigt att det blir dels rätt leverantör som utför tjänsten och att de andra parter som inte har 
fått kontraktet förstår varför de inte har fått kontraktet och att den som blivit tilldelat 
kontraktet lever upp till vad avtalet sa och att det följs upp. Det finns så mycket exempel på 
det till exempel valfrihet med sjukvård m.m. det kan vara fel upphandlingar och 
förfrågningsunderlag och man följer inte avtalen och då tar inte beställaren ut viten fast man 
skall göra det då part har gjort fel.  

- Helt enkelt hur efterlevs avtalet. 
- Bättre uppföljning av avtalets efterlevnad. 

 

Tror du tröskelvärdena vid upphandlingskontrakt har att göra med överprövningar? 

Ja, absolut. Tröskelvärdena är ju alltid en gräns som man försöker att hitta möjligheter att 
komma under ibland. Skapa till sig affärer för att man kanske inte har fått någon annan större 
affär innan. Jag skulle säga att det är en av alla parametrarna.  

Tycker du tröskelvärdet är för lågt för direktupphandlingar: Det misstolkas lätt, att man 
går bara till en leverantör till exempel. Den som inte fick tilldelning fick inte veta nått. Det 
blir egentligen ett otillåtet avtal som upprättas. Jag har tidigare hävdat att dem är för låga 
tröskelvärdena för direktupphandlingar och är inte direkt helt genomtänka gentemot 
branschen. För lågt satta tröskelvärden vid direktupphandlingar. Och dem följer inte 
tillräckligt dem är ju baserade på prisbasis. Kanske borde vara bransch uppdelat. Det borde 
finnas en frihetsgrad att direktupphandla små kontrakt. Ibland kan man dela upp ett kontrakt i 
till exempel tre delar så det missbrukar för att hamna under tröskelvärdet. 

 

Frågor angående Anbud: 

Hur ser du på anbudsprocessen, är det en negativ eller positiv bild du har? 



 

 

För kort anbudstid, anbudstiden styrs enligt lagen. Ibland kanske man inte har följt vad som 
står i lagtexterna om hur man skall tänka, i lagen står det minimitider och rekommendationer 
om vilket typ av allmänna ordalag men är vägledande, tydligt vid komplicerade förfrågningar 
så att man har skälig anbudstid. Jag tycker att anbudstiden är förkorta, om man sammanfattar 
det. Jag skulle se att man har längre anbudstider. Man går ofta ut med förfrågningsunderlaget 
inför stor helger och vill visa att man varit duktig men alla är ju lediga inte bara Beställaren 
och då är det som att vi inte är lediga men det är vi. Det är klart att vi är tvingade att lämna ett 
anbud men då kan kvaliteten bli sämre. Jag har upplevt att förfrågningar kan vara för 
komplexa ibland och då kanske anbudstiden är för kort gentemot förfrågan. 

Ser du att det är anbuden eller förfrågningsunderlagen som skapar överprövningar? 

Både och, objektivt så är det nog anbuden som är dåliga som inte har tillräckligt bra kvalitet 
men även båda parter har saker att jobba på. Både anbuden är undermåliga och att 
förfrågningsunderlagen kan vara dåligt utarbetat. Man skall läsa vad som står i förfrågningar 
så att man tolkar rätt, vara noggrann i sitt anbudsarbete och att beställaren är noggrann i sin 
utvärdering. Bättre dialog mellan parter, högre kvalitet mellan båda parter. 

 

Har du något att tillägga? 

Att inte glömma bort rätten, hur dem ser på det och hur stor arbetsbörda dem har, hur 
prioriterar de fallen, om dem tar det i kronologisk ordning eller hur dem gör? Att det kanske 
tar för lång tid för rätten att ge en dom. Dem kanske är lite ineffektiva eller att dem har helt 
enkelt för mycket att göra. Hur mycket billigare det kan bli av kortare överprövningar. Jan får 
en känsla av att rätten inte hinner med alla prövningar dem har för att det är för lite resurser 
och politiker inte har förstått det.  

Eller så har jag en känsla (en fördom) att rätten är konservativa och jobbar lite ålderdomligt, 
kanske inte har det snabbaste arbetsmetoderna och är ineffektiva. Intressant att titta på den 
delen.  

  



 

 

Bilaga 3 
Intervju med avdelningschef Viktor Morawski på Upphandlingsavdelningen i 
Haninge och Nynäshamns kommun 

Personliga frågor: 

Vilken utbildning har du? 

Viktor är utbildad till jurist. 

Hur lång erfarenhet har du vid din nuvarande anställning? 

Han har jobbat i Haninge sedan i höstas, då man bildade en gemensam upphandlingsnämnd 
mellan Haninge och Nynäshamn. Det är en blandning av jurister, ekonomer och några med 
teknisk utbildning. 

Vilken arbetsuppgift har du? 

Han är upphandlingschef, ska se till så att upphandlingsenheten fungerar. Även de juridiska 
frågorna. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Den ser ganska olika ut, en normal dag på jobbet ser ut som att man stöttar och handleder 
upphandlingsenheten där man stöttar och hjälper dem med det dagliga arbetet. Men även att 
resa runt på möten och hålla utbildningar för att öka kompetensen för upphandlingar både 
internt och externt. 

Frågor angående överprövningar: 

Har du kommit i kontakt med överprövningar på arbetsplats? 

Ja, det har Viktor gjort, det är en del av vardagen att ha hand om överprövningar 

I sådana fall vilken typ av överprövning och hur uppkom överprövningen? 

En överprövning om att avbryta upphandlingen, då anbudsgivaren överprövar att Haninge 
kommun avbryter upphandlingen av byggtjänster. Oftast i sådana processer så får den 
beställande myndigheten rätt då det är dem som ska upphandla en tjänst. Men ifall beställaren 
skulle göra detta bara på grund av att bli av med en anbudsgivare så kommer överprövningen 
att godkännas och upphandlingen får ej avbrytas. 

 

Hur ser en överprövningsprocess ut för dig? 

Vi är alltid medvetna om en överprövning kan ske, har koll på att dem kan komma in och man 
blir oftast medveten om en anbudsgivare vill överpröva då man begär ut tilldelningsbeslut 
eller liknande för att finna fel i upphandlingen som skett. När det har gått 10 dagar så brukar 
man ringa till förvaltningsrätten och undersöka om det har kommit in en överprövning ifall 
inte förvaltningsrätten hinner meddela detta innan. En överprövning för med sig att en hel 
upphandlingsprocess blir förskjuten med ett par månader som man försöker att räkna med i 
början på själva processen då man kan starta upphandlingen tidigare. Här försöker Haninge 
vara ”kvicka” med att skriva sina yttranden och svarar på allt som motparten ställer i sitt 
yttrande, då man som beställare inte behöver bringa fram ny bevisning utan bara ta ställning 



 

 

till det som yrkas på av klagande part. Ifall man har koll på läget så går denna process relativt 
snabbt. Han säger att det är oftast relativt enkelt men då det är mer komplicerat är vid olovlig 
direktupphandling på grund av att en upphandling inte har skett. Då det inte finns ett underlag 
att gå på.  

Hur lång tid brukar en överprövningsprocess ta? 

Ungefär två månader i första instans. Men det beror helt på hur krångliga de är. Då rätten har 
relativt enkelt att döma av lättare mål ganska snabbt. 

Ser du en överprövning som ett relativt nytt problem? 

Viktor ser inte en överprövning som ett problem. Han tycker att det är en ganska bra 
kvalitetskontroll på de upphandlingar som görs, om man inte har rätt att överpröva en 
upphandling så har man som beställare inget behov att anstränga sig för att göra 
upphandlingen bättre. Men att okynnesöverprövningar är ett problem och krånglar till 
verksamheten, men överlag en bra indikator och på Haninge kommun ligger man på runt 5 % 
av de upphandlingar som görs överprövas. Men det är rimligt i affärsvärlden tycker Viktor då 
alla gör fel. Men han tycker att som leverantör borde komma och prata med beställaren för att 
undvika en överprövning. Men de senaste åren har den legat rätt still. 

Hur tror du att en överprövning påverkar samhället vid större projekt? 

Det är klart vid vissa fall kan det ha med sig att man inte får med sig den leverantör man tänkt 
sig i tid, som till exempel en upphandling av livsmedel överprövades där skolbarnen riskerade 
att inte få någon mat. Och detta har med sig som konsekvens att verksamheten inte fungerar 
som den ska. I vissa fall kan den få med sig en samhällskonsekvens men att man som beställer 
borde ta höjd för detta i sin upphandling och börja den tidigare än senast möjliga start. Så att 
man ska hinna med en överprövning.  

 

Tror du konjunktursvängarna i samhället påverkar antalet överprövningar?  

Ja och definitivt i byggbranschen, det blir väldigt tydligt då man får in ganska många anbud 
när det är lågkonjunktur. Vilket man som beställare är ganska glad för då man vill öka 
konkurrensen. Och bättre priser för vad som skall byggas. Men med konkurrensen kommer 
också överprövningarna då det överlag handlar om stora upphandlingar och mycket pengar 
gör att överprövningarna ökar. Detta är oftast bransch specifikt.  

Hur skulle ett lösningsförslag se ut för er för att minska överprövningar? 

- Förslag1: Rätten att överpröva anbudsbeslut begränsas per år då part eller 
myndighet tidigare misslyckats vid överprövning? 

• Nej det känns rätt osäkert då du kanske gör tre överprövningar i januari 
och förlorar därmed din möjlighet för resterande del av året.  

- Förslag2: Utöka granskningstiden på inkomna anbud för upphandlande enhet 
vid tilldelning av kontrakt? 

• Ja det har förts en diskussion om detta, men han tror att det överlag 
räcker med 10 dagar framförallt ifall man har en hyffsad organisation 
bakom sig. Detta är ju framförallt till för att man ska ha hyffsad fart i 
processen. Säg att man har en månad på sig att klaga och då behöver 
man börja ännu tidigare med en upphandling och över lag vill man ju 
vara relativt snabb med en sådan. Men om tio dagar är perfekt går att 



 

 

diskuteras. Men han tror inte att man överprövar för att man inte har 
hunnit analysera underlaget. Det man behöver dessa tio dagarna för är 
att läsa utvärderingsprotokollet och analysera om det har gjorts en 
korrekt bedömning 

- Förslag3: Förlorande part vid överprövning får betala en avgift? 
• Ja en avgift hade varit något att fundera över, men kanske att man ska 

betala in en avgift för att få lämna in en överprövning. Detta kan vara 
en bra metod för att få bort okynnesöverprövningarna och då räcker det 
kanske med så lite som 1000: -  

- Egna förslag:  
• Ett förslag skulle som sagt kunna vara att man inför en avgift men 

också ett annat förslag som har diskuterats i media är att införa en 
preklusionsfrist vilket menar på att man inte kan klaga på 
förfrågningsunderlaget efter anbudstiden utan att ifall man ska klaga så 
ska det göras under anbudstiden. Och detta är idag möjligt då man kan 
komma in med en överprövning redan innan tilldelningsbeslut har 
kommit, dock så är det ovanligt. Men också att begränsa antalet 
domstolar, så man får domstolar och domare som är vana vid 
överprövningar. För att dessa förhandlingar aldrig sker muntligt utan 
nästintill så sker det en skriftlig överläggning. Och då spelar det ingen 
roll på geografisk plats av domstolarna.   

Frågor angående LOU: 

Vad tycker du om LOU eller LUF? 

Han har jobbat relativt lite med LUF under åren men anser att dem är relativt lika överlag. 
Och tycker att i det stora hela att lagstiftningen är helt okej, den varken hindrar eller möjliggör 
bra affärer utan att det handlar bara om hur man tillämpar den på ett vettigt sätt. Och de 
regelverk som finns är ganska rimligt. Han är av den åsikten att man inte behöver göra några 
jättestora förändringar i LOU för att kunna göra bra affärer. 

Anser du att LOU eller LUF är relevant eller tycker du att den borde uppdateras? 

LOU är ett ramregelverk för hur en upphandling ska genomföras, det går att göra bra affärer 
med den och det går att göra dåliga affärer med den, men det folk har blivit irriterade på när 
det gäller LOU är att man möter en ny typ av lagstiftning, där detta är ett EU-direktiv som 
man har klippt in och ihop till svensk lagstiftning. Men i vanlig svensk lagstiftning så står allt 
i förarbetena och sen en kort lag med några paragrafer medan så fungerar det inte i EU där 
man skriver allt i lagen. Men ser man det som en processlag så är det regelverk man ska följa. 
I grunden finns det fem grundläggande principerna och håller man sig till dem så gör man 
alltid rätt, men det finns såklart saker att ändra men det mesta går att genomföra med 
nuvarande regelverk. 

Tycker du LOU skall finnas kvar då det diskuteras om att den ”skapar problem”?  

Det är alltid roligt att när man hävdar det där var man inte med innan 1992 när det var fritt 
fram att upphandla och det kom drösvis med ”julklappar”, men vill man tillbaka till 
”svågerpolitiken” men han tror inte att någon vill tillbaka till det. Och det man upptäckt efter 
införandet av LOU och möjligheten att klaga på upphandlingen är att man i 
upphandlingsenheten inte ens får ”godis” till jul som de andra avdelningarna får utan vill man 
försöka så går man direkt på beställaren för att få en fördel. Och detta tycker han är jättebra att 



 

 

vi faktisk kan tävla om att komma in med bästa anbud istället för den som skänker mest 
”tegel”. 

 

Tror du tröskelvärdena vid upphandlingskontrakt har att göra med överprövningar? 

Nej det tror han inte, de styr bara ifall det blir en öppen eller förenklad upphandling. Det är ju 
egentligen ingen skillnad då det inte kommer in en massa utländska anbud i upphandlingen. 
Vilket är jättetråkigt och det var ju ett syfte med att öppna upp hela den Svenska marknaden 
för övriga EU, men det är ju fortfarande jätte sällan att ett sådant anbud kommer in. Detta 
beror på att det är fullt tillåtet att skriva anbuden på svenska och inte engelska och detta 
betyder att det inte är någon skillnad på förenklad och öppen upphandling. 

Frågor angående Anbud: 

Hur ser du på anbudsprocessen ut för dig? 

Personligen är Viktor sällan inblandad då han inte har hand om upphandlingar längre. Ska 
man ta det lite schematiskt så har vi hand om förarbetet till exempel marknadsanalysen och att 
ställa relevanta krav. Som upphandlare i processen har man som uppgift att ställa relevanta 
krav och sammanställa ett förfrågningsunderlag. Sedan så ansvarar de för att svara på frågor 
som kommit in från anbudsgivare och hjälpa till med utvärderingen, men då det är beställaren 
som ställer kraven så är det oftast dem med vägledning att utvärdera anbuden. Det ligger 
oftast på upphandlingsenhetens bord att ta hand om överprövningar som kommer in. Men 
man försöker också som beställare att vara med på avtalsuppföljning.  

Är du positiv eller negativ till en anbudsprocess? 

Det som kan störa är att vi har slarvat eller att anbudsgivarna har slarvat med att inte skicka in 
fullständiga anbud, där det inte alltid är möjligt att göra kompletteringar som är schysta och 
då sitter man in den sitsen att man måste utesluta anbudsgivare som man absolut inte skulle 
vilja tappa. Detta är ett problem som man måste ta tag i där man antingen, måste göra det 
mycket lättare att lämna anbud eller försöka lära leverantörer eller att öppna upp för mer 
komplettering men då gäller det att man behandlar alla lika. Men det gör åt att man som 
beställare gör det lättare för att lämna in anbud. 

Är det en positiv utveckling av situationen? 

Det är bra ur den aspekten att det blir lättare att kvalificera sig men att man som beställer även 
senare behöver granska de dokumenten och där av behöver kräva in dem senare. Så för 
beställaren är det smidigt att få in allt på en gång.  

 

 

Ser du att det är anbuden eller förfrågningsunderlagen som skapar överprövningar? 

Anbuden skapar sällan en överprövning utan det är i sådana fall hur vi tolkar anbuden som 
skulle kunna göra det. Men det är deras förfrågningsunderlag som är orsaken då de kan vara 
missvisande och där med ge en orsak till att överpröva 

Skulle man kunna förenkla förfrågningsunderlagen, eller skapa en struktur att följa? 



 

 

Inom byggsektorn finns en struktur så som AMA, Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 
vilket fungerar bra men i vissa fall skapar problem då man låter det mesta stå kvar och detta 
gör att förfrågningsunderlaget blir alldeles för stor. Ett förslag är att begära in så lite 
handlingar som möjligt och ha ett kortare förfrågningsunderlag vilket gör att det finns mindre 
att klaga på. 

Har du något att tillägga? 

Skadeståndsprocessen blir allt vanligare där man som anbudsgivare har något att vinna. Det 
leverantören kan vinna på en överprövning är att upphandlingen görs om och då är det inte 
säkert att man vinner den då heller, medan i skadeståndstvist kan beställaren bli skyldig att 
betala ut ett skadestånd till leverantör. Då man anser att det har skett en felaktig 
direktupphandling eller liknande.  

  



 

 

Bilaga 4 
Skriftlig intervju med uppdragsledare Fredrik Hansen på Vectura Consulting 
AB 

Personliga frågor: 

1. Vilken utbildning har du? 
Högskoleingenjör, 120 Högskolepoäng 

2. Hur lång erfarenhet har du vid din nuvarande position? 
Jag har sju års erfarenhet 

3. Vilken arbetsuppgift har du? 
Jag arbetar som Uppdragsledare för Vectura Consulting AB 

4. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Jag ansvarar för Vecturas affär enligt kontrakt. Ekonomiuppföljning och fakturering, 
Tidplaner och Vecturas leveranser (inkl. kvalitet). Vidare ansvarar jag för uppdragets 
organisation, men har inget personalansvar (Vecturas linjeorganisation) 
Jag leder uppdragets ledningsroller (Deluppdragsledare, Samordnare) samt indirekt 
leder jag Ledande Projektör och Projektör. Vidare ansvarar jag för Vecturas avtal mot 
Underkonsulter.   
 

Frågor angående överprövningar: 

1. Hur ser du på den överprövning som drabbat Mälarbanan (TRV mot NCC)? 
Mycket olyckligt med överprövning, då denna affär är unik i sitt upplägg samt att 
tidsfaktorn är en stor bidragande del till detta upplägg. Nu har vi 8 månader mindre tid 
att utföra produktion på och detta kommer att påverka oss. Men hur? 

2. Har du för Vecturas räkning hållt dig uppdaterad kring den 
överprövningsprocess som skett?  
Ja, via information från Trafikverkets PrMB – upphandlingsavdelningen. 

3. I så fall på vilket sätt har denna uppdatering skett? 
Jag har fått all offentlig skriftväxling tillsänt mig. 

4. Ser du en överprövning som ett relativt nytt problem? 
Nej.  

5. Hur mycket påverkar en överprövning ett projekt, enligt dig? 
Överprövning påverkar alltid tidsfaktorn. Det finns alltid ett förhållande mellan Tid-
Pengar-Omfattning.(Se Bild projekttriangel). Jag vill även lägga till att det påverkar 
ofta även organisationen. 



 

 

 
6. Vad påverkar överprövningen mest i ett projekt, tidsmässigt eller ekonomiskt? 

Eftersom tid och pengar inte har samma enhet är frågan svår att besvara 
Jag tolkar det som att jag ska svara utifrån mitt perspektiv (Vectura i BEST-Mark 
uppdraget). Eftersom sluttiden inte har justerats kommer detta få ekonomiska 
konsekvenser, något vi inte har kontroll på idag (130510). Svaret är kort och gott att 
jag personligen tror att projektet påverkas mest ekonomiskt! 
 

7. Hur skulle man kunna göra för att undvika överprövningar? 
Min personliga uppfattning är att det inte går att undvika i och med LOU.   
I vårt fall tycker jag att Trafikverkets PrMB skulle handlat upp Projektör och 
Entreprenör samtidigt för att minska risken för att en part skulle drabbas av en längre 
överprövning.  Det hade tagit mer resurser från Trafikverket i upphandlingsskedet, 
men effekten hade blivit att Entreprenör och Projektör komma in samtidigt i projektet, 
eller med 8 månaders försening. Inte som nu 14månader (planerad upphandlingstid). 

8. Hur tror du att en överprövning påverkar samhället vid större byggnadsprojekt? 
Negativt. Infrastruktur är ofta eftersatt vid tiden av ett större byggprojekt. Alltså är 
behovet stort att tiderna hålls. Personligen tror jag att Samhället alltid drabbas negativt 
vid överprövningar. 

9. Hur tror du en överprövning påverkar ett företag? 
Negativt, Omplanering av resurser kostat pengar. 

10. Tror du konjunktursvängarna i samhället påverkar antalet överprövningar?  
Vid låg konjektur är det tuffare konkurrens 

11. Hur skulle ett lösningsförslag se ut för er för att minska överprövningar? 
- Förslag1: Rätten att överpröva anbudsbeslut begränsas per år då part 

eller myndighet tidigare misslyckats vid överprövning. En så kallad ”three 
strikes you’re out”-metod? 
Nej 

- Förslag2: Utöka granskningstiden på inkomna anbud för upphandlande 
enhet vid tilldelning av kontrakt? 
Ja, för att genomlysa anbuden mer noggrant vore nog detta bra. 

- Förslag3: Förlorande part vid överprövning får betala en avgift? 
Personligen kan jag tycka att det är vore bra. 

Frågor angående LOU: 



 

 

1. Vad tycker du om LOU eller LUF? 
Bra, eftersom det handlar om skattefinansierad verksamhet. 

2. Har du kommit i kontakt med LOU eller LUF? 
Ja, Vecturas största kund är Trafikverket 

3. Tror du tröskelvärdena vid upphandlingskontrakt har med överprövningar att 
göra? 
Jag har ingen kunskap om detta. 

4. Är förfrågningsunderlaget enligt dig alltid tillräckligt specificerat för att undvika 
missuppfattningar? 
Nej, Det finns alltid utrymme för tolkningar. 

Frågor angående Anbud: 

1. Hur ser du på anbudsprocessen? 
Ibland kan tiden vara knapp. ”Som man frågar får man svar!” 

2. Ser du att det är anbuden eller förfrågningsunderlagen som skapar 
överprövningar? 
Både och i anbuden gäller att svara på som vad som efterfrågas. 

  



 

 

Bilaga 5 
Skriftlig intervju med upphandlingsansvarig Kjell Fredriksson på Trafikverket 

Personliga frågor: 

5. Vilken utbildning har du? 
Civilingenjör + diverse ekonomi och juridik 

6. Hur lång erfarenhet har du vid din nuvarande position? 
6 år 

7. Vilken arbetsuppgift har du? 
Upphandlingsansvarig på Trafikverket 

Frågor angående överprövningar: 

12. Hur ser du på den överprövning som drabbat Mälarbanan (TRV mot part)? 
Fullständigt onödig, bara en dålig förlorare som inte kan lagen om offentlig 
upphandling. 

13. Hur involverad var du i överprövningen och dess process? 
Mycket involverad. 

14. Hur ser en överprövningsprocessen ut för dig? 
Lusläsa inlagan, dubbelkolla allt mot vårt FU, skriva projektets svar till våra jurister, 
lusläsa juristernas förslag till officiellt svar, diskutera med juristerna.  

15. Ser du en överprövning som ett relativt nytt problem? 
Villigheten att överpröva allt är ny. 

16. Hur mycket påverkar en överprövning ett projekt, enligt dig? 
Väldigt mycket. Dels direkt med tidsförskjutning etc. men även indirekt med tappade 
lustar. 

17. Vad påverkar överprövningen mest i ett projekt, tidsmässigt eller ekonomiskt? 
Tidsmässigt. 

18. Hur skulle man kunna göra för att undvika överprövningar? 
Utbilda leverantörer i hur anbud ska se ut. Noga överväga all info som krävs i anbud. 
Säkra upphandlingar sker ofta på bekostnad av utförandefasen i projekten. 

19. Hur tror du att en överprövning påverkar samhället vid större byggnadsprojekt? 
Samhället blir negativt till allt som heter upphandling. Alla byggprojekt sker på grund 
av samhällsvinster med försenade projekt blir det därmed förluster i form av trängsel, 
trafikfaror mm. 

20. Hur tror du en överprövning påverkar ett företag, varför? 
Osäkerhet kopplat till resurser, ska de sparas till det överprövade uppdraget eller ska 
de gå in i andra uppdrag? ”arbetslöshet” på företag innan uppdraget kommer igång. 
Svårt att planera. 

21. Tror du konjunktursvängarna i samhället påverkar antalet överprövningar?  
Ja 

22. Vad tror du det beror på?  
Om alla har fullt upp är det ingen som orkar överpröva. 

23. Hur skulle ett lösningsförslag se ut för er för att minska överprövningar? 
- Förslag1: Rätten att överpröva anbudsbeslut begränsas per år då part 

eller myndighet tidigare misslyckats vid överprövning. En så kallad 
”Three strikes you’re out”-metod? 



 

 

Dåligt, ett företag ska alltid kunna överpröva. Möjligheten till överprövning är 
en garanti mot ”kompis kontrakt”, bra företag kommer inte lämna anbud om 
det finns en risk för ”kompis kontrakt”.  

- Förslag2: Utöka granskningstiden på inkomna anbud för upphandlande 
enhet vid tilldelning av kontrakt? 
Det händer idag att företag överprövar bara för att få extra tid på sig men det är 
sällsynt och brukar leda till att företaget drar tillbaka sin överprövning. 
Förslaget kommer därför minska antalet överprövningar men inte tiden till 
uppdragsstart. 

- Förslag3: Förlorande part vid överprövning får betala en avgift? 
En av de bästa lösningarna men kan bli svårt att genomföra på ett sätt som får 
effekt. För ett stort företag och ett stort kontrakt blir avgifterna relativt 
obetydliga.  

- Egna förslag:  
Inför specialdomstolar. 

Frågor angående LOU: 

5. Vad tycker du om LOU eller LUF? 
I grund och botten riktigt bra. 

6. Har du kommit i kontakt med LOU eller LUF? 
Dagligen. 

7. Anser du att LOU eller LUF är relevant eller tycker du att den borde 
uppdateras? 
LOU och LUF har skrivits av teoretiker. Fokus är att skydda leverantörer utan tanke 
på statens ekonomi. 

8. Tror du tröskelvärdena vid upphandlingskontrakt har med överprövningar att 
göra? 
Nej. 

9. Är förfrågningsunderlaget enligt dig alltid tillräckligt specificerat för att undvika 
missuppfattningar? 
Nej. 

Frågor angående Anbud: 

3. Ser du att det är anbuden eller förfrågningsunderlagen som skapar 
överprövningar? 
I projekt Mälarbanan fall är det dåliga anbud. 

Bilaga 6 
 Muntlig intervju med Jimmy Hagström som är Projektledare för Mälarbanan. 

Personliga frågor: 

8. Vilken utbildning har du? 

Två årig socialutbildning linje 

Sedan gått kommunikation och media. 

9. Hur lång erfarenhet har du vid din nuvarande position? 



 

 

Projektledare inom trafikverket, Stora projekt.  Jag har arbetat åt Trafikverket i ca 1.5 år. 
Tidigare har jag arbetat inom järnvägsbranschen ända sedan 1989 och kommer från Infranord 
där jag arbetat tidigare som Platschef, Marknadschef och även Teknik och Strategi chef. Jag 
har varit chef och ledare sedan 1997. 

10. Vilken arbetsuppgift har du? 

Projektledare, delprojekt järnväg, Mälarbanan. 

11. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Det handlar dagligen om att ge förutsättningar och styra organisationen. Samtidigt att 
samverka med övriga aktörer inom Mälarbanan. Styra och leda ligger i mina arbetsuppgifter. 

Frågor angående överprövningar: 

24. Hur ser du på den överprövning som drabbat Mälarbanan? 

Personligt perspektiv, när jag kom in 2012 i januari så hade upphandlingen gått ut och man 
inväntade svar från entreprenör, det var många frågor som kom in som skulle svaras på KFU. 
Jag kände att det här ”caset” är ganska vattentätt. Även när jag tittade på det själv, även om 
jag inte var med och skapade det. Vi hade informationsmöten kopplat till förfrågan och 
branschen svarade väldigt bra vi hade åtta informationsmöten. Även spanska entreprenören 
Axiona som är inne nu som entreprenör åt oss på bron. Vi såg ingen tendens till överklagan, 
men sedan när vi kom till anbudsutvärderingen så var det sju som lämnat in anbud och så 
körde vi det ”racet” med intervjuer och personlighetsanalyser av anbudsteamen och så 
utvärdera vi även anbudsteamen på plats och det skapades en anbudsmatris, ur 
kunskapsperspektiv och även rent personliga perspektiv. Så det kändes bra, sen så träffade vi 
alla igen efter att vi tilldelat kontraktet till PEAB och underentreprenör VR-track. Det kändes 
bra fram tills vi träffade överklagande part och deras konsortium, då kände jag redan där att 
dem inte är nöjda och detta beslut kan komma att sluta i en överklagan. Jag hade svårt att se 
vad dem skulle klaga på. När det väl sker så ser man att det är en lång process som drar igång 
och jag trodde inte att det skulle ta så länge som 8 månader.  

Det är ju både bra och dåligt med att det tog så pass lång tid. Man har ju ett driv i sig att man 
vill göra såhär och såhär och verkligen komma igång. Sen skall du ju skapa tid för att kunna 
bygga teamet som vi har här inne nu, det var ju tanke med att göra detta från halvårsskiftet 
framtill årsskiftet sen skulle vi ju ha inkoppling 13:1 som entreprenad. Då skulle vi fått den 
tiden för att bygga ihop ”caset” tillsammans och skapa ordning och reda. Det sänker ju 
motivation en bit när överprövning kom. Sen finns det ju positiva sidor också med att man 
han läsa in sig i projektet också. Men rent personligt så tappade man gnistan där ett tag. Men 
den kom tillbaka när vi kom igång igen. 

  



 

 

25. Hur involverad var du i överprövningen och dess process? 

Jag var väldigt involverad, jag tillsammans med våra jurister, upphandlare och författare där 
vi skulle svara på frågor och yttranden. Jag var också delaktig i att träffa överklagande part på 
hög nivå och se vad det här bottnar på.  

26. Ser du en överprövning som ett relativt nytt problem? 

Nej, det har funnits hela tiden ändå sedan lagarna trädde i kraft så har funnits det funnits 
överklagan. Sen går det upp och ner med antalet överprövningar. 

 

27. Hur mycket påverkar en överprövning ett projekt, enligt dig? 

Det påverkar ekonomiskt, sen kan den ju påverka sluttiden som kan vara ekonomisk men 
behöver inte vara ekonomiskt påverkad. Det påverkar även människors drivkraft i sitt arbete 
och en hel organisation som satt under håll och det påverkar ju på många plan. Det tar ju tid 
och kraft att planera om. Man skall inte bortse från den mänskliga faktorn, projektmänniskor 
är projektmänniskor och vi vill inte sitta på still. 

 
28. Hur skulle man kunna göra för att undvika en överprövningar? 

Det går nog inte att göra det, det är väldigt svårt att göra det i dagsläget. Det finns alltid 
möjligheter att prova överklaga fast det inte finns någon substans i det men man har alltid den 
lagliga rätten att göra det. Men man kan ju alltid tänka efter innan man lämnar in en 
överprövning.  

Att skriva så pass vattentäta upphandlingar som möjligt, men det är svårt att hitta ultimata 
förfrågningsunderlag. Naturligtvis är det alltid säkrast att utgå ifrån lägsta pris och skallkrav 
då är det lätt att kunna ”solla” bort sådana som inte är kvalificerar sig till detta. Då har man 
otroligt lite att överklaga på. Det är ju om du har kompetens som du angett men inte har och 
kan man ju hitta det. I övrigt är det ju bara en summa. Ditåt vill man ju inte alltid vilja gå. 
Man vill ju naturligtvis gå på andra aspekter som är bra.  

Planerar ni för en eventuell ÖP? Andra projekt har jag gjort det men i detta projekt gjorde vi 
inte det. Vi trodde inte att det skulle gå såhär. Vi var så öppen mot marknaden, intentionerna 
med det här var ju att öppna oss för entreprenörer och leverantörer för att få deras åsikter för 
att bygga förfrågningsunderlaget utifrån dom. Och inte bli upphuggen i ryggen direkt. 

29. Hur tror du att en överprövning påverkar samhället vid större byggnadsprojekt? 

Än så länge så ser vi inte effekterna av detta men vi tror att vi skall kunna färdigställa 
anläggningen till 2016. Skulle vi inte göra det så skall vi göra så att människor kan utnyttja 
järnvägen iallafall. Så ur samhällsperspektiv så kan vi inte ännu se det ännu. Men det kostar ju 
pengar samhällsmässigt som skulle kunna utnyttjas till annat, det är klart kostar för samhället. 

 
30. Tror du konjunktursvängarna i samhället påverkar antalet överprövningar?  

Det tror jag definitivt att det gör det hänger ihop. Även om detta projekts påverkan beror på 
andra saker, till exempel ett väldigt starkt varumärke är Mälarbanan och denna 
upphandlingsform, då blir det ett prestigeprojekt att vinna. Sen finns det ju möjligheter att 



 

 

tjäna pengar med bonus och incitamentsupplägget. Det ser man ju på mängden anbud att det 
var attraktivt. Men om man ser att marknaden går ner och man inte har ”så många fler ben att 
stå på” då blir det ju naturligtvis mer överprövningar för att försöka hitta möjligheter att vinna 
anbuden och det kostar ju inget att överklaga i princip. Så det är naturligt att man försöker 
vinna tillbaka fast man förlorat. Generellt brukar det vara mindre anbud då det råder 
högkonjunktur. 

31. Hur skulle ett lösningsförslag se ut för er för att minska antalet överprövningar? 
 
- Förslag1: Rätten att överpröva anbudsbeslut begränsas per år då part eller 

myndighet tidigare misslyckats vid en överprövning. En så kalla ”Three strikes 
your´re out” – metod? 

Det är ju intressant, det skulle ju iallafall ta bort oseriösa företag i detta fall. Om man säger sig 
vara seriös och vara bakom en utveckling i branschen som BEST/MARKEN var då skall man 
också vara en bra förlorare. Är man en dålig förlorare och försöker hitta fragment som man 
skulle kunna överklaga på för att bara förstöra, det kan ju vara så. Då skall man ha ett straff, 
det kan vara intressant med detta förslag. Kan man konstatera detta eller vi har ju TransQ det 
är ju en kvalificeringsprocess som krävs som man skulle kunna bocka ur om man misskötts 
sig, men det är ganska hårt att bli dissad av Trafikverket som upphandlar för ca 40 miljarder 
per år. Man måste ju tidsbegränsa ”rätten för att inte kunna överpröva”, för man skall alltid 
kunna förbättra sig.  

 
- Förslag2: Utöka granskningstiden på inkomna anbud för upphandlande enhet vid 

tilldelning av kontrakt? 

Det är inte fel med utökad granskningstid, för att leta felaktigheter i anbuden det kan ju vara 
så att vi missar felaktigheter i parters anbud så kanske till och med gör så att de egentligen 
inte klarar av skallkrav, eller om dem lämnat oriktiga uppgifter eller för många uppgifter som 
ger möjlighet till överklagan. Vi hade en situation där part lämnade för mycket information 
som vi trodde förlorande part skulle hugga på, men det gjorde dem inte. 

- Förslag 3: Förlorande part vid överprövning får betala en avgift? 

Personlig del då, någonting borde det ju kosta om du förlorare en överprövning. Med regler 
som finns idag så går det ju inte. Men det andra blir ju på domstol nivå. Med att vi utesluter 
någon är ju möjligt. Som samhällsmedborgare så borde ju dem som överklagar ”onödigt” 
straffas hårt men den är ju svårare att förverkliga det. 

- Egna förslag: 

Inne på att om part är oseriösa så skall det kosta pengar, typ bötesbelägga det. När part 
uppträder oseriöst så skall man ta det med företag och säga att ni inte kan fortsätta såhär. 
Annars kommer det krävas mer av er än av andra när vi jobbar på mjuka parametrar. 

Kanske att göra entreprenader rätt stora och då kan inte vem som helst ta sig an ett uppdrag 
och då blir det ju en marknad i alla fall, jag tycker kanske att TRV har tänkte lite fel då i alla 
fall detta projekt med att stycka det i många bitar det blir för stort, det blir ingen marknad 
kvar. Men om man köper hela sträckan A till B och bygger med Totalentreprenad då skapar ju 
dem i sin tur en marknad under sig. För E har ju inte allting och då måste de ju handla utanför. 
Då blir det ju inte så många parter som man måste ha kontrakt mer, och då blir risken mindre 
för överklagan och ju mer man styckar en entreprenad så blir ju riskerna större. Gör man ett 



 

 

projekt gigantiskt så blir det ju inte många spelare som kommer ta det. Och det är ju ingen 
som mår bra av att ha en svag marknad och på den marknaden finns ingen ledande aktör. Sen 
finns det ju nischade företag som bidrar med sitt. Det kan ju vara ett svar på EGNA 
FÖRSLAG frågan 

Frågor angående LOU: 

1. Vad tycker du om LOU eller LUF? 

Det är ju naturligtvis för att skapa lika förutsättningar på marknaden för att inte gynna något 
annat företag och grundtanken är ju bra och det finns ju olika nivåer på detta. Sen kan det ju 
vara problematiskt att man skall utvärdera på pris för ett företag kan ju lämna lite oseriösa 
anbud och inte riktigt har ”musklerna” man måste ha för att utföra ett arbete, så måste vi vara 
såpass noggranna som beställare att se till att dem klarar det.  Om inte de klarar av uppgiften 
fullt ut och inte klarar av skallkraven, då blir ju det problem det blir en jobbig resa, det borde 
finnas en viss frihet, att kunna köpa den som är bäst för att ”jag vet att dem är bäst”. Så 
fungerar det ju inte man kan ju få en fungerande marknad i och för sig om man köper den som 
är bäst så köper sedan denne i sin tur en underentreprenör, så utifrån det är ju en 
totalentreprenad en ganska smart del. Om jag hade gjort detta projekt från början så hade jag 
paketerat allt i ett stort projekt och byggt som totalentreprenad, möjligtvis tagit bort någon bro 
men annars hade jag kunna paketera in allt i en totalentreprenad. Sen hade marknaden bildas 
där under. Det är ju otroligt färre gränssnitt, då går vi till AB04 och då blir det ett 
arbetsområde. Då kan man hinder anmälan om att betala viten om vart annat så gör man det 
stort, så begränsar man risken för överklagan.  Det är ju bättre att entreprenad marknaden 
bygger upp en marknad unders sig och det kommer det alltid bli för man vill inte ha allting 
”in house” för det blir då svårt att ställa om då när konjunkturen sviker. Men uppdragen ser 
olika ut. 

2. Har du kommit i kontakt med LOU eller LUF? 

Ja, många gånger 

 
3. Anser du att LOU eller LUF är relevanta eller tycker du att den borde 

uppdateras? 

Svår fråga, det är ju inte bara vi som råder i Sverige över. Svår jobbat blir det också. Dyrt för 
oss som medborgare med stora organisationer. Man skall använda LOU på ett smartare sätt, 
därför är den här småskaligheten inte bra med LOU, TRV hade en ambition att upphandla 
allting över 400 000:- förstå hur stor organisation detta skulle bli och detta kostar pengar. Har 
du flera kontrakt går det ju åt fler människor till arbetet.  

4. Tror du tröskelvärdena vid upphandlingskontrakt har att göra med 
överprövningar? 

 Tröskelvärden för upphandling borde kunna ses över, vilka nivåer det skall ligga på. 
Marknaden eller vi som upphandlande som myndigheter tjänar ju inte på att det är för låga 
belopp, det blir ju en otrolig administration över att behöva gå ut och upphandla allting. 
Spannet för direktupphandling kanske borde vara lite större. Kanske bransch indelat. 

 
5. Är förfrågningsunderlaget enligt dig alltid tillräckligt specificerat för att undvika 

missuppfattningar? 



 

 

Nej det är dem inte, det finns inte ett FU som är vattentätt.  

Frågor angående Anbud: 

1. Hur ser du på anbudsprocessen? 

Vi går igenom anbuden tillsammans, beroende på om vi upphandlat på pris eller skallkrav. 
Om vi har mjuka parametrar så tittar vi det gemensamt och då har vi en matris som vi 
gjort. Sen för vi en dialog i grupp innan och säkerställa informationen och sedan gå ut 
med tilldelning. Den tycker jag brukar fungerar smidigt. Bara man har tid att gå igenom 
anbuden som kommit in på korreksätt så borde det fungera. Om man upphandlar med 
mjuka parametrar så tar det ju tid men om man upphandlar på pris så går det mycket 
fortare. Ibland väljer vi en mix av dessa två. Ett stort projekt så kan processen ta länge 
någon månad. 

2. Ser du att det är anbuden som skapar problem för överprövningar? 

Anbuden håller olika kvalité och en del svarar på mer än man borde och en del svarar inte 
alls. Naturligtvis så finns det sådana parametrar som språklighet och sammansatthet av 
anbud gör ju också sitt.  Jag som beställare vill ju kunna snabbt se att det är rent och 
tydligt att förstå, visst finns det svårigheter att läsa vissa anbud men att dem ändå har 
svarar på frågan. Det finns många kalkylatorer som lärt sig på olika sätt, det finns dem 
som vill lägga in vissa undantag, men jag tycker att man endast skall svara på frågan så 
om jag som beställare inte har beskrivit frågan tillräckligt så finns det ju möjlighet att 
tjäna pengar för leverantören, det är ju spelets regler och då har vi ju Allmänna 
bestämmelser i botten och det tycker jag är rättvist. Svara på fråga som entreprenör! Ser 
jag undantag för många saker så blir man lite irriterad som beställare. Har jag brister i mitt 
underlag så får jag ju stå för dem helt enkelt. 
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Denna AF följer kodningen i AMA AF 07 . I övrigt tillämpas inte AMA AF 
07. Inga fasta texter i AMA AF 07 gäller därför. 

 
Texter i denna AF är redigerade efter den så kallade pyramidregeln. För 
uppdraget gäller då föreskrift under angiven kod med tillhörande rubrik 
tillsammans med föreskrift under överordnade koder med tillhörande 
rubriker. 
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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.3 Förkortningar  

 ABK 09 = Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- 
   och ingenjörsverksamhet av år 2009 

 AB 04 = Allmänna Bestämmelser för Utförandeentreprenad inom 
   arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2004 

 AF = Administrativa föreskrifter 
 AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling 
 AL = Arbetsledare 
 AMA = Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för 
   byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader 
 AML = Arbetsmiljölagen 
 ATC = Automatic Train Control 
 ATR = Se Begreppsförklaring nedan 
 BAP = Banarbetsplan 
 BAS-P = Byggarbetsmiljösamordnare planerings- och projektering 
 BAS-U = Byggarbetsmiljösamordnare utförande 
 BEST = Ban, El, Signal och Tele 
 Bkb = Barkarby 
 Bro 2004 = Allmän teknisk beskrivning för broar, Vägverket 
 BUP = Banutnyttjandeplan 
 BV = Banverket 
 BVF = BV Föreskrift 
 BV-FS = Banverkets Författningssamling 
 BVH = BV Handbok 
 BVK = BV Komplement 
 BVR = Banverkets riktlinjer 
 BVS = BV Standard 
 BV Bro = BVS 583.10 
 DLC = Driftledningscentral 
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 EK = Entreprenadkontrakt 
 FIA = Förnyelse inom anläggningsbranschen 
 HTSM = Huvudtillsyningsman 
 IFS = Interna föreskrifter och allmänna råd 
 Jkb = Jakobsberg 
 JP = Järnvägarnas funktion för personcertifiering 
 JV = Järnväg 
 JvS-FS = Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter 
 Khä = Kallhäll 

  vatten, energi, transporter och posttjänster. 
Ma = Trafikverket materialservice 
MER = Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten 
Anläggning   

MF = Mängdförteckning med eller utan beskrivning 

PBL = Plan- och bygglag (2010:900) 

PC = Platschef 
RÖK = Rälsöverkant 
TB = Teknisk Beskrivning 
TKbro = Banverkets Tekniska Krav för bro 
TKgeo = Banverkets Tekniska Krav för geoteknik 
TSD = Teknisk Specifikation för Driftkompatibilitet 
UF = Upphandlingsföreskrifter 
UPS = Uninterruptible power supply 
VO = Trafikverkets Verksamhetsområde 
VV = Vägverket 



Datum Administrativa föreskrifter 
 
2011-11-18 

Ärendenummer FU 2000 utgåva J  
TRV 2011/18708  
 

 

AFA.4 Begreppsförklaring 
 

 
Fast ersättning =  Summan av Konsultens, Entreprenörens Fasta ersättningar och 
 Beställarens Fasta kostnader 

Konsultens Fasta =  Konsultens arvode för att täcka samtliga Konsultens kostnader 
ersättning utöver rörlig ersättning, såsom vinst, risker, administrativa 
 kostnader, försäkringar (Konsultens anbudssumma) 
Entreprenörens 
Fasta =  Entreprenörens arvode för att täcka samtliga Entreprenörens 
ersättning kostnader enligt handling 1 Entreprenadkontrakt § 6.1.1. 

Beställarrens Fasta =  Beställarens fasta kostnader för uppdraget enligt 
kostnad riktkostnadskalkyl 

Konsultens Rörliga =  Timersättning och särskild ersättning (ersättning för beordrade 
ersättning resor). 

Entreprenörens =  Ersättning för entreprenörens utförda arbeten i 
Rörliga ersättning Helhetsåtagandet enligt handling 1 Entreprenadkontrakt § 
 6.1.2. 

Incitament =  Det belopp med vilket Helhetsåtagandets totala slutliga 
 kostnad understiger Riktkostnad. Incitamentet delas mellan 
 Beställare, Entreprenör och Konsult. 

Riktkostnad =  Den av Beställaren uppskattade totala kostnaden för 
 Helhetsåtagandet. 
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Utökad Samverkan =  Samverkansform där Beställaren, Entreprenören och Konsulten 

gemensamt arbetar för Helhetsåtagandets optimala 
 

genomförande, ekonomi och kvalitet. 

 

ATR-plan =  Aktivitetsstyrd och tidsatt resursplan 

 

Funktionsförändring =  Definieras i handling 1, Entreprenadkontrakt, § 2.1. Ej att 
 

förväxla med ordet ”funktion” under Begreppsbestämningar i 

ABT. 

 

Helhetsåtagande =  Gemensamt åtagande för Konsult, Entreprenör och Beställare 

vad gäller BEST/mark-uppdragets hela omfattning enligt 
 

AFC.1. 

 

Hålls/Håller =  Tillhandahålls Helhetsåtagandet av Beställaren som betalar 

inom Helhetsåtagandet 

 

Tillhandahålls =  Tillhandahålls av Beställaren fritt Helhetsåtagandet 
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AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 
 
 

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader av år 2004, AB 04, med de ändringar av fasta bestämmelser som 
framgår av AFC.111 samt med de regleringar i övrigt som framgår av kontraktshandlingarna. 
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AFC.2 Utförande 
 

Uppdraget kommer att genomföras som Utökad Samverkan enligt principerna utvecklade 
inom FIA, presenterade av FIA i skrift Utökad Samverkan (version 2006-04-11) kapitel 4 
”Modell för utökad samverkan” nivå 1 och 2. Detta innebär att arbetet utförs i nära samarbete 
mellan Beställare, Konsult och med Entreprenör för att bidra till ett effektivt arbetssätt, rätt 
kvalitet, god måluppfyllelse och goda relationer. I uppdraget sker denna samverkan i en 
strukturerad form och ska genomsyra arbetssätt, förhållningssätt till uppdraget och till 
varandras roller. 

 
Övergripande innebär Utökad Samverkan att alla tre parter, som i grunden har sitt respektive 

 

ansvarsområde med tillhörande omfattning, i tillägg tar ett gemensamt ansvar för att effektivisera och 
optimera Helhetsåtagandet. Alla parter ges en inblick i den totala omfattningen och alla parter deltar under 
hela uppdragstiden, från ett tidigt skede tills att anläggningen är driftsatt, dokumenterad och 
slutdokumentation är godkänd. 

 
Parterna ska samarbeta i tidigt skede för att säkerställa möjligheter till ett förbättrat, effektivare 
utförande. Respektive parts bästa kompetens ska komma Helhetsåtagandet tillgodo. 

 
Ledande personer i Konsultens och Entreprenörens uppdragsorganisation ska samverka med Beställaren i 
gemensamma lokaler i avsikt att optimera de förväntade möjligheterna i Helhetsåtagandet. Alla 
samverkande ledningspersoner förväntas ha en god generell kompetens om hela projektprocessen på så sätt 
att Helhetsåtagandet kan analyseras gemensamt av parterna. 

 
I ett tidigt skede ska Beställaren och Konsulten respektive Entreprenören gemensamt besluta om hur 
Utökad Samverkan ska ske rent praktiskt. 
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Figur 11. Nivåer för Utökad Samverka 
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PARTERNAS ANSVAR 
 
Vardera parten har det fulla ansvaret för genomförandet av sitt åtagande vad gäller omfattning, kvalitet etc. 
Diskussioner och beslut inom Utökad Samverkan befriar inte part från något ansvar. Med andra ord måste 
part bevaka sitt åtagande och sina intressen inom Utökad Samverkan. 

 
Det bör observeras att Beställaren i relation till detta uppdrag har två roller. Dels den normala mer formella 
beställarrollen som motpart i detta avtal, dels rollen att vara en samverkanspartner  
projektsamarbete, samverkansgrupp och styrgrupp inom ramen för detta uppdrag. Sammanhangen i avtalet avgör vilken 
Beställarroll som avses. Under uppdragstiden ska överenskomna gemensamma mål och strävanden inom samverkan inte 
tolkas som kontraktuella överenskommelser. 
 
 

 

MODELLEN 
 
Styrgrupp 

 
I styrgruppen ingår parternas ombud (eller ombudets representant) och Beställarens, konsulters och 
Entreprenörers uppdragsansvariga. 
 
Samverkansgrupp 

 
En samverkansgrupp ska bildas bestående av nyckelpersoner såsom uppdragsansvarig och närmast ansvariga för ekonomi, 
planering och beredning hos Beställare, Konsult och Entreprenör. När/om konsult/underkonsulter/Entreprenör upphandlas 
införlivas dessa i gruppen där så är lämpligt. 
 
Processledare 

 
Beställaren avser att inom Helhetsåtagandet delvis engagera extern resurs delvis utnyttja interna resurser 
för denna funktion. 

 
Information/Kommunikation; har en central roll i Utökad Samverkan och måste fungera väl mellan 
alla deltagande parter. Informationen ska ske kontinuerligt mellan samtliga parter. 

 
Öppenhet; samtliga parter ska på ett öppet sätt delge sina kunskaper, byta erfarenheter, ge råd till övriga 
deltagare i uppdraget i sakfrågor, i samband med resultatuppföljning och uppdragsplanering. 

 
Förtroende; mellan parterna måste byggas på affärsmässiga grunder. Det innebär ett konsekvent agerande i ekonomiska 
frågor och att uppdraget följs upp både avseende resultat och ekonomi. 
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En viktig aspekt i det sammanhanget är att parterna är beredda att dela på ansvaret för fel och misstag 
och inte utnyttjar andras tillkortakommande till sin egen fördel. 

 
En viktig effekt som Beställaren också vill uppnå med samverkan är en tidig och gemensam 
uppmärksamhet kring de säkerhetsfrågor arbeten på och invid järnväg innebär. 
 
Ekonomi 

 
Ersättningskonstruktionen återspeglar sättet att samarbeta via att en grundersättning ersätter parts respektive 
åtagande. Till grundersättningen läggs en tillkommande ersättning som belönar parterna för en lyckosam 
samverkan som resulterat i lägre totalkostnader för Beställaren. 

 
Incitamentsmöjligheterna bygger på att alla parter tar ett gemensamt ansvar för samarbetet, för 
Helhetsåtagandet och ingående ansvar för yttre gränssnitt. Incitamentsmöjligheten är förknippad med ett 
visst risktagande hos enskild part, men ger också möjlighet till påverkan över partsgränserna. Exempel på 
dessa ansvar är: 

 

 

• Parterna har att förhålla sig till eventuella tillkortakommanden och förtjänster hos enskild part. 
Parterna saknar dock inte påverkansmöjlighet gentemot samverkansparter vilket sker under ledning 
av samverkansgruppen (se nedan). Den enda reglering som sker av incitamentsmöjligheten 
(Riktkostnaden) är om Beställaren förändrar Helhetsåtagandet.  

 

• Ett helhetsåtagande som beskrivs som skillnaden mellan befintlig anläggning och blivande 
anläggning mot underlag av projektets systemhandling. Här kan alla parters gemensamma kreativitet 
komma utförandet tillgodo. Beställaren avser att vara öppen för olika tekniska lösningar, material 
och utföranden respektive förslag till förändringar av omotiverade rutiner och krav. I det fall 
besparingar erhålls utan att funktion eller livskostnad försämras kommer besparingen incitamentet 
tillgodo.  

 

• Ansvar för yttre gränssnitt som banplanering, godkännande och tillståndsgivning, samordning 
med andra parter etc. enligt beskrivning under UUC.12. Parterna tar gemensamt ansvar för 
negativa såväl som positiva konsekvenser av yttre gränssnitts påverkan. Undantaget från 
samverkan är de förutsättningar som hindrar projektets start såsom järnvägsplanens laga kraft, 
överprövningar etc.  

 
Viktiga ingredienser i en lyckad Utökad Samverkan är en gemensam förståelse över vad 
samverkanskonceptet innebär och vilken påverkan den har på respektive part. Information/kommunikation, 
öppenhet och förtroende är mjuka parametrar som beställare, Konsult och Entreprenör måste lägga stor vikt 
på under hela uppdragets genomförande. 
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PLANERING 
 
Inför varje ny uppdragsdel kommer parterna gemensamt att fastställa en genomförandeplan. 
Genomförandeplanen består bland annat av: 

• en ATR-plan (uppdateras månadsvis)  

• entreprenörens tidplan  

• ”frysdatum” för ändringar  

• datum för leverans av handling för granskning  

• datum för byggstart  

• en beskrivning av hur samarbetet ska ske inklusive datum och bemanning för arbetsmöten  

• format på handlingar  
 
Gemensam målstyrning 
 
Innan kontraktet undertecknats ska Entreprenören och Konsulten i samverkan med Beställaren ta fram ett 
måldokument. Måldokumentet är ett dokument som syftar till att beskriva en gemensam målsättning för 
att kunna genomföra de aktiviteter som krävs för uppdragets fullgörande. 

 
Entreprenör och Konsult utformar i samverkan med Beställare och underkonsult/underentreprenör en 
gemensam målbild för uppdraget och en samverkansplan. Målbilden delas upp i delmål som är relevanta för 
Helhetsåtagandet och Parterna. Häri specificeras ytterligare, där så är nödvändigt, till vilka mål respektive 
aktivitet ska drivas. Respektive part förbinder sig att uppnå delmål fokuserade mot tidplanen för projektet 
och på kvalitet, miljö och ekonomi. 

 
Med måldokument som grund ska Konsulten och Entreprenören ha samma intresse och drivkraft som 
Beställaren att klara av att genomföra uppdraget på utsatt tid och till rätt kvalitet och till rätt kostnad. 
Måldokumentet bör innehålla: 
 

• Mål och syfte med uppdraget  
 

• Metod för att mäta måluppfyllelse  
 

• Samverkansplan i en första version  
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Samverkansplan är ett levande dokument och exempel på innehåll i samverkansplan är: 

 

• Gemensamt fastställda rutiner för hur samverkan ska uppnås  
 

• Gemensamt fastställda rutiner för hur målen ska uppnås  
 

• En gemensam planering av projektering i etapper – genomförandeplan  
 

• Samverkansgruppens organisation med nyckelpersoner  
 

• Beslutsordning och befogenheter för samverkansgruppen  
 

• Information, beskrivning av hur informationen ska ske inom uppdraget  
 

 

INKÖP AV EXTERNA RESURSER 

 
All upphandling skall ske i nära samråd mellan parterna. En upphandlingstidplan ska upprättas av 
Entreprenören. Entreprenören upprättar förfrågningshandlingar vilka i god tid skall tillställas Beställaren 
och Konsulten för eventuella synpunkter. Beställaren skall ha rätt till ett avgörande inflytande i valet av 
underentreprenör, maskinresurser eller leverantör för större leveranser, om det kan antas att en 
anbudsgivare inte uppfyller de krav som kan ställas för att uppfylla Helhetsåtagandets målsättning. 

 
Anbudsöppning och anbudsutvärdering med förhandling skall därför utföras i närvaro av övriga Parter, 
medan beställning skall ske och avtal tecknas av Entreprenören ensam. Om Beställaren så önskar ska 
anbud inhämtas i de fall Entreprenören avser att anlita andra avdelningar eller bolag inom den egna 
koncernen. 
 
UPPFÖLJNING 
 
Parterna ska kontinuerligt följa upp uppdraget för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt resultat, bland 
annat baserat på aktuella tidplaner, arbetsberedningar, kostnadsprognoser, kontrollplaner och planer för risk, 
kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

 
Beställaren kommer att utföra viss granskning och kontroll. Beställaren kommer bl.a. att utse ett eller flera 
anmälda organ. Anmält organ kan komma att utföra kontroller av delsystemens konstruktion, tillverkning, 
installation och funktion, samt bedöma överensstämmelsen med kraven i TSD. 
 
Gemensam riskhantering 
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Beställaren har ett existerande övergripande system för riskhantering som ska tillämpas för det arbete 
som genomförs gemensamt. 

 
Entreprenören ska inom Helhetsåtagandet ha ett systematiskt riskarbete där såväl av Beställaren som av 
Entreprenören och Konsulten identifierade kritiska aktiviteter/risker identifieras och förebyggs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konflikthantering 

 
Varje fråga som är tvistig, vare sig den rör ekonomiska frågor, produktionsfrågor eller annat, skall så långt 
möjligt lösas på respektive nivå enligt följande: 
 

Nivå Grupp  Max. behandlingstid 

1 
Byggmötesgruppen/Projekteringsmötesgrupp
en 2 veckor 

2 Samverkansgruppen 2 veckor 

3 Styrgruppen 2 veckor 
 

Om enighet inte kan nås på angiven nivå, skall frågan lyftas till nästa nivå. 

 
Om oenighet mellan parterna inte kan lösas genom ovanstående förfarande gäller förfarande 
enligt handling 01 Entreprenadkontrakt § 9. 

 
Rutiner för kontinuerlig uppföljning och förbättringsarbete 

 
Beställaren förutsätter att samverkansparterna är beredda att under utförandets gång bidra 
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till att utveckla samverkanskonceptet vidare. 
 

Ökad delaktighet med övriga aktörer 

 
Exempel på övriga aktörer att göras delaktig i mål- och uppföljningsarbetet är de yttre 
gränssnitten såsom anläggningsägaren med drift och underhållsentreprenör, representanter 
för banarbetsplaneringsprocessen etc. 

 
Arbetssätt för hantering av underhåll och felavhjälpning skall utarbetas i tidigt skede i 
samverkan med VO Underhåll. Felavhjälpning vad avser ej slutbesiktigade anläggningsdelar 
måste samordnas med VO Underhåll. Säkerhets- och underhållsbesiktningar genomförs av 
VO Underhåll. Underhållsåtgärder vad avser Helhetsåtagandets provisorier omfattas av 
Helhetsåtagandet. Några större planerade underhållsåtgärder är inte inplanerade under 
kontraktstiden. 
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ALLMÄNT 

 
Arbeten får endast utföras på grundval av handlingar överlämnade av Beställaren och 
försedda med texten: ”Bygghandling”. 

 
AFC.21 Kvalitetsangivelser 
 

Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget ”eller likvärdigt” innebär rätt för 
 

Entreprenören att i stället för det föreskrivna välja annat som är likvärdigt till kvalitet och 
miljöegenskaper. Önskar Entreprenören begagna denna rätt ska denne i varje enskilt fall 
underrätta Beställaren i så god tid så att frågan om likvärdighet hinner prövas. Entreprenören 
ska tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet. 

 
Arbetsutförande eller vara som Beställaren ej anser vara likvärdigt till kvalitet får ej 
användas, vilket medför att det likvärdiga i varje enskilt fall ska godkännas av 
Beställaren innan det får användas. 

 
Ackreditering av laboratorium och provningsmetoder ska verifieras. 

 
Varudeklaration som medföljer vara ska överlämnas till Beställaren. 

 
AFC.22 Kvalitets-, miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav samt riskhantering 

 
Entreprenörens uppdrag omfattas av de krav som framgår av handling 9.2 Kvalitets-, 
miljö-, säkerhets- och arbetsmiljökrav samt riskhantering.Datum Administrativa 
föreskrifter 

 
2011-11-18 

 
AFC.221 Kvalitetsledning 

 
Entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av handling 13.1 Banverkets 
Generella systemkrav. 

 
Entreprenören ska underhålla ett kvalitetsledningssystem under uppdragstiden som 
motsvarar kraven i ISO 9001. Systemet ska ha tydlig koppling till Entreprenörens 
projektplan och kontrollprogram för uppdraget på så sätt att alla relevanta krav 
säkerställs i detta uppdrag. 
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AFC.222 Miljöledning 
 

Entreprenören ska uppfylla de krav som framgår av handling 13.1 Banverkets 
Generella systemkrav. 

 
Entreprenören ska underhålla ett miljöledningssystem under uppdragstiden som motsvarar 
kraven i ISO 14001. Systemet ska ha tydlig koppling till Entreprenörens Projektplan och 
kontrollprogram för uppdraget på så sätt att alla relevanta krav säkerställs i detta uppdrag. 

 
AFC.223 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan 
 

Entreprenören ska underhålla ett arbetsmiljöledningssystem under uppdragstiden som 
motsvarar kraven i OHSAS 18001 och enligt AFC.14. Systemet ska ha tydlig koppling till 
Entreprenörens Projektplan och kontrollprogram för uppdraget på så sätt att alla relevanta 
krav säkerställs i detta uppdrag. 

 

 

 

 
Gällande krav framgår av handling 9.2 Kvalitets-, miljö-, säkerhets- och 
arbetsmiljökrav och riskhantering, beställarens Arbetsmiljöplan samt Miljöplan inkl 
bilagor. 

 
Entreprenören ska utföra riskanalys utifrån sitt uppdrags omfattning och kommunicera detta 
med beställaren. Entreprenören ska delta i riskhanteringen inom samverkansuppdraget. 
Riskhanteringen ska göras enligt Trafikverkets rutin. 

 
Entreprenören ska medverka till att anläggningen ska kunna byggas, driftsättas och 
underhållas utan att riskera ohälsa och olycksfall för såväl tågföretagen med resenärer 
som bygg-, drift- och underhållsföretagen samt tredje man. 

 
AFC.2232 Entreprenörens kvalitetsplan  

 Se handling 1 Entreprenadkontrakt § 10.1. 

AFC.2233 Entreprenörens miljöplan  

 Se handling 1 Entreprenadkontrakt § 10.1. 

AFC.2234 Entreprenörens arbetsmiljöplan  
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 Se handling 1 Entreprenadkontrakt § 10.1. 

AFC.224 Revisioner  

 
Entreprenören upprättar ett kontrollprogram och genomför egenkontroller i enlighet med 
detta. 

 Kontrollprogrammet upprättas i samråd med Beställaren och egenkontroller genomförs och 
 redovisas fortlöpande.  

Datum Administrativa föreskrifter 
 

2011-11-18 

 

Entreprenören ska upprätta ett internrevisionsprogram i samråd med Beställaren och 
genomföra interna revisioner omfattande kvalitet, risk, miljö och arbetsmiljö. Resultatet 
av revisionerna ska redovisas för Beställaren. Avvikelsehantering beslutas i samråd med 
Beställeran. 

 
Beställaren förbihåller sig rätten att genomföra kontraktsuppföljning hos Entreprenören. Vid 
dessa tillfällen ska Entreprenören företrädas av sin arbetschef och av denne utpekad övrig 
personal. 

 
AFC.225 Miljökrav 
 

Krav för entreprenaden framgår av Handling 9.3 Underlag till Miljöplan med tillhörande 
bilagor. 

 
Entreprenören ska inom Helhetsåtagandet följa lagakraftvunnen dom som meddelas med 
anledning av Trafikverkets ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Kontrollprogram tas 
fram av Beställaren efter erhållet tillstånd och ska följas av Entreprenören. Trafikverket 
bedömer att detta inte får någon större inverkan på Helhetsåtagandet men eventuella 
merkostnader till följd av kontrollprogrammet ersätts utanför Helhetsåtagandet. 

 
AFC.23 ÄTA-arbeten  

 
Med ändring av AB 04 kapitel 2 §§ 3 - 8 och kapitel 6 §§ 1 – 7 regleras inte 
ÄTA-arbete och därtill 

 
likställda arbeten. Detta eftersom Parternas främsta uppgift inom 
Helhetsåtagandet är att 

 
tillsammans hitta goda former för att optimera utförandet och att parterna ges 
tydliga möjligheter 

 att i samverkan förebygga hinder och störningar. 
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Vid en beslutad förändring av Helhetsåtagandets omfattning ska en 
överenskommelse göras om en 

 justering av Riktkostnaden enligt handling 1 Entreprenadkontrakt § 6.1.5. 

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar  

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under 
 entreprenadtiden  

 
Beställaren eller av denne utsedd Byggarbetsmiljösamordnare tillhandahåller 
Entreprenören aktuell 

 arbetsmiljöplan som ska vara framtagen innan byggarbetsplatsen etableras. 

 
Beställaren tillhandahåller objektspecifika kontraktshandlingar enligt 
Entreprenadkontrakt § 1.2 i 

 digital form.  

 Entreprenören ges tillgång till följande system: 

 IDA extern, se vidare handling 11.10, Plan för dokumenthantering. 

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 
 entreprenadtiden  

 
Kompetens- och behörighetsbevis för ingående personal. För personal som är 
registrerade i JP, 

 
Järnvägarnas funktion för personcertifiering, ersätter denna registrering kravet 
på att till beställaren 

 
överlämna kompetens- och behörighetsbevis. Kompetens- och behörighetsbevis 
för ej registrerad 

 
personal och namn på registrerad personal ska redovisas till Beställaren senast 
två veckor innan 

 arbete påbörjas och hålls därefter uppdaterad under Entreprenadtiden. 

 
Entreprenören ska tillhandahålla till Byggarbetsmiljösamordnaren uppgifter 
enligt nedan: 

 

• Riskanalyser och arbetsberedningar avseende sidoentreprenader i närtid  
 

• Uppgifter om tidsplanering av utförande av arbetsmoment.  

 

• Uppgifter om underentreprenörer, senast två veckor innan underentreprenören påbörjar arbete.  
 

• Uppgifter för uppdatering av förhandsanmälan enligt 7§ AFS 2008:16  
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• Uppgifter för löpande anpassningar av arbetsmiljöplanen enligt 14§ AFS 2008:16  

 

• Uppgifter om anpassningar i objektets dokumentation enligt 9 och 12b §§ AFS 2008:16. 

Entreprenören ska rapportera tillbud- och olycksfall enligt Arbetsmiljöplan, handling 11.2.  

 
Beställaren ska ha rätt att kopiera och fritt nyttja tillhandahållna handlingar i såväl ursprungligt som av 
Beställaren ändrat skick utan ersättning till Entreprenören. Denna upplåtelse av nyttjanderätt till 
handlingarna ska inte hindra Entreprenören från att använda handlingarna i sin verksamhet. 

 
GK3-kontroller ska utföras där så erfordras, dvs. arbetsbeskrivningar, speciella kontrollprogram etc. ska 
upprättas. GK3 rutinen medför även aktiva arbetsmoment under genomförandefasen i de fall uppställda 
gränser uppnås. 

 
Om Entreprenören inte kan uppfylla ställda krav själv ska Entreprenören inom Helhetsåtagandet 
genomföra nödvändiga utredningar och åtgärder. 
 
Digital information ska levereras i format enligt handling 11.10 Plan för dokumenthantering. 
 
Följande är exempel på handlingar som skall granskas och godkännas av Beställaren: 
 

• Beskrivning av arbetssätt avseende riskhantering  
 

• Schaktplaner  
 

• Arbetsberedningar  
 

• Masshanteringsplan  
 

• Uppdragsspecifik Projektplan, enligt Handling 13.1 FU 2000 Generella Systemkrav  
 

• Entreprenörens miljöplan (Uppdragsspecifik)  
 

• Entreprenörens arbetsmiljöplan (Uppdragsspecifik)  
 

• Underlag till relationshandlingar  
 

• Slutdokumentation  
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Beställarens granskningstid av handlingar skall vara 10 arbetsdagar, om inte annat framgår av denna 
handling eller gällande regler och föreskrifter. 
 
Beställarens granskning och godkännande befriar inte Entreprenören från ansvar. 

 
Entreprenören ansvarar dessutom för att upprätta och under entreprenadtiden upprätthålla följande 
handlingar: 
 
 

• Projektplan  
 

• Arbetsplatsdispositionsplan (APD)  
 

• Arbetsberedningar  
 

• Schaktplaner  
 

• Huvudtidplan, produktionstidplan  
 

Med Projektplan avses ett för Helhetsåtagandet anpassat dokument som redovisar 
Entreprenörens, även underentreprenörers, planer avseende kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete 
och miljöarbete. Entreprenören skall här bl.a. redovisa namngivna personer i sin organisation 
som dels ansvarar för projektarbetet, dels för den tekniska samordningen mellan olika 
teknikområden. Se vidare handling 13.1 FU 2000 Generella systemkrav. Entreprenörens 
arbetssätt med att identifiera och hantera risker samt avvikelsehantering ska framkomma i 
Projektplanen. Hur krav inom uppdraget överförs på underentreprenörer och hur efterlevnad 
av dessa krav följs upp ska också beskrivas i Projektplanen. 

 
Med Arbetsplatsdispositionsplan avses dokument som redovisar Entreprenörens 
arbetsplatser, etablering, upplag, maskinuppställningar, tillfartsvägar samt övriga 
provisorier i tiden. Utförs lämpligt i form av s k skedesplaner. 

 
Med Arbetsberedningar avses dokument som redovisar hur ett arbetsmoment är 
planerat att utföras. Arbetsberedning skall upprätthållas aktuell under hela 
entreprenadtiden. Av arbets-beredning skall organisation, arbetsordning, nödvändiga 
provisorier, maskiner, hjälpmedel, tekniska lösningar, omhändertagande av risker och 
erforderliga säkerhetsåtgärder etc. framgå. 

 
AFC.2422 Redovisande dokument 
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Dokument som behövs för ett godkännande av järnvägsinfrastrukturen ska tas fram i samråd 
med Beställaren. Vid samrådet klarläggs omfattning av dokument och leveranstidpunkter. Se 
BVR 1509 "Godkännande av anläggning". 

 
Följande lista är exempel på dokument som ska redovisas senast två veckor före 
slutbesiktningen: 

 

• avvikelserapporter inklusive sammanställning samt uppgift om att de är stängda  
 

• kontrollprogram och -planer med tillhörande provningsprotokoll, checklistor m.m.  
 

• intyg och certifikat  
 

• slutrapporter  
 

• underlag för relationshandlingar  
 

• säkerhetsinstruktioner  
 

• underlag för säkerhetsinstruktioner  
 

• driftinstruktioner  
 

• underlag för driftinstruktioner  
 

• underhållsinstruktioner  

 

• underlag för underhållsinstruktioner  
 

• mätningsteknisk pärm  

 

• alla anpassningar i objektets dokumentation som uppkommer till följd av arbetena, 
i de avseenden som anges i 9 § 2 meningen och 12 b § 3 meningen AFS 2008:16.  

 
Dokumenten ska vara numrerade och sammanställda i pärmar. Pärmarna ska levereras i 1 omgång. 
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I de fall kontraktet anger att digital överföring av dokumentation ska ske ska även 
dessa överlämnas vid ovannämnda tidpunkter. 

 
Entreprenören ska under garantitiden förvara övriga kvalitetshandlingar. 

 
I god tid innan driftsättning av deletapp ska, inom samverkansuppdraget, 
överenskommen dokumentation redovisas. 

 
Som ett led i att förbättra verksamheten ska Entreprenören tillsammans med Beställaren 
lämna uppgifter enligt en enkät som genomförs av organisationen FIA. Beställaren 
ansvarar för att ta initiativet till detta. Enkätbilaga för investeringsobjekt finns att hämta 
på www.trafikverket.se. Uppgifterna ska sammanställas i samband med slutbesiktningen. 

 
AFC.2424 Arbetsmiljöplanering 

 
Krav på arbetsmiljöplanering framgår av handling 13.4 FU 2000 Banverkets generella 
arbetsmiljökrav, handling 9.2 Kvalitets-, miljö-, säkerhet- och arbetsmiljökrav samt 
riskhantering och handling 11.2 Underlag till arbetsmiljöplan. 

 
För samordning av arbetsmiljöarbetet, se AFC.3641 - .3643. 

 
Kopia på handlingar från Arbetsmiljöverket, som berör uppdraget, ska delges Beställaren. 

 
Beställaren har identifierat bland annat nedanstående aktiviteter som särskilt 
kritiska för arbetsmiljön: 

 

• Trafikerat spår  
 

• Högspänningsledning  
 

• Tunga lyft  
 

• Brand  
 

• Fordonstrafik  
 

• Med andra entreprenörer gemensamma och begränsade arbetsområden  
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AFC.2425 Trafikanordningsplan vid vägarbete 
 

Det åligger Entreprenör att inom Helhetsåtagandet upprätta trafikanordningsplaner. 

 
Trafikanordningsplan ska senast tre veckor före påbörjandet av arbete på vägar och gator 
för vilket 

 
trafikanordningsplan erfordras, skickas digitalt till väghållningsmyndighetens system 
FIFA för 

 godkännande  www.trafikverket.se/taplaner 

 
Trafikanordningsplan ska före påbörjandet av arbete på kommunal gata hanteras enligt 
ordning i 

 berörd kommun.  

 
Vid behov av förändringar av trafikanordningsplanen under byggnadstiden ska samråd ske 
med 

 
Beställaren och utförarens skyddsombud samt väghållare som också ska godkänna 
förändringen. 

 Entreprenören ska inom Helhetsåtagandet ha jourtjänst avseende trafikanordningar och 
 framkomlighet.  

AFC.26 Varor m m  

AFC.262 Varor eller arbeten från beställaren 

AFC.2621 Förbeställda varor eller arbeten 

 
Entreprenören ska inom Helhetsåtagandet omhänderta planering, ombesörja avrop och 
övrig 

 
hantering av varor och arbeten som Beställaren har förbeställt. Beställaren håller dessa 
varor och 

 arbeten inom Helhetsåtagandet. 

AFC.2622 Varor som tillhandahålls  

 
Entreprenören ska inom Helhetsåtagandet avropa varor som tillhandahålls, hålla maskiner 
och 

 
personal för lossning av godset, utföra mottagningskontroll och omgående anmäla 
eventuella fel 

 och brister till Beställaren.  

 Fyllnadsmaterial tillhandahålls fritt i projektets närhet. Totalt sett finns ett massöverskott i 

 
projektet. För kross- och fyllnadsmassor ska Entreprenören inom Helhetsåtagandet även 
ansvara 

 för lastning.  
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Allt järnvägsspecifikt material enligt handling 13.7 Avtal avseende järnvägsspecifikt 
material, 

 
paket 2, Större underhålls- och Investeringsprojekt ska avropas av Entreprenören från 
Trafikverket 

 
materialservice (Ma). Rutiner för köp och vad som definieras som järnvägsspecifikt 
material 

 
framgår av handling 13.7. Leveransavtal mellan Entreprenören och Ma ska tecknas enligt 
handling 

 13.7 - 3.2 Avtal mellan Ma och Entreprenör gällande leveranser till projekt. 

 
Järnvägsspecifikt material ingår i Helhetsåtagandet, Entreprenören avropar och Beställaren 
håller 

 materialet inom Helhetsåtagandet. 

AFC.2624 Varor, massor och utrustning, överblivet 

 Varor, massor, material eller hjälpmedel som inköpts för entreprenaden eller uttagits eller 

 
tillvaratagits däri, men som ej har förbrukats eller infogats i entreprenaden och som ej 
heller ingår i 

 
det fasta arvodet, skall tillfalla Helhetsåtagandet. Beställaren äger även rätt att mot 
utgivande av ersättning motsvarande entreprenörens självkostnad överta sådant 
hjälpmedel, material, massor eller varor. 

 
  
AFC.265 Tillvarataget material 

 
Beställaren meddelar senast innan demonteringen vilket demonterat material som 
ska skickas till Ma och vad som ska återanvändas av projektet. 

 
För material som ska skickas till Ma i Nässjö ingår även lastning och bokning av 
transporten om inget annat överenskommits. För transportkostnader till Ma 
ansvarar Ma. Materialet hanteras varsamt. Innan leverans ska kontakt tas med 
kontaktpersonen på Ma, se handling 13.7 Avtal avseende järnvägsspecifikt material 
(leveransavtal handling 3.2 i avtalet). 

 
Spårodugliga träsliprar, inklusive befästningar och underläggsplatta om inte annat 
avtalats, är alltid Beställarens egendom och ska destrueras, enligt Ramavtal för 
destruktion av spårodugliga sliprar, se www.trafikverket.se. Entreprenören ansvarar 
för lastning inom Helhetsåtagandet men Beställaren bekostar destruktion utanför 
Helhetsåtagandet. 

 
Lagring av spåroduglig slipers ska ske på av Beställaren anvisat område. 
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AFC.28 Underentreprenörer 

 
Vid val av underentreprenör eller konsult ska beträffande teknisk kompetens 
samråd ske med Beställaren. Byte av underentreprenör och personalförmedlande 
företag får inte ske utan att Entreprenören först har informerat och rådgjort med 
Beställaren. 

 
Entreprenören ska innan underentreprenör och personalförmedlande företag antas 
kontrollera att dessa uppfyller av Beställaren ställda krav enligt t.ex. LUF 10 kap. 1 
- 3 §§. 

 
All personal som vistas inom järnvägsområdet ska vid begäran kunna 
uppvisa giltig behörighet/intyg eller JP behörighetsbevis och 
legitimation. 

 
Entreprenören ska anlita specialistföretag om han inte själv besitter den kompetens 
som erfordras för utförande av visst arbete. 

 
AFC.29 Informationsförsörjning 

 
Krav för gällande IT-regler, IT-standard och informationssäkerhet framgår av 
BVF 014.1 ”Banverkets IT-verksamhet. Övergripande regler”, BVS 014.1 
”Banverkets IT-verksamhet. Övergripande regler”
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UFA ALLMÄN ORIENTERING 

UFA.1 Personuppgifter  

UFA.12 Beställare  

 Trafikverket Stora projekt, Projekt Mälarbanan 

 Postadress: 172 90 Sundbyberg 

 Besöksadress: Ynglingavägen 1, Järfälla 

UFA.1211 Beställarens handläggare under anbudstiden 

 
Beställarens handläggare under anbudstiden är Kjell Fredriksson, telefon 
070-762 26 88. 

 
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas skriftligt via 
upphandlingssystemet 

 CTM, se UFB.23.  

UFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet 

 Kontaktperson Kjell Fredriksson, telefon 070-762 26 88. 

UFA.13 Projektörer  

 Beställaren har anlitat följande projektörer: Vectura Consulting AB 

UFA.2 Orientering om objektet 
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UFA.21 Översiktlig information om objektet 

 
Med utgångspunkt från befintlig järnvägsanläggning Barkarby – Kallhäll 
ska parterna i Utökad 

 
Samverkan utföra en ny järnvägsanläggning med 4 spår beskriven i 
Handling 11.3 Systemhandling. 

 
Under hela byggtiden kommer Mälarbanan att vara trafikerad, med 
undantag för kortare 

 
avstängningar. Detta medför stora arbetsmiljörisker som kommer att kräva 
extra noggrann 

 planering samt stora säkerhetsåtgärder. 

 
Spårområdet sträcker sig genom tätbebyggt område, naturreservat, 
vattenskyddsområde, 

 
industriområde etc. Variationen på områden medför att flera olika 
miljöaspekter ska beaktas i 

 projektet.  

UFA.211 Projektgenomgång under anbudstiden 

 
Under anbudstiden kommer Beställaren att arrangera en omgång av 
enskilda informationsmöten för 

 inbjudna anbudsgivare.  

 
Den anbudsgivare som är intresserad av att delta i ett informationsmöte 
meddelar detta genom 

 
upphandlingsverktyget CTM senast tre veckor efter anbudsinbjudan för att 
Beställaren ska kunna 

 
garantera möjligheten att arrangera ett informationsmöte och kunna skicka 
ut svar till samtliga 

 anbudsgivare i god tid innan sista anbudsdag. 

 
Frågor på dessa möten kommer att noteras och svar lämnas i form av 
kompletterande 

 
förfrågningsunderlag till samtliga inbjudna anbudsgivare i 
upphandlingssystemet CTM. 

UFA.22 Objektets läge 

 Objektet är beläget i Järfälla kommun. 

 Se översiktsplan, handling 11.5. 

UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 

UFB.1 Former m m för upphandling 
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För upphandlingen gäller ”Lag (2007:1092) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, 

 transporter och posttjänster, LUF". 

 
Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över 
tröskelvärdet. 

UFB.11 Upphandlingsförfarande 

 Upphandlingen genomförs i form av förhandlat förfarande. 

 
Detta innebär att anbud kan komma att antas utan förhandling, men också 
att Beställaren kan 

 komma att kalla en eller flera anbudsgivare till förhandling . 

UFB.12 Entreprenadform 

 Utförandeentreprenad. 

UFB.13 Ersättningsform 

 
Enligt handling 1 Entreprenadkontrakt (Kontraktsvillkor) § 6.1 och 
underliggande rubriker. 

UFB.14 Samverkansform 

 
Entreprenaden ska genomföras i Utökad Samverkan med omfattning enligt 
handling 1 

 Entreprenadkontrakt (Kontraktsvillkor) § 2 och underliggande rubriker. 

 
Det är önskvärt att samtliga resurser som ska utföra entreprenaden också 
ingår i samverkan. Utöver 

 
Entreprenören ska därmed också större underentreprenörer tas med i 
samverkan och incitamentet. 

 Se även handling 1 Entreprenadkontrakt. 

UFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 

 Upphandlingen kan komma att avbrytas om: 

 •  Projekt Mälarbanan ej erhåller erforderliga tillstånd 

 • Anbuden överstiger budgetram 

UFB.152 Förutsättningar för att delta i upphandlingen 

 
Anbud med tillhörande handlingar samt all eventuell korrespondens eller 
förhandlingar ska 

 föras/avfattas på svenska språket. 

 
Vid avlämnande av anbud ska anbudsgivaren vara kvalificerad och godkänd 
i beställarens 
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prekvalificeringssystem TransQ under kategori 9.01.01 
(järnvägsentreprenader inkl. 

 
ban/el/signal/tele) eller 9.04.07 (mark-/grundläggningsarbete) för att tas upp 
till prövning. 

 Information om TransQ finns på www.transq.com. 

 
Om väsentliga ändringar sker i någon av de uppgifter som anbudsgivaren 
lämnat i sina 

 
kvalifikationshandlingar ska anbudsgivaren utan dröjsmål skriftligen 
informera beställaren om 

 
dessa. Denna skyldighet ska gälla fram till dess kontrakt tilldelats. Med 
kvalifikationshandlingar 

 avses handlingar och uppgifter för prekvalificering i TransQ. 

UFB.2 
Förfrågningsunderl
ag  

UFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 

 
Beställaren tillhandahåller kostnadsfritt förfrågningsunderlaget via 
upphandlingsannons på 

 beställarens hemsida i upphandlingssystemet CTM. 

UFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 

 
Förfrågningsunderlaget omfattar anbudsinbjudan med dessa UF inklusive 
bilagor och de handlingar 

 som förtecknats i handling 1 Entreprenadkontrakt § 1.2. 

 
Beställarens styrande och vägledande dokument, Verksamhetssystemet, 
finns att tillgå via 

 www.trafikverket.se.  

UFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 

 
Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skickas genom 
upphandlingssystemet CTM till 

 Beställaren. Beställaren lämnar lika svar till alla anbudsgivare. 

 
Frågor ska inkomma till beställaren senast 20 dagar innan anbudstidens 
utgång för att beställaren 

 
ska kunna garantera svar. Svar lämnas senast 14 dagar innan anbudstidens 
utgång. 

 
Svar aviseras till den e-postadress som anbudsgivaren registrerat i 
upphandlingsystemet CTM. Det 

 åligger anbudsgivaren att se till att registrerad e-postadress är aktuell. 

 
Under anbudstiden kommer följande handlingar att tillföras 
förfrågningsunderlaget: 

 - Information om omfattning av arbeten under våren 2012, se handling 9 
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Administrativa 

 
föreskrifter AFC.1 underrubrik Undantag från omfattning av 
Helhetsåtagandet. 

 
Kompletterande förfrågningsunderlag i form av svar m.m. blir gällande i 
upphandlingen och det 

 
åligger varje anbudsgivare, oavsett hur förfrågningsunderlaget erhållits, att 
själv se till att eventuell 

 ny information erhålls under anbudstiden. 

UFB.3 Anbudsgivning  

UFB.31 Anbuds form och innehåll  

 Anbudets form  

   

 

Anbud ska vara på svenska och endast avges i digital form genom upphandlingssystemet CTM. 

 
Anbud ska undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Den undertecknade 
handlingen ska skannas in och medskickas som bifogad fil till det elektroniska anbudet. 
 
Anbudets innehåll 

 
Anbud ska avges i föreskriven ersättningsform och i svensk valuta (SEK). Reglering av anbudssumman 
till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och 
varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet. 
 
Anbud ska avges exklusive mervärdesskatt. 

 
Anbudsgivaren har att tillse att anbudet är komplett och innehåller samtliga begärda uppgifter i föreskriven 
form. Beställaren har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras. 

 
Alla efterfrågade uppgifter ska lämnas av anbudsgivaren i upphandlingssystemet CTM. Anbud kan komma 
att förkastas om så ej sker. 
 
Av anbudet ska framgå: 
 
Kommersiella uppgifter 
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o Fast ersättning enligt definition i handling 1 Entreprenadkontrakt. 

Administrativa och tekniska uppgifter  

 
p Genomförandebeskrivning av vilken ska framgå:  

 
 Beskrivning av hur anbudsgivaren tänker bedriva och bidra till samarbetet inom Utökad 

Samverkan där det framgår att anbudsgivaren förstått komplexiteten i önskad samverkan och 
att anbudsgivaren har idéer, tankar, metoder, planer och en vilja att bidra till bästa möjliga 
samverkan och utförande.  

 
 Övergripande produktionstidplan.  

 
 Underlag till projektplan enligt handling 9 Administrativa föreskrifter AFC.242  

 
 Uppgifter om underleverantörer och inom vilka områden de avses anlitas.  
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Av anbudet bör framgå: 

 
3. Anbudsgivaren bör även lämna förslag på hur samordning och informationsutbyte med felavhjälpningsorganisation 

ska ske under byggtiden. Anges i genomförandebeskrivningen.  

 

4. Förslag till måldokument, se Handling 9 Administrativa föreskrifter AFC.2, totalt maximalt 4 sidor.  
 
5. Ifylld bilaga 1, utvärderingsmatris  
 
 
 
 

UFB.311 Huvudanbud  

 Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget. 

UFB.312 Alternativa anbud  

 Beställaren kommer inte att pröva alternativt utförande. 

UFB.313 Kompletteringar till anbud  

 
På begäran ska anbudsgivare inom 5 arbetsdagar inkomma med 
nedanstående uppgifter: 

 1. 
Intyg från behörig myndighet att anbudsgivaren fullgjort sina 
åligganden avseende 

  
socialförsäkringsavgifter och skatt i annat land än Sverige (avser 
endast anbudsgivare som är 

  
etablerade i andra 
länder).  

 2. Uppgift om försäkringar, se Entreprenadkontrakt § 5.3. 

 3. 
Uppgifter om kvalitetssystem, se Administrativa 
föreskrifter AFC.22. 

 4. 
Uppgifter om miljöledningssystem, se Administrativa föreskrifter 
AFC.22. 

 5. 
Uppgifter om system för riskhantering, se Administrativa föreskrifter 
AFC.22. 

 6. 
Uppgifter om arbetsmiljöledningssystem, se Administrativa 
föreskrifter AFC.22. 

 7. 
Verifiering att anbudsgivaren förfogar över andra företags kapacitet 
för att uppfylla 
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  obligatoriska krav eller utvärderingskriterier. 

 
Handlingarna kommer att begäras in skriftligt via upphandlingssystemet 
CTM. 

UFB.32 Anbudstidens utgång  

 
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast sista anbudsdag enligt uppgift 
i anbudsinbjudan i CTM. 

UFB.33 Anbuds giltighetstid  

 Ett anbud måste vara giltigt för att kunna antas. 

 
Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens 
utgång. 

 
För den händelse överprövning av upphandlingen pågår vid 
giltighetstidens utgång kan 

 giltighetstiden förlängas genom överenskommelse med Beställaren. 

UFB.34 Adressering  

 Anbud avlämnas i upphandlingssystemet CTM. 

UFB.5 Anbudsprövning  

 
Anbudsprövningen sker dels genom prövning av om anbudsgivare och 
anbud uppfyller de krav 

 
som ställts och dels genom prövning av anbudet utifrån de 
värderingsgrunder som ställts upp. 

 

Anbud som inte innehåller alla uppgifter enligt UFB.31 kan komma att förkastas. 

 
Intyg och certifikat som anges i förfrågningsunderlaget avser svenska förhållanden. 
Motsvarande intyg och certifikat utfärdat av organ som är etablerade i ett EES-land godtas. 

 
UFB.51 Prövning av anbudsgivare (kvalificering) 

 
Anbud från anbudsgivare som inte uppfyller grundkraven i LUF 10 kap. 1 - 3 §§ kan efter 
särskild prövning komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen. 

 
Beställaren kan komma att kontrollera att anbudsgivaren fullgjort sina åligganden 
avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i Sverige. Sådan kontroll görs hos behörig 
myndighet innan tilldelningsbeslut fattas. 
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Anbudsgivare som är etablerad i andra länder måste på beställarens anfordran inkomma med 
sådana uppgifter som anges i stycket ovan. I de fall begärda handlingar eller bevis inte 
utfärdas i leverantörens hemland, kan de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och 
samvete eller av en liknande försäkran. 

 
Beställaren kan även komma att begära in uppgifter från anbudsgivaren avseende övriga 
uteslutningsgrunder eller på annat sätt kontrollera om sådan grund för uteslutning föreligger. 

 
Kvalificeringskrav 

 
Teknisk förmåga, kapacitet och erfarenhet 

 
Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk förmåga och kapacitet för aktuellt uppdrag. 

 
Anbudsgivaren ska därvid: 

 
- Kunna tillhandahålla personal som uppfyller obligatoriska krav (ska-krav) på kunskap och erfarenhet 
enligt handling 9 Administrativa föreskrifter, AFC.342 med underliggande rubriker. 

 
Anbudsgivaren visar att kravet är uppfyllt genom att bekräfta i CTM att kraven på 
minimikompetens hos Entreprenörens inre och yttre platsorganisation kommer att vara 
uppfyllda då respektive funktion ska nyttjas. 

 
Kvalificeringskrav får uppfyllas genom att anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet. 
Anbudsgivaren ska i sådant fall tillhandahålla ett åtagande från företagen i fråga eller på 
annat sätt visa att anbudsgivaren kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet 
ska fullgöras. 

 
UFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 
 

Beställaren kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

 
Trafikverket använder en så kallad absolut utvärderingsmodell. Detta innebär att 
utvärderingen av ett anbud görs enligt fastställda kriterier oberoende av andra anbuds priser 
och kvalitet. 

 
Utvärderingsmodellen innebär att beställaren sätter pris på de kvalitativa egenskaper 
(mervärden) som värdesätts i upphandlingen. Vid utvärderingen justeras anbudspriserna med 
ett avdrag beroende på i vilken mån anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de mervärden 
beställaren efterfrågar. De priser som anbudsgivarna lämnat i anbuden är dock de som ska 
tillämpas för ersättning enligt kontraktet. 
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Sammanfattningsvis kan utvärderingsmodellen beskrivas enligt följande formel. 

 

Lägst jämförelsesumma vinner: Jämförelsesumma = anbudspris – mervärden (SEK). 
 

Utvärderingen kommer att ske enligt följande: 

 
1. Anbudsgivaren fyller själv i fält nummer 4 ”Erbjuden specialkompetens (kunskap och 

erfarenhet) viktig för kvaliteten i utförandet av detta uppdrag” i handling 
Utvärderingsmatris (bilaga 1, utvärderingsmatris).  

 
2. Beställaren gör en utvärdering av ”Erbjuden kvalitet i samverkan/samarbete” och ” 

Erbjuden kvalitet avseende (process)utförande” baserat på de skriftliga anbuden (fält 
nummer 2 respektive 3 i bilaga 1, utvärderingsmatris).  

 
3. Kontroll av att krav som avser anbudet uppfylls.  

 
3.1. Anbudsgivaren presenterar sitt anbud vid ett utvärderingsmöte.  

 
3.2. Beställaren säkerställer att det skriftliga anbudet har tolkats rätt genom 

kontrollfrågor.  
 

4. Fält nummer 5 i handling Utvärderingsmatris (bilaga 1, utvärderingsmatris) avser  
 

”Uppdragsorganisationens förutsättningar att genomföra uppdraget i Utökad 
samverkan”. Denna värderingsgrund kommer att utvärderas med hjälp av ett 
Utvärderingsmöte/intervju. De som förväntas delta från anbudsgivarens sida är: Ombud och 
påtänkt inre platsorganisation. De som deltar från beställaren är extern rekryteringskonsult, 
projektchef, två upphandlare och två tekniska specialister. Utvärdering sker enligt 
följande uppdelning:  

 
4.1. Anbudsgivarens muntliga beskrivning av hur tilltänkt Uppdragsorganisation 

tänker bedriva samarbetet i Utökad samverkan. Beställaren kommer att ställa 
specifika frågor utifrån förekommande händelser i ett liknande projekt.  

 
4.2. Beställaren utvärderar i två steg den tilltänkta uppdragsorganisationens 

ledarskapsförmåga samt förutsättningar, förmåga och vilja till samarbete i 
utförandeformen Utökad Samverkan. I första steget ska ett webbaserat frågeformulär 
besvaras av Anbudsgivaren före det fysiska utvärderingsmötet. Det andra steget består av en 
intervju med koppling till webbenkäten som följer tidsmässigt direkt efter punkt 4.1 ovan. 
Bedömning sker av uppdragsorganisationens ledarskapspotential, samverkanspotential, 
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konfliktbeteende/stabilitet, riskbeteende, uppdragsorganisationens bedömda och verkliga 
förmåga att prestera och leverera utifrån uppdragets förutsättningar samt arbetschefs potential.  

 
Möten enligt punkt 4 ovan beräknas ske tre och/eller fyra veckor efter sista anbudsdag. 

 
 
 
UFB.53 Meddelande om beslut vid prövning av anbud 
 

När beslut om leverantör har fattats meddelas samtliga anbudsgivare skriftligen via 
upphandlingssystemet CTM. Tilldelningsbeslutet är inte att se som en accept enligt 
avtalslagen. Upphandlingen kommer att avslutas genom att kontrakt tecknas. Kontrakt kan 
tecknas, alternativt träda i kraft, tidigast efter att avtalsspärren har upphört, se 
Uppdragskontrakt (kontraktsvillkor), § 10.3. Avtalsspärrens längd anges i meddelande om 
tilldelningsbeslut. 

 
Vid begäran om överprövning ska anbudsgivaren vända sig till Förvaltningsrätten i Falun. 

 
 
 
UFB.54 Sekretess 

 
När tilldelningsbeslut har fattats är som huvudregel samtliga handlingar rörande upphandlingen offentliga. 
Enligt sekretesslagen kan uppgifter i anbud härefter sekretessbeläggas endast i vissa fall. 

 
Leverantör som vill skydda uppgifter i anbud rekommenderas att i anbudshandlingarna: 

ο Begära sekretess.  

π Precisera vilka uppgifter i anbudet som leverantören önskar ska sekretessbeläggas  

θ Ange vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna röjs.  

 
Beställaren är ansvarig för slutlig sekretessprövning i varje enskilt upphandlingsärende. 
Leverantören bör dock vara medveten om att sekretess kan råda för uppgifter i 
anbudshandlingar men som regel inte för anbudshandlingar i sin helhet. 

 
Beställarens beslut om sekretess kan överklagas till kammarrätten. Om beställaren eller 
domstolen finner att förutsättningarna för sekretess saknas och uppgifter i anbud således blir 
offentliga, har leverantören inte rätt till någon form av ersättning från beställaren. 
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Bilagor: 
 

Bilaga 1 Utvärderingsmatris 
 

Bilaga 2 Riktkostnadskalkyl, daterad 2011-05-18 
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Bilaga 9 
 
 
 
 
 

Handling 7.2 
 
 
 
 
 

 

Projekt Mälarbanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppdragsbeskrivning, UB 
 

KONSULTUPPDRAG 

 
Avseende Projekt Mälarbanan, projektering BEST/Mark, Barkarby - 
Kallhäll, ca km 13+7 – 21+5 
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Ersättning risker, administrativa kostnader, försäkringar (entreprenörens 

anbudssumma) 

 

Beställarrens Fasta =    Beställarens fasta kostnader för uppdraget enligt 

kostnad riktkostnadskalkyl 

 

Konslutens Rörliga =    Timersättning och särskild ersättning (ersättning för beordrade 
 
ersättning resor). 

 

Entreprenörens =    Samtliga direkt utförda och arbetsplatsrelaterade kostnader i 
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Rörlig ersättning BEST/mark-uppdraget. 

 
Incitament =    Det belopp som projektets totala slutliga kostnad understiger 
 

Riktkostnad. Incitamentet delas mellan Beställare, Entreprenör 

och Konsult. 

 

Riktkostnad =    Den av Beställaren uppskattade totala kostnaden för 
 

Helhetsåtagandet. 

 

Utökad samverkan =    Samverkansform där Beställaren, Entreprenören och Konsulten 
 

gemensamt arbetar för BEST/mark-projektets optimala 
genomförande, ekonomi och kvalité. 

 

ATR-plan =    Aktivitetsstyrd och tidsatt resursplan 

 

Funktionsförändring      =    Definieras i handling 1, Uppdragskontrakt, § 6.15. Ej att 

förväxla med ordet ”funktion” under Begreppsbestämningar i 
 

ABT. 

 

Helhetsåtagande =    Gemensamt åtagande för Konsult, Entreprenör och Beställare 

vad gäller BEST/mark-uppdragets hela omfattning enligt 
 

UUC.1. 
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UUC.26 Utökad samverkan 
 

Uppdraget kommer att genomföras som Utökad Samverkan enligt principerna utvecklade 
inom FIA (se nedan). Detta innebär att arbetet utförs i nära samarbete mellan konsult och 
beställare (och senare även med entreprenör) för att bidra till ett effektivt arbetssätt, rätt 
kvalitet, god måluppfyllelse och goda relationer. I uppdraget sker denna samverkan i en 
strukturerad form och ska genomsyra arbetssätt, förhållningssätt till uppdraget och till 
varandras roller. 

 
Övergripande innebär Utökad samverkan att alla tre parter, som i grunden har sitt respektive 
ansvarsområde med tillhörande omfattning, i tillägg tar ett gemensamt ansvar för att effektivisera och 
optimera Helhetsåtagandet. Alla parter ges en inblick i den totala omfattningen och alla parter deltar under 
hela uppdragstiden, från ett tidigt skede tills att anläggningen är driftsatt, dokumenterad och 
slutdokumentation är godkänd. 

 
Ersättningskonstruktionen återspeglar sättet att samarbeta via att en grundersättning ersätter parts respektive 
åtagande. Till grundersättningen läggs en tillkommande ersättning som belönar parterna för en lyckosam 
samverkan som resulterat i lägre totalkostnader för Beställaren. 

 
Incitamentsmöjligheterna bygger på att alla parter tar ett gemensamt ansvar för samarbetet, för 
Helhetsåtagandet och ingående ansvar för yttre gränssnitt. Incitamentsmöjligheten är förknippad med ett 
visst risktagande hos enskild part, men ger också möjlighet till påverkan över partsgränserna. Exempel på 
dessa ansvar är: 

 

• Parterna har att förhålla sig till eventuella tillkortakommanden och förtjänster hos enskild part. 
Parterna saknar dock inte påverkansmöjlighet gentemot samverkansparter vilket sker under ledning 
av samverkansgruppen (se nedan). Den enda reglering som sker av incitamentsmöjligheten 
(Riktkostnaden) är om Beställaren förändrar helhetsåtagandet.  

 

• Ett helhetsåtagande som beskrivs som skillnaden mellan befintlig anläggning och blivande 
anläggning mot underlag av projektets systemhandling. Här kan alla parters gemensamma 
kreativitet komma utförandet tillgodo, och Beställaren avser att vara öppen för olika tekniska 
lösningar, material och utföranden respektive förslag till förändringar av omotiverade rutiner och 
krav. I det fall besparingar erhålls utan att funktion eller livskostnad försämras kommer besparingen 
incitamentet tillgodo.  

 

• Ansvar för yttre gränssnitt som banplanering, godkännande och tillståndsgivning, samverkan med 
andra parter etc. enligt beskrivning under UUC.12. Parterna tar gemensamt ansvar för negativa såväl 
som positiva konsekvenser av yttre gränssnitts påverkan. Undantaget från samverkan är de 
förutsättningar som hindrar projektets start såsom järnvägsplanens laga kraft, överprövningar etc.  
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Viktiga ingredienser i en lyckad Utökad samverkan är en gemensam förståelse över vad 
samverkanskonceptet innebär och vilken påverkan den har på respektive part. Information/kommunikation, 
öppenhet och förtroende är mjuka parametrar som både beställare och konsult måste lägga stor vikt på under 
hela uppdragets genomförande. 

 
Information/Kommunikation; har en central roll i Utökad samverkan och måste fungera väl mellan 
alla deltagande parter. Informationen ska ske kontinuerligt mellan samtliga parter. 

 
Öppenhet; samtliga parter ska på ett öppet sätt delge sina kunskaper, byta erfarenheter, ge råd till 
uppdraget i sakfrågor, i samband med resultatuppföljning och uppdragsplanering. 

 
Förtroende; mellan parterna måste byggas på affärsmässiga grunder. Det innebär ett konsekvent agerande i ekonomiska 
frågor och att uppdraget följs upp både avseende resultat och ekonomi. 

 
En viktig aspekt i det sammanhanget är att parterna är beredda att dela på ansvaret för fel och misstag 
och inte utnyttjar andras tillkortakommande till sin egen fördel. 
 
En viktig effekt som Beställaren också vill uppnå med samverkan är en tidig och gemensa
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Bilaga till Upphandlingsföreskrifter, Utvärderingsmatris

Max mervärde
Uppgift om hur 

utvärderingskriteriet uppfylls. Erbjuden nivå Erhållet mervärde
0 1 2 3

1/3 av respektive max mervärde 2/3 av respektive max mervärde Maximalt mervärde för kriterium

Arbetschef
Erfarenhet av entreprenader i utökad samverkan tillsammans med 
beställare och/eller projektör. För beställaren är det ett mervärde 
om arbetschefen genom sin erfarenhet kan stärka samarbetet 
inom Helhetsåtagandet.

3 500 000 > 1 års erfarenhet av samarbete 
med antingen beställare eller 
projektör. *

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör. 
*

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör 
i samma projekt. *

Anbudsgivaren fyller i denna 
ruta.

Anbudsgivaren fyller i 
denna ruta.

#VÄRDEFEL!

Erfarenhet av arbete i trafikerad järnvägsmiljö 2 000 000 1 - 2 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas. *

2 - 5 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas och kan i 
samarbete med andra föreslå 
alternativa lösningar. *

> 5 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas och självständigt 
föreslå alternativa lösningar. **

Anbudsgivaren fyller i denna 
ruta.

Anbudsgivaren fyller i 
denna ruta.

#VÄRDEFEL!

Erfarenhet av entreprenader i utökad samverkan tillsammans med 
beställare och/eller projektör

2 000 000 > 1 års erfarenhet av samarbete 
med antingen beställare eller 
projektör. *

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör. 
*

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör 
i samma projekt. *

0

Kunskap och/eller erfarenhet motsvarande BAS-P eller BAS-U. 1 000 000 Nej Ja 0

Erfarenhet av arbete i trafikerad järnvägsmiljö 1 000 000 1 - 2 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas. *

2 - 5 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas och kan i 
samarbete med andra föreslå 
bättre lösningar. *

> 5 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas och självständigt 
föreslå bättre lösningar. **

0

Erfarenhet av entreprenader i utökad samverkan tillsammans med 
beställare och/eller projektör

2 000 000 > 1 års erfarenhet av samarbete 
med antingen beställare eller 
projektör. *

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör. 
*

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör 
i samma projekt. *

0

Erfarenhet från arbete i BEST-entreprenader 500 000 1 - 2 års erfarenhet av arbete i 
BEST-entreprenader och har 
därmed viss förståelse för de 
frågor som andra funktioner inom 
Helhetsåtagandet kan få.

2 - 5 års erfarenhet av arbete i BEST-
entreprenader, har därmed stor 
förståelse för de frågor som andra 
funktioner inom Helhetsåtagandet 
kan få och kan förmedla 
frågeställningar till motsvarande 
BEST-funktion.

> 5 års erfarenhet av arbete i BEST-
entreprenader, har därmed 
mycket stor förståelse för de 
frågor som andra funktioner inom 
Helhetsåtagandet kan få och kan 
aktivt stödja motsvarande BEST-
funktion.

0

Kunskap och/eller erfarenhet motsvarande BAS-P eller BAS-U. 500 000 Nej Ja 0

Projekteringserfarenhet av liknande uppdrag. 500 000 1 - 2 års erfarenhet av projektering 
av liknande uppdrag och har 
därmed viss förståelse för de 
frågor som andra funktioner inom 
Helhetsåtagandet kan få.

2 - 5 års erfarenhet av projektering 
av liknande uppdrag, har därmed 
stor förståelse för de frågor som 
projektörer inom Helhetsåtagandet 
kan få och kan förmedla 
frågeställningar till projektörerna.

> 5 års erfarenhet av projektering 
av liknande uppdrag, har därmed 
mycket stor förståelse för de 
frågor som projektörer inom 
Helhetsåtagandet kan få och kan 
aktivt stödja projektörerna.

0

Erfarenhet av entreprenader i utökad samverkan tillsammans med 
beställare och/eller projektör

2 000 000 > 1 års erfarenhet av samarbete 
med antingen beställare eller 
projektör. *

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör. 
*

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör 
i samma projekt. *

0

Erfarenhet från arbete i anläggningsentreprenader 500 000 1 - 2 års erfarenhet av arbete i 
anläggningsentreprenader och har 
därmed viss förståelse för de 
frågor som andra funktioner inom 
Helhetsåtagandet kan få.

2 - 5 års erfarenhet av arbete i 
anläggningsentreprenader, har 
därmed stor förståelse för de frågor 
som andra funktioner inom 
Helhetsåtagandet kan få och kan 
förmedla frågeställningar till 
motsvarande anläggningsfunktion.

> 5 års erfarenhet av arbete i 
anläggningsentreprenader, har 
därmed mycket stor förståelse för 
de frågor som andra funktioner 
inom Helhetsåtagandet kan få och 
kan aktivt stödja motsvarande 
anläggningsfunktion.

0

Kunskap och/eller erfarenhet motsvarande BAS-P eller BAS-U. 500 000 Nej Ja 0

Projekteringserfarenhet av liknande uppdrag. 500 000 1 - 2 års erfarenhet av projektering 
av liknande uppdrag och har 
därmed viss förståelse för de 
frågor som andra funktioner inom 
Helhetsåtagandet kan få.

2 - 5 års erfarenhet av projektering 
av liknande uppdrag, har därmed 
stor förståelse för de frågor som 
projektörer inom Helhetsåtagandet 
kan få och kan förmedla 
frågeställningar till projektörerna.

> 5 års erfarenhet av projektering 
av liknande uppdrag, har därmed 
mycket stor förståelse för de 
frågor som projektörer inom 
Helhetsåtagandet kan få och kan 
aktivt stödja projektörerna.

0

Erfarenhet av entreprenader i utökad samverkan tillsammans med 
beställare och/eller projektör.

2 000 000 > 1 års erfarenhet av samarbete 
med antingen beställare eller 
projektör. *

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör. 
*

> 2 års erfarenhet av samarbete 
med både beställare och projektör 
i samma projekt. *

0

Erfarenhet av arbete i trafikerad järnvägsmiljö. 1 000 000 1 - 2 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas. *

2 - 5 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas och kan i 
samarbete med andra föreslå 
bättre lösningar. *

> 5 års erfarenhet av arbete i 
trafikerad järnvägsmiljö och kan 
därmed självständigt bevaka 
arbetsmiljörisker under 
projekteringsfas och självständigt 
föreslå bättre lösningar. **

0

Kunskap och/eller erfarenhet motsvarande BAS-P eller BAS-U. 500 000 Nej Ja 0

a. Förmåga att hantera såväl förutsedda som oförutsedda 
händelser i ett projekt med särskild inriktning på situationer som 
kräver en snabb hantering för att  uppdraget ska kunna utföras 
med fortsatt kvalitet samt utan ökade kostnader och tidsförluster.

15 000 000 Den utvärderade inre 
platsorganisationen uppvisar viss 
beredskap och förmåga att 
hantera uppkomna händelser.

Den utvärderade inre 
platsorganisationen uppvisar stor 
beredskap och förmåga att hantera 
uppkomna händelser.

Den utvärderade inre 
platsorganisationen uppvisar 
mycket stor beredskap och 
förmåga att hantera uppkomna 
händelser. Rollfördelningen och 
ansvar för åtgärder framgår 
tydligt.

Utvärderas med hjälp av 
intervju.

Beställarens bedömning #VÄRDEFEL!

b. Uppdragsorganisationens ledarskaps- och samarbetsförmåga 
samt förutsättningar, förmåga och vilja till samarbete i 
utförandeformen Utökad Samverkan. Bedömning sker  av 
uppdragsorganisationens  ledarskapspotential, 
samverkanspotential, konfliktbeteende/stabilitet, 
riskbeteende,uppdragsorganisationens bedömda och verkliga 
förmåga att prestera och leverera utifrån uppdragets 
förutsättningar samt arbetschefs potential. 

15 000 000 5 - 9 poäng från utvärderingen. 10 - 14 poäng från utvärderingen. 15 - 18 poäng från utvärderingen. Utvärderas med hjälp av 
webbenkät och intervju.

Beställarens bedömning #VÄRDEFEL!

100 000 000 Jämförelsesumma #VÄRDEFEL!

* Inom de senaste 5 åren
** Inom de senaste 10 åren

Bedöms med hjälp av 
Anbudsgivarens beskrivning i 
dokument listade i UFB.31 
punkter 2 a-c, 3 och 4

Beställarens bedömning #VÄRDEFEL!25 000 000 Anbudsgivaren beskriver 
arbetssätt och metoder som är 
konkreta, praktiskt genomförbara 
och/eller uppföljningsbara med 
bedömt visst praktiskt värde för 
framdrivandet av projektet när 
det gäller värden såsom 
effektivitet, rationalitet och 
tidsbesparingar. 

Anbudsgivaren beskriver arbetssätt 
och metoder som är konkreta, 
praktiskt genomförbara och 
uppföljningsbara med bedömt 
praktiskt värde för framdrivandet 
av projektet  när det gäller värden 
såsom effektivitet, rationalitet, 
tidsbesparingar, kreativitet och 
nyskapande särskilt anpassat till 
aktuellt uppdrag. 

Anbudsgivaren beskriver 
arbetssätt och metoder som är 
konkreta, praktiskt genomförbara 
och uppföljningsbara med bedömt 
högt praktiskt värde för 
framdrivandet av projektet  när 
det gäller värden såsom 
effektivitet, rationalitet, 
tidsbesparingar, kreativitet och 
nyskapande särskilt anpassat till 
aktuellt uppdrag samt förväntad 
positiv effekt på projektets 
ekonomi. 

Anbudsgivaren beskriver idéer och 
förslag som är konkreta, praktiskt 
genomförbara och 
uppföljningsbara med bedömt 
praktiskt värde för samverkan när 
det gäller värden såsom bra 
samarbetsklimat, effektivitet, 
rationalitet, kreativitet och 
nyskapande särskilt anpassat till 
aktuellt uppdrag. 

Anbudsgivaren beskriver idéer 
och förslag som är konkreta, 
praktiskt genomförbara och 
uppföljningsbara med bedömt 
högt praktiskt värde för 
samverkan när det gäller värden 
såsom bra samarbetsklimat, 
effektivitet, rationalitet, 
kreativitet och nyskapande 
särskilt anpassat till aktuellt 
uppdrag samt förväntad positiv 
effekt på projektets ekonomi. 

Bedöms med hjälp av 
Anbudsgivarens beskrivning i 
dokument listade i AFC UFB.31 
punkter 2 a-c, 3 och 4

Beställarens bedömning #VÄRDEFEL!

Värde för respektive värderingsnivå

5. Uppdragsorganisationens förutsättningar att genomföra uppdraget i Utökad 
samverkan. Bedöms enligt följande uppdelning:

Värdering

1. Anbudsgivarens Fasta ersättning enligt definition i handling 1 
Entreprenadkontrakt § 6

4. Erbjuden specialkompetens (kunskap och erfarenhet) är viktig för kvaliteten i 
utförandet av detta uppdrag. För beställaren är det ett mervärde att 
Anbudsgivaren erbjuder specialkompetens när det gäller vissa nyckelfunktioner 
i den platsorganisation som ska utföra entreprenaden och ingå i Samverkan. Det 
är viktigt för kvaliteten att nyckelfunktionerna har erfarenhet av samarbete med 
beställare och projektörer. Arbetet kommer att bedrivas i och intill mycket hårt 
trafikerad järnväg vilket innebär stora säkerhetsrisker. Det är därför viktigt att 
Anbudsgivarens nyckelpersoner har kunskap, erfarenhet och förståelse av 
sådant säkerhetskritiskt arbete och hur det påverkar entreprenadarbetena.  När 
det gäller vissa funktioner är det kvalitetshöjande att de har kunskaper och 
erfarenhet av i projektet ingående arbeten som ska innehas av andra funktioner 
i samverkansorganisationen, men som de normalt inte har i sin egen profession. 
Att denna kompetens finns underlättar och berikar samarbetet i 
samverkansorganisationen och höjer kvaliteten på Helhetsåtagandet. Den 
kompetens Beställaren ser som mervärde anges nedan, funktion för funktion.  
Grundkrav som avser kunskap och erfarenhet och som ska uppfyllas under 
kontraktstiden anges i AFC.342 och utvärderas inte. 

Platschef, inre organisation

Produktionskunnig anläggning

Produktionskunnig BEST

Entreprenadingenjör samordning

2. Erbjuden kvalitet i samverkan/samarbete. För beställaren är det ett mervärde 
att Anbudsgivaren kommer att bedriva och bidra till samarbete inom Utökad 
Samverkan. Det är viktigt att anbudsgivaren har förstått komplexiten i önskad 
samverkan och att anbudsgivaren har idéer, tankar, metoder, planer och en vilja 
att bidra till bästa möjliga samverkan och utförande i Helhetsåtagandet för att 
åstadkomma ett smidigt samarbete med positiva effekter på projektets 
ekonomi. Det är också viktigt att Anbudsgivaren har idéer om hur samordning 
och informationsutbyte med felavhjälpningsorganisation ska ske under 
byggtiden. Beställaren bedömer mot bakgrund av här beskrivet mervärde vilken 
nivå anbudet uppnår. I bedömningen väger Beställaren in om idéerna/förslagen 
är nyskapande och anpassade till det aktuella uppdraget och dess specifika 
förutsättningar.

25 000 000

3. Erbjuden kvalitet avseende (process)utförande. Det är, för Beställaren, viktigt 
ur både ett ekonomiskt- och tidsmässigt perspektiv att hela processen från det 
första mötet "uppstart av delprojektering" till slutbesiktning av anläggningen 
kan ske rationellt och utan fördyrande omtag. För beställaren är det därför ett 
mervärde att Anbudsgivaren har goda intensioner, förslag och ideer för ett 
ekonomiskt och tekniskt optimalt genomförande av Helhetsåtagandet. 
Beställaren bedömer mot bakgrund av här beskrivet mervärde vilken nivå 
anbudet uppnår.  I bedömningen väger Beställaren in om idéerna/förslagen är 
nyskapande och anpassade till det aktuella uppdraget och dess specifika 
förutsättningar.

Utvärderingskriterier

Anbudsgivaren beskriver idéer 
och förslag som är konkreta, 
praktiskt genomförbara och/eller 
uppföljningsbara med bedömt 
visst praktiskt värde för 
samverkan när det gäller värden 
såsom bra samarbetsklimat, 
effektivitet, rationalitet och 
kreativitet. 
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