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Sammanfattning 
 

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att analysera hur och i vilka delar av verksamheten 
Trafikverket kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av 
effektivare processer och ny teknik. Till den 1 juni 2014 ska Trafikverket 

- redovisa resultat och erfarenheter av tidigare upphandlingar, som helt eller delvis kan 
betecknas som innovationsupphandlingar 

- formulera mål för samt utforma, genomföra och låta utvärdera en testverksamhet 
med innovationsupphandlingar 

- utforma förslag till plan för ökad användning av innovationsupphandlingar inom 
olika delar av sitt verksamhetsområde. 

En ökad användning av innovationsupphandling är ett viktigt bidrag till att nå Trafikverkets 
strategiska mål och därmed också den transportpolitiska måluppfyllelsen och även den 
nationella innovationspolitiska måluppfyllelsen.  

Med utgångspunkt från analys av tidigare genomförda upphandlingar och den test-
verksamhet som bedrivits inom uppdraget har ett antal faktorer framkommit som både 
främjar och hämmar innovation i upphandlingarna. Variationen mellan upphandlingarna är 
stor, till både innehåll och form. Inom nybyggnads-, drifts- och underhållsverksamheten 
finns exempel på designtävlingar i tidiga skeden, projekteringsuppdrag och upphandling av 
byggande, drift och underhåll med olika entreprenadformer. Det finns också exempel på 
upphandling av tågledningssystem, växelvärmesystem, elvägar, beläggningsuppdrag, skydds-
jordning av tunnel med mera. En rad olika upphandlingsformer har använts, och det framgår 
generellt att marknaden reagerar positivt när Trafikverket vågar öppna upp och tänka nytt. 

Inom ramen för traditionella entreprenader är det normalt befintliga lösningar som vidare-
utvecklas och används, medan utveckling och tillämpning av nya lösningar kräver mer dialog 
och längre genomförandetider och därmed ofta andra upphandlingsformer än de vanligast 
förekommande. 

Av de upphandlingar i Trafikverket som kan betraktas som innovationsupphandlingar är de 
flesta innovationsvänliga upphandlingar, och där sker oftast de små innovationsstegen 
genom ökade frihetsgrader för leverantören. Ett mindre antal upphandlingar betraktas som 
upphandling av innovation, och där tas ofta större utvecklingskliv. Trafikverket konstaterar 
att det finns goda möjligheter att efterfråga innovationer och köpa utvecklingsarbete inom 
ramen för LOU och LUF. 

Delaktighet av både beställare och i vissa fall nyttjare samt utförare skapar förståelse och 
engagemang och samråd och spridning är viktigt. Därför behöver både kommunikation och 
samverkan före och under upphandlingen utvecklas. 

En stor del av resonemangen i rapporten avser anläggningsentreprenader, vilket är uttryck 
för att ca 75 procent av de cirka 40 miljarder kronor som Trafikverket upphandlar för per år 
omfattar just entreprenader.  

Grunden för framgångsrika innovationsupphandlingar är att fokusera på behoven. Genom att 
ställa funktionella krav som fungerar i en affärsrelation och beakta likvärdiga lösningar kan 
utrymme skapas för innovativa lösningar avseende material, konstruktion eller utförande. 
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Detta ska hanteras inom ramen för de regelverk som gäller. En viktig förutsättning är också 
att upphandlingarna innehåller tillräckliga incitament för att leverantörerna ska våga satsa 
samtidigt som riskerna inte blir för stora.  

Att använda nya lösningar i en leverans innebär en risk både för leverantören och för 
beställaren. Beställaren tar en risk att leveransen drar ut på tiden eller att den efterfrågade 
funktionen faktiskt inte uppnås. Drivkraften för leverantörerna att vilja leverera ny teknik 
eller använda nya arbetssätt är att de kan tjäna pengar på den nya lösningen. Att använda 
incitamentsersättningar och lämpliga riskfördelningsmodeller är av stor vikt. Den som kan 
hantera risken bör bära den. 

Trafikverket har under en tid arbetat för att öka antalet totalentreprenader samt konsult-
upphandlingar till fast arvode. Detta handlar dock inte främst om att bereda möjlighet för 
nya tekniska lösningar i färdiga anläggningar utan ger framförallt frihet för leverantörerna 
att höja produktiviteten internt i projektet vilket kan ske genom nya lösningar, metoder och 
arbetssätt. För att också öka nyttan för beställaren och nyttjaren i den slutliga lösningen 
krävs att entreprenad- och ersättningsform kombineras med incitament och samverkans-
former som ger transparens och kompetensspridning.  Trafikverket behöver också själva 
arbeta med att sprida kunskap och erfarenheter systematiskt inom den egna organisationen. 

De viktigaste framgångsfaktorerna för en ökad användning av innovationsupphandling är 
enligt Trafikverkets samlade bedömningar: 

• fokusera på behoven och inte på lösningarna och ställa tydliga funktionskrav som kan 
kontrolleras 

• genomföra marknadsanalys och dialog innan upphandlingarna 
• använda och utveckla affärsformer och utvärderingsmodeller som är anpassade till 

projektets förutsättningar  
• underlätta och skapa tydlighet för ägande, nyttjande och introduktion av ny teknik 
• utveckla och implementera förhållningssätt och arbetssätt som uppmuntrar till att 

främja innovation samt spridning av resultat och erfarenheter 
• vidareutveckla ändamålsenliga modeller för incitamentsersättningar och 

riskfördelning  

När Trafikverket upphandlar entreprenader är det viktigt att tänka på att det alltid finns 
begränsningar för genomförandet, som miljöfaktorer, fysiskt utrymme, trafikering, årstider, 
säkerhet och mer specifikt för järnvägen tider i spår och krav på specifika komponenter. I 
vissa projekt är dessa begränsningar så styrande att innovationsutrymmet blir mycket litet 
vilket gör traditionella affärsformer fortsatt mer lämpliga. 

Genom att Trafikverket har anskaffat nya system för uppföljning såsom ett upphandlings-
system där samtliga Trafikverkets upphandlingar finns, projektportalen där alla projekt 
inrapporteras och följs upp samt leverantörsuppföljningssystem för att följa upp leveranserna 
i våra befintliga kontrakt har nu Trafikverket helt andra möjligheter än tidigare att göra 
analyser och vidareutveckla upphandlingsmetoderna. 

Innovation är en avgörande faktor för att möta de utmaningar samhället står inför, för att 
utveckla transportsystemet och mer specifikt för att utveckla anläggningsmarknaden. Som 
dominerande beställare känner Trafikverket ett stort ansvar för att driva arbetet vidare.  
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Mer specifikt behöver Trafikverket arbeta med bland annat följande: 

• Budskapet ska från högsta ledningen kommuniceras i organisationen 
• Kunskapen och tillämpningen av upphandling av innovationer ska stärkas/utvecklas 
• Anpassning av de tekniska regelverken 
• Utveckla metoder för uppföljning och utvärdering av innovationsupphandling 
• Utveckla funktionskrav som är kontrollerbara och som tydligt relaterar till 

entreprenörens insatser så att de kan användas i en avtalssituation 
• Utveckla tillämpningen av olika affärsformer för olika upphandlingssituationer, 

speciellt när det gäller att skapa incitament och hantera risker 
• Utveckla den interna kompetensen, arbetssätt och samverkansformer 
• Initiera och genomföra FOI-projekt som ger ökat empiriskt stöd för vilka affärsformer 

med mera som fungerar bäst och ger stöd för utveckling 

Trafikverket redovisar i denna rapport en övergripande plan för hur detta ska gå till.  
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1 Inledning 
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att analysera hur och i vilka delar av verksamheten 
Trafikverket kan använda innovationsupphandling för att driva på utvecklingen av 
effektivare processer och ny teknik. Detta ska bidra till ökad effektivitet och nytta inom 
Trafikverkets verksamhetsområde, och det ska öka Trafikverkets bidrag till ett samhälls-
ekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Trafikverket ska med denna 
utgångspunkt till den 1 juni 2014 

• redovisa resultat och erfarenheter av tidigare upphandlingar, som helt eller delvis 
kan betecknas som innovationsupphandlingar 

• formulera mål för samt utforma, genomföra och låta utvärdera en testverksamhet 
med innovationsupphandlingar 

• utforma förslag till plan för ökad användning av innovationsupphandlingar inom 
olika delar av sitt verksamhetsområde. 

Trafikverket ska också samråda med 15 utpekade myndigheter, akademiska aktörer med 
kompetens inom upphandling, berörda branschorganisationer och ett urval av företag som 
ofta deltar i Trafikverkets upphandlingar. 

Den 1 december 2012 redovisade Trafikverket i en delrapport tidigare resultat och 
erfarenheter, förslag till testverksamhet samt preliminär plan för ökad användning av 
innovationsupphandlingar. 

I denna rapport redovisas hur Trafikverket använder de verktyg som verket förfogar över i 
dag, vad som behöver utvecklas internt för att komma vidare och vilka förändringar som 
behövs när det gäller regelverk och andra faktorer för att öka användningen av innovations-
upphandling. 

Rapporten redovisar också resultat och erfarenheter av ett urval av tidigare upphandlingar 
som har haft karaktären av innovationsupphandling, samt resultat från testverksamheten 
med innovationsupphandlingar. Utifrån detta har utvecklingsbehoven identifierats.    

Vidare redovisas hur Trafikverket samverkar med andra myndigheter, akademiska aktörer, 
branschorganisationer och leverantörer.  

Slutligen redovisas en plan för ökad användning av innovationsupphandling inom 
Trafikverket. 

Delrapporten som presenterades i december 2012 är inarbetad i denna rapport för att ge en 
helhetsbild av uppdraget och det genomförda arbetet. 

2 Genomförande 
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från olika verksamhets-
områden inom Trafikverket, under ledning av en projektledare samt en styrgrupp som består 
av verksamhetsområdenas och de centrala funktionernas chefer eller deras företrädare. 
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De testupphandlingar som följts inom ramen för uppdraget är upphandlingar som ligger i 
normal genomförandeplan för Trafikverkets verksamhet. Inga upphandlingar har startats 
enbart för regeringsuppdraget.  

Under arbetets gång har Trafikverket samverkat med VINNOVA och Energimyndigheten som 
haft parallella regeringsuppdrag med särskild satsning på teknik- och innovations-
upphandling inom området miljöteknik. (N2012/2145/E) 
 
Trafikverket har också bjudit in de aktörer som regeringen har pekat ut till samråd. Två 
samrådsmöten har genomförts, under hösten 2012 och våren 2014. Rapporten har även varit 
på remiss hos samrådsparterna och synpunkter har beaktats i rapporten. 

3 Vad är innovationsupphandling? 
Syftet med en upphandling är att täcka ett behov eller lösa ett problem som beställaren har. 
Syftet med en innovationsupphandling är att stimulera till nya lösningar som ger en bättre 
funktion, ökad produktivitet eller ökad kvalitet.  

En ökad användning av innovationsupphandling kan vara ett viktigt bidrag till att nå 
Trafikverkets strategiska mål och därmed också den transportpolitiska måluppfyllelsen och 
även den nationella innovationspolitiska måluppfyllelsen.  

För att kunna bedöma om Trafikverket genom ökad användning av innovations-
upphandlingar bidrar till uppsatta mål krävs metoder för att kunna mäta och följa upp detta. 

I detta kapitel definieras innovation och innovationsupphandling och här beskrivs kopplingar 
till lagen om offentlig upphandling (LOU). 

1.1 Vad är en innovation? 
Ordet innovation kommer från latinets innovare som betyder att förnya.  

Innovationer är ett brett begrepp och innebär för Trafikverket främst nya eller förbättrade 
produkter eller processer. Nya produkter (produktinnovationer) kan vara materiella varor 
eller immateriella tjänster beroende av vad som produceras. Nya processer 
(processinnovationer) kan vara teknologiska eller organisatoriska beroende på hur 
produkterna framställs.  

En innovation (produkt eller process) måste vara implementerad för att definieras som en 
innovation (OECD, 2005). Det betyder att de nya produkterna måste vara introducerade på 
en marknad, alltså kommersialiserade, eller att de nya processerna används i produktions-
verksamhet eller i stor skala i samhället. Detta inkluderar även innovationer i offentliga 
verksamheter.  

För de produkter och processer som Trafikverket upphandlar ska betraktas som innovationer 
ska de alltså svara mot en efterfrågan och ett behov, vara nya eller avsevärt 
förbättrade och vara kommersialiserade, alltså möjliga att köpa.  

Ofta delas innovation in två olika kategorier: 

• Radikala innovationer. Dessa utgörs av språng med stor innovationshöjd, det vill säga 
större utvecklingskliv och handlar om något helt nytt till exempel explosionsmotorn och 
mobiltelefoner. Radikala innovationer kan få betydande effekter, åtminstone efter en tid. 
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Här blir det frågan om upphandling av innovationer i detta sammanhang då 
utvecklingsarbete krävs. 

• Inkrementella innovationer. Dessa är gradvisa och ”adaptiva” och kan ses som 
utveckling i små steg och handlar om en marginell förbättring. En stegvis förbättring sker 
inom alla områden både av varor, tjänster, processer och material. För Trafikverkets del 
handlar det huvudsakligen om inkrementella innovationer eftersom de flesta 
innovationsupphandlingarna som genomförs är innovationsvänliga. 

1.2 Innovationsprocessen 
Enligt 2 § i förordningen med instruktion för Trafikverket (SFS2010:185) ska verket bland 
annat 

7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, 
8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och 

innovation inom transportområdet,  
– – – 

10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och 
effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar, 

Trafikverket använder nedanstående bild för att beskriva de olika delarna i FOI-processen. 
Bilden är generell och beskriver i princip all typ av kunskapsbaserad utvecklingsverksamhet.  

 

Modell för forskning och innovation i Trafikverket 

Hur passar då innovationsupphandling ihop med denna modell? I princip kan man säga att en 
innovationsupphandling kan generera aktiviteter inom hela kedjan i modellen, där huvud-
sakligen upphandling av innovation är aktuellt fram till implementering och innovations-
vänliga upphandlingar är aktuella då produkten är implementerad/kommersialiserad. 

Samtidigt är det inte ett krav att man ska gå igenom hela kedjan för att det ska räknas som en 
innovationsupphandling. Nya lösningar kan redan finnas tillgängliga i någon form, men kan 
kräva verifiering och anpassning av regelverk för att de ska kunna implementeras. 
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Trafikverket tillämpar den så kallade 5-stegsprincipen i FOI-verksamheten i syfte att ta till 
vara redan utfört FOI-arbete och att om möjligt ta fram nya lösningar i internationell 
samverkan: 

• hämta hem kända lösningar 
• påverka internationella initiativ 
• medverka till gemensamma lösningar inom EU 
• medverka till gemensamma lösningar inom Norden 
• initiera unika svenska lösningar självständigt inom Trafikverket eller i samverkan med 

andra. 

Denna princip är tillämplig även när det gäller innovationsupphandlingar.  

1.3 Definition av innovationsupphandling 
Innovationsupphandling definieras i den nationella innovationsstrategin (N2012:27) som 
”upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer”. Det 
förtydligas i strategin på följande sätt: ”Innovationsupphandling innefattar dels upphandling 
som sker på ett sådant sätt att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig 
upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av 
nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.” 

I innovationsupphandlingsutredningen (SOU2010:56) framgår att begreppet innovations-
upphandling inte är ett juridiskt begrepp, utan snarare en beteckning på en process som just 
syftar till att möjliggöra utveckling av nya lösningar. Det innebär att när man i vid mening 
talar om innovationsupphandling handlar det om en process där olika element mycket väl kan 
hamna utanför regelverket för offentlig upphandling. Således är begreppet innovations-
upphandling bredare än det juridiska begreppet för offentlig upphandling.  

Innovationsupphandling kan alltså beskrivas som en flexibel ansats som kan användas för att 
beakta nya lösningar i reguljära upphandlingar, men också för upphandling av regelrätta 
utvecklingsprojekt.  

Det som är viktigt i detta sammanhang är att vissa förfaranden kan användas både vid 
innovationsvänliga upphandlingar och vid upphandling av innovation. Exempelvis lämpar sig 
”Forward commitment procurement” väl i båda fallen, och det är helt möjligt att använda 
exempelvis ett förenklat eller förhandlat förfarande inom LOU/LUF till att upphandla 
innovation. Gränsdragningen mellan innovationsvänliga upphandlingar och upphandling av 
innovation görs utifrån om det behövs ett utvecklingsarbete eller ej. Inte huruvida 
upphandlingen genomförs inom LOU/LUF eller utom med stöd av FOU-undantaget1.  

3.1.1 Innovationsvänlig upphandling 

Innovationsvänlig upphandling definieras enligt Kammarkollegiet 
(Kammarkollegiet2012:03.1) som att den upphandlande myndigheten är öppen för, och tar 
tillvara på, leverantörers idéer om förnyelse genom att aktivt beakta möjligheten att det kan 
finnas produkter baserade på nya innovationer som redan finns på marknaden eller som är så 
utvecklade att de vid upphandling kan utgöra ett alternativ till etablerade produkter. Det 

1 FOU undantaget avses undantaget i LOU Kap1 §6, p6 och LUF Kap1 §19, p5 om forsknings- och 
utvecklingstjänster 
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handlar med andra ord om att innovativa lösningar inte utestängs eller missgynnas. Av de 
upphandlingar i Trafikverket som kan betraktas som innovationsupphandlingar är de flesta 
innovationsvänliga upphandlingar.  

I bilaga 1 utvecklas resonemanget kring innovationsvänlig upphandling. Där redovisas och 
beskrivs även de vanligast förekommande upphandlingsförfaranden i Trafikverket som 
formellt kopplas ihop med innovationsvänlig upphandling, samt hur Trafikverket ser att de 
kan användas. 

3.1.2 Upphandling av innovation 
Upphandling av innovation innebär att Trafikverket upphandlar ett utvecklingsarbete av en 
produkt som ännu inte finns på marknaden. Det kan leda till utveckling av produkter som 
verket sedan köper. Trafikverket har här en viktig roll genom att kunna medverka till 
kommersialiseringen.  

I bilaga 1 redovisas och beskrivs de vanligast förekommande upphandlingsförfaranden och 
aktiviteter i Trafikverket som formellt kopplas ihop med upphandling av innovation, samt hur 
Trafikverket ser att de kan användas. 

4 Resultat och erfarenheter av genomförda och pågående 
innovationsupphandlingar  

Trafikverket har studerat ett urval av genomförda upphandlingar som bedöms spegla hur 
Trafikverket inklusive Vägverket och Banverket på olika sätt har skapat utrymme för 
leverantörerna att föreslå och utveckla nya lösningar. Trafikverket har också under projektets 
gång valt ut ett antal planerade upphandlingar som ska ingå i den testverksamhet som efter-
frågas i regeringsuppdraget. En stor del av dessa kommer inte att ha avslutats innan rapport-
eringen till regeringen. Upphandlingarna beskrivs översiktligt nedan. En närmare beskrivning 
av de studerade upphandlingarna återfinns i bilaga 1. Totalt sett rör det sig om ett stort antal 
upphandlingar, varav flertalet är att betrakta som innovationsvänliga.  

I detta avsnitt redovisas observationer och vilka slutsatser som dragits ur dessa. 

4.1 Tidigare genomförda upphandlingar 
Här beskrivs ett urval av genomförda upphandlingar som bedöms spegla hur Trafikverket 
inklusive Vägverket och Banverket på olika sätt har skapat utrymme för leverantörerna att 
föreslå och utveckla nya lösningar. Projekten är i texten markerade med citattecken och 
kursiverade. Mer utförlig beskrivning av varje projekt finns i bilaga 1. 

Vid köp av ny teknik: 

Köp av tekniska lösningar som är obekanta för Trafikverket, som exempelvis ” Ölandsbron-
styrsystem för belysning” förutsätter en stor delaktighet från beställaren och ett gott 
samarbetsklimat mellan leverantör och beställare. Underhållsåtagande som åläggs 
leverantören under 5 år efter installationen bidrar starkt till innovativa lösningar något som 
visat sig vara lönsamt för båda parter. Erfarenheter visar att det går att genomföra med 
mycket gott resultat. Utmaningen ligger i att hitta rätt nivå på fördelning av ansvar och 
därmed riskfördelning samt rätt längd på skötselkontraktet.  
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Ett liknande exempel på järnväg är ”Omformare”. En teknik som kallas roterande omformare 
inom elkraft behövde bytas ut i Häggvik. En förfrågan gick ut där tekniken inte specificerades 
utan den leverantör som klarade effektkraven bäst skulle både få leverera och installera 
tekniken. Siemens överträffade beställarens önskemål när det gäller lägsta effektförbrukning. 
Dessutom uppfattades att tekniken medför lägre underhållsbehov eftersom den innehåller 
färre komponenter än traditionell teknik. Installationen drevs som en totalentreprenad enligt 
ABT062, men den var mycket styrd eftersom regelverk och standarder gjorde det omöjligt för  
Siemens att själva välja material och metod fullt ut i enlighet med definitionen på total-
entreprenad. Anbudsgivarna lämnade uppgifter om referensjobb men eftersom beställaren 
vill ha något utöver förväntan, det vill säga teknik som inte finns i bruk bör man tänka genom 
detta förhållningssätt. I senare upphandlingar av omformare prekvalificeras Trafikverket 
leverantörerna utifrån beräknad förmåga såsom ekonomisk ställning, referenser, teknik med 
mera. 

Vid köp av ny teknik där Trafikverket stöttar i utvecklingsarbetet:   

Det går att köpa teknik som inte är framtagen, exempelvis ”Interaktiv terminal på järnvägs-
station”, om man delar upp och handlar upp dels framtagande av prototyp, dels leverans av 
tekniken i stor skala, givet att beställaren anser att prototypen uppfyller alla krav. Beställaren 
äger ritningar och mjukvara, vilket möjliggör att tillverkning kan ligga hos en annan 
leverantör än den som fått leverera den första omgången terminaler.  

Motsvarande på vägsidan är ”Mätmetod för vägtrafikdata” där en förfrågan skickades till 
industri- och akademiparter om alternativa förslag till traditionell mätteknik. Många förslag 
inkom och några fick ersättning för att beskriva sin idé djupare.  Fördjupningen skulle 
innehålla förväntad kvalitet i mätdata, tidplan, ekonomi, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 
Trafikverket valde en aktör som var bäst lämpad och utvecklingen av lösningen mot en 
användbar produkt pågår.  

För järnväg har ett nytt signalsystem upphandlats, ”ERTMS”. Detta är ett exempel där man 
inom järnväg har strategin att beställaren ska äga rättigheterna till ritningar och detaljerade 
specifikationer. Därigenom ska man kunna få in fler leverantörer och skapa en konkurrens-
situation. Det har att göra med järnvägens historiska nationella styrning, det vill säga 
avsaknaden av Europeisk standard och världsstandard. ”ERTMS” är dock ett första steg mot 
en europeisk standard inom signal som på sikt ska möjliggöra ökad konkurrens.  

Ett annat exempel är ”Vägräcken” där man på 1980-talet inledde en omfattande 
standardisering inom CEN i Europa. År 1994 förde dåvarande Vägverket in krav på 
standardiserade räckestyper eftersom Vägverket fram till dess hade haft egentillverkade 
räcken som skiljde sig från övriga Europa och världen. Den nya möjligheten att ställa 
funktionella krav istället för krav på leverantörer bidrog till att ett antal nya lösningar ökade 
säkerheten och bidrog till estetiska värdering, till exempel såsom linräcken, rörräcken och 
ellipsräcken som i sig minskade investeringskostnaden. Baksidan var ökade underhålls-
kostnader, vilket berodde på att reservdelslagren måste öka på varje entreprenadkontrakt 
eftersom man inom vägsidan inte tillhandahåller reservdelar som man gör inom järnväg. Mot 
bakgrund av ökade underhållskostnader samt en för stor flora av vägutrustningar som 
räcken, portaler, skyltar med mera, som i sig bidrar till ett rörigt intryck initierade dåvarande 

2 ABT 06. Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten 
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Vägverket en designtävling. Den som utformade en vägutrustning som är estetiskt tilltalande, 
har låg underhållskostnad och som är CE-märkt skulle få installera utrustning längs vägarna 
till ett värde av 100 miljoner kronor. Produktutvecklingen skedde under 2 år och Vägverkets 
tekniska specialister konsulterades kontinuerligt. I dag finns flera leverantörer på marknaden 
och andra leverantörer tillverkar kompatibla produkter. 

Vid upphandling av ”Trängselskattesystemet Stockholm” formulerade beställaren ett antal 
funktionella krav, och leverantören var tvungen att visa att de fungerade, så kallad Service 
Level Agreements (SLA). I upphandlingen framgick också att tillverkaren skulle stå för både 
driften och underhållet av systemet. IBM vann kontraktet men det visade sig under den fas 
då tekniken togs fram att lagändringar gjorde att förutsättningarna ändrades. Detta löstes 
genom en positiv löpande dialog mellan beställare och utförare. Projektet hade aldrig kommit 
i mål om inte beställarkompetens i kombination med teknikkompetens från IBM hade 
samverkat. 

Konsultupphandlingar:  

”Konsultkontrakt för järnvägsplan och systemhandling” omfattar 17 konsultkontrakt 
gällande järnvägsplan och systemhandling för projektet Västlänken. I kontrakten finns en 
innovationsbonus som delas ut till förslag som genom innovativa lösningar kan göra 
projektet mer kostnadseffektivt. Ett exempel på bonus är för förslaget att i stället för en 
parallelltunnel som räddningsväg, vilket är brukligt i Sverige, bygga flertalet schakt för delar 
av sträckan. Förslag innebär en kalkylerad besparing på cirka 800 miljoner kronor. 

Upphandling för tredje part: 

För att öka användandet av cykelhjälmar initierade dåvarande Vägverket (som då hade 
sektorsansvar) en designtävling där priset var en summa pengar som skulle falla ut när 
hjälmen serieproducerats. En jury bedömde förslagen och vinnaren kunde presentera en 
lättare, tunnare och mer ändamålsenlig hjälm. Det trots detta dröjt 7-8 år innan idéerna 
återfinns kommersialiserade. 

Entreprenadupphandlingar: 

Totalentreprenader inom väg och järnväg är den dominerande former för att nyttja den 
kreativitet Trafikverket anser finns i entreprenörs-, konsult- och leverantörs-leden. Ett bra 
exempel är upphandlingen av en ny vägbro på E4 över järnvägen vid Rotebro - ” E4 Rotebro- 
bro över järnväg”. En förfrågan på totalentreprenad besvarades av fem stycken företag. 
Lägsta pris gällde, men med krav på att tågtrafiken inte får störas. Eftersom det är få tider då 
tåg inte körs betalade en bonus till den vinnande entreprenör som blir klar tidigare än 
beräknat. Det vinnande företaget, NCC, kunde presentera ett genomförande med god 
framkomlighet för vägtrafiken, tidigare öppning av bron samt lägre pris än konkurrenterna. 
Eftersom det var en totalentreprenad tilläts NCC vara kreativa och de valde att använda den 
nya bron som temporär bro för trafikomläggning vilket skapade minimal störning av 
vägtrafiken. Sedan sattes den nya på plats. En så lång bro hade aldrig tidigare flyttats på plats 
i sidled. Vägverket hade i egen regi tidigare alltid byggt en tillfällig bro i stället. Cirka 110 
miljoner kronor sparades tack vare åtgärden, och trafiken kunde använda fler körfält än 
”normalt” under själva arbetet.  

Entreprenaden E4 Sundsvall innehåller två delar där vägdelen innefattar 20 års skötsel för 
den entreprenör som bygger, och brodelen är en så kallad designstyrd totalentreprenad. 
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Prognosen pekar på 5–10 procent lägre entreprenadkostnad på vägdelen eftersom 
entreprenören framför allt inom masshanteringen varit kreativ. På brodelen valde 
entreprenören en grundläggning som inte finns beskriven i de tekniska regelverken och 
sparade på så sätt cirka 100 miljoner jämfört med traditionell grundläggningsmetod.  

I projekt ”Citybanan” blandas entreprenadformer, ersättningsformer och grad av samverkan. 
Den del av Citybanan som kallas Söderströmstunneln vanns av en utländsk aktör som 
använde en för Sverige helt ny teknik med sänktunnel helt enligt idén med totalentreprenad. 
Sänktunnelteknik finns inte beskrivet i svenska regelverk. På delen Södermalmstunneln 
använde den utländska entreprenören en för Sverige ny teknik där jorden injekterades.  

Elva totalentreprenader i nybyggnadskedet har utvärderats. Intervjuer visar att de flesta ser 
stora fördelar, framför allt genom tidsvinster. Antalet anbudsgivare är relativt få och 
begränsas till de stora och medelstora företagen. Prisnivåerna upplevs som låga varvid endast 
beställare och konsult upplevs ta del av vinsterna. Riskerna upplevs för entreprenören svåra 
att kalkylera, speciellt när garantitiderna är långa. Arbetsklimatet är en av de mest positiva 
sidorna, där båda parter upplever det utvecklande att arbeta med totalentreprenader. Både 
beställare och utförare är ovana vid totalentreprenader, men det anses ha en stor potential, 
och fortsatt arbete, utbildning och utvärdering är därför viktigt. 

I ”Beläggningsupphandlingar med underhållsansvar” E4 och E22 handlades entreprenören 
upp på funktionella krav- att hålla vägytan jämn, sprickfri och ha rätt friktion samt i något 
fall även hålla ett visst bullervärde. En normalnivå finns beskriven, och om entreprenören 
överträffar den nivån eller gör ett sämre arbete kopplas en bonus eller vitesmodell in. Ett 
exempel är att det blir avdrag om vägytan skulle vara mer spårig än normalnivån. När 
entreprenören gör underhåll på vägen och stör trafiken får entreprenören betala hyra till 
beställaren – en väghyra. 

Underhållsentreprenader inom järnväg är upphandlade enligt ABT, det vill säga som en 
totalentreprenad men dessa entreprenader är trots detta väldigt styrda från beställarhåll så 
något större utrymme för kreativitet från entreprenören finns egentligen inte.  

Inom väg delas kontrakten i flera fall upp mellan förebyggande och avhjälpande underhåll, 
där kontrakt för förebyggande underhåll återfinns bland annat inom vägbeläggningar som 
omsätter 2,5 miljarder årligen och där finns stort utrymme för entreprenörs- och 
leverantörskreativitet.  

Inom broentreprenaderna finns utrymme för kreativitet eftersom kraven till stor del är 
funktionella, och inte talar om hur och på vilket sätt underhållet ska genomföras.  

En stor del av underhållet på vägsidan handlas upp i avhjälpandekontrakt. Dessa handlar 
huvudsakligen om att återställa vägens funktion, exempelvis efter ett snöfall eller när något 
blåst sönder etc. Dessa kontrakt är i de flesta fall upphandlade genom ABT där funktionen 
kan vara att något ska vara återställt inom en viss tid och funktionen uppnådd. Exemplet snö 
är tydligt där vägarna är inklassade i viktighetsgrad. Ett exempel är E4 mellan Stockholm och 
Uppsala som måste börja plogas när 2 cm snö har fallit, och vägen ska vara plogad inom 2 
timmar. Hur entreprenörn gör detta är upp till deras kreativitet. Vissa använder snabba 
plogbilar, vissa använder breda plogar och vissa anställer fler plogchaufförer som bor längs 
vägen. Grusvägar klassas in i 4 funktionella klasser utifrån tvärfall, ojämnheter, löst grus och 
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damm, och det finns inga krav på hur dessa funktionella krav ska uppfyllas. Däremot är 
mätningen av uppfylld funktionell nivå specificerad redan vid upphandlingstillfället.. 

4.2 Testverksamheten 
Inom regeringsuppdraget ålades Trafikverket att genomföra en testverksamhet för 
innovationsupphandlingar för vilka verket skulle formulera mål samt utforma, genomföra 
och låta utvärdera resultat. Upphandlingarna ligger inom ordinarie plan för genomförande. 
Inga separata projekt har startas upp enbart på grund av regeringsuppdraget. 

Eftersom upphandlingarna ligger i ordinarie plan är de också i olika fas vid tillfället för 
rapportskrivningen. Upphandlingarna redovisas oavsett vilket skede de befinner sig i och 
kommer att följas upp även efter detta regeringsuppdrag. 

4.2.1 Mål med testverksamheten 
Målet var att säkerställa att ett antal planerade upphandlingar utformades som innovations-
upphandlingar, att identifiera pågående innovationsupphandlingar och följa dessa. Eftersom 
Trafikverket bedömer att det genomförs flera innovationsvänliga upp-handlingar än 
upphandlingar av innovation gjordes bedömningen att totalt ett tiotal upphandlingar skulle 
följas varav de flesta skulle vara innovationsvänliga.  

Det var viktigt att upphandlingarna skulle ha en spridning över verksamhetsområdena och då 
primärt de områden där de flesta upphandlingar genomförs såsom investering, underhåll, 
stora projekt och trafikledning. Upphandlingar genomförda inom LOU, LUF och LUFS skulle 
följas. Så många upphandlingsförfaranden som möjligt skulle också vara representerade och 
då specifikt de former som normalt inte förekommer så frekvent inom Trafikverket såsom 
konkurrenspräglad dialog och förkommersiell upphandling. Även en blandning av 
konsultuppdrag och entreprenader var önskvärt. 

4.2.2 Testupphandlingarna 
De upphandlingar som valts ut motsvaras av fem upphandlingar av innovation och sex 
innovationsvänliga upphandlingar. Även ersättningsmodell för fast arvode med incitament 
vid konsultupphandlingar har utvärderats. Projekten är i texten markerade med citattecken 
och kursiverade. Mer utförlig beskrivning av varje projekt finns i bilaga 1. Nedan redovisas en 
kortfattad beskrivning över testupphandlingarna.  

De upphandlingar som klassificeras som upphandling av innovation där utvecklingsarbete 
innefattas i projektet är: 

 
Elvägar är en pågående förkommersiell upphandling som Trafikverket genomför 
tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten. Med elvägar avses vägar med 
kontinuerlig, eller sträckor av kontinuerlig, tillförsel av el för framdrivning av fordon. 
Projektet går ut på att utröna vilka tekniklösningar som finns utvecklade eller kan 
utvecklas. Projektet omfattar projektering av elvägar samt upprättande och genomförande 
av demonstratorer för elvägar och sammanställning av kunskapsunderlag gällande elvägar. 
 
V-Con (Virtual Construction for Roads) är ett pågående projekt som med hjälp av 
förkommersiell upphandling utveckla en öppen BIM3-standard för byggande av väg. 
Projektet är ett EU-finansierat projekt inom 7:e ramprogrammet och består av ett 
samarbete mellan två (väg-) myndigheter, Rijkswaterstaat (RWS) från Nederländerna samt 

3 BIM - ByggnadsInformationsModellering 
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Trafikverket (TRV) från Sverige. I projektet ingår även två ledande europeiska 
forskningsinstitut, CSTB (Centre, Scientifique et technique du bâtiment) från Frankrike 
och TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) 
från Nederländerna. 
 
Resestöd Kista är en avslutad förkommersiell upphandling med flertalet medverkande 
aktörer; Trafikverket, SL, Stockholms stad, Kista Science City och ITS Rådet. 
Avsikten med innovationstävlingen ITS Innovation Stockholm Kista var att stimulera till 
innovativa lösningar som effektiviserar resor och transporter till och från Kista, såväl till 
vardags som under trafikstörningar. Detta genomfördes som en förkommersiell 
upphandling. Upphandlingen arrangerades som en tävling med jury som bestämmer vilka 
bidrag som vinner. Målet var att vinnande bidrag ska bidra till ett mer effektivt utnyttjande 
av infrastrukturen mellan Stockholm och Kista. Utifrån denna givna målbild fick 
leverantörer och företag själva komma med innovativa förslag på hur situationen kan 
förbättras. 
 
Skyddsjordning Malmö C är en avslutad upphandling inom LUF som genomfördes via 
förenklat förfarande för verksamhetsområde investering (IV). I en lång tunnel, som 
citytunneln i Malmö krävs hög säkerhet. Utifrån detta har ett konkret behov av att, med en 
knapptryckning från trafikledningscentral, kunna skyddsjorda hela tunneln. Detta så att 
människor kan ta sig ut, eller att räddningspersonal kan ta sig in utan att skadas. Denna 
funktion finns inte på marknaden, system som liknar detta förekommer men ingen konkret 
produkt. Målet var att skapa en ”standard-produkt/lösning” för att sedan kunna använda 
den i andra tunnlar. En antagen leverantör håller nu på att utveckla denna produkt för att 
sedan installera den i citytunneln i Malmö. 

 
 
Växelvärmesystem för extrema vädersituationer är en pågående upphandling 
inom LUF som genomförs som förhandlat förfarande för verksamhetsområde underhåll 
(UH). Problematiken är att det idag inte finns lösningar på marknaden som klarar av att 
smälta bort snö i järnvägsväxlar vid extrema snöfall (>10 cm). Upphandlingen är utformad 
så att antagna leverantörer kommer få två år på sig att visa att dess lösning fungerar i 20 st 
växlar Trafikverkets anläggning. Om detta uppfylls kommer en option om totalt 10 år 
utlösas där leverantören kan komma att få leverera ytterligare cirka 100 system per år till 
ett uppskattat värde på 40-50 miljoner kronor.  

 
 

Upphandlingar som klassats som innovationsvänliga upphandlingar är: 

 
Trappa Helsingborg C är upphandlat som en totalentreprenad och 
upphandlingsförfarande är LUF, förenklat förfarande för verksamhetsområde investering 
(IV). Detta projekt är ett stationsarbete på Helsingborgs C i form av markarbeten för en 
trappa från den underjordiska plattformarna till markplan. Förfrågningsunderlaget har till 
största del bestått av funktionskrav, inga bestämmelser kring lösning, arbetssätt eller 
liknande. 

NTL system är en pågående upphandling av ett Nationellt Tågledningssystem som 
genomförs via ett förhandlat förfarande inom LUFS för verksamhetsområde Trafikledning 
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(TL). Projektet är stort och för vinnande leverantör handlar det om att både ta fram, 
implementera och underhålla systemet under en väldigt lång tidsperiod. 
 
Prognosverktyg vägtrafikledning är en kommande upphandling inom LOU som 
kommer genomföras via konkurrenspräglad dialog. Projektet genomförs för 
verksamhetsområde Trafikledning (TL). Trafikverket och Stockholms stad samarbetar i 
detta projekt för att få fram ett prognosverktyg för vägtrafik. Systemet ska kunna vara ett 
verktyg som visualiserar hur trafiken kommer se ut om en olycka inträffar, vid ett stort 
evenemang eller vid andra event som påverkar trafiken. Målet är att då kunna styra om 
trafiken och även se hur det kan göras på bästa sätt. 
 
Informationssystem för Restider och Väglag är en kommande upphandling inom 
LOU som genomförs för verksamhetsområde underhåll (UH). Upphandlingsförfarande är 
ännu inte fastslaget men blir troligtvis öppet förfarande. Syftet är att följa 
trängselsituationen i storstäderna samt lämna information om restider i realtid till både 
trafikledning och trafikanter. Här finns flera befintliga tekniklösningar idag. Ytterligare en 
frågeställning som kommit upp i projektet är hur man skulle kunna nyttja all den nya 
teknologin som finns i dagens bilar. All data som samlas in genom bilar kan användas för 
att skapa sig en bättre bild av inte bara restider utan också om hur väglaget ser ut, hur 
vägtemperaturen är lokalt eller annan väginformation. Här finns ännu ingen färdig lösning 
att köpa på marknaden. 
 
Nytt tågplaneringssystem/framtida kapacitetstilldelning är en kommande 
upphandling inom LUFS som kommer genomföras via förhandlat förfarande för 
verksamhetsområde samhälle (S). I detta projekt vill man inte vara ta fram ett nytt IT-
system för hur tågtrafiken planeras, man vill också ändra och förbättra arbetssätten och 
organisationen bakom tågplaneringen. 
 
IT-baserat verktyg för uppföljning av omgivningspåverkan är en pågående 
upphandling som genomförs som konkurrenspräglad dialog inom LOU för 
verksamhetsområde stora projekt (PR). Miljöarbeten och arbeten kopplade till 
omgivningen är viktiga arbeten som utgör stora delar av Trafikverkets projekt, även fler 
krav och villkor ställs idag på miljöparametrar. Därför är det viktigt att kunna göra en 
utförlig, enkel och korrekt uppföljning så att Trafikverket kan säkerställa att krav uppfylls 
och villkor följs. Upphandlingen avser ett systemverktyg för att kunna genomföra denna 
uppföljning. 

 

Även en modell har utvärderats inom ramen för innovationsvänlig upphandling. 

 

 
Upphandling av tekniska konsulter med ersättningsform – fast arvode med 
incitament för konsultuppdrag. 
Incitamentsmodellen värderar åtta olika kriterier som har viktats genom att varje kriterie 
kan ge olika mycket poäng. Varje poäng motsvarar 0,7 procent av kontraktssumman. 
Maxpoäng är 28 vilket kan ge som mest 19.6 procent bonus av kontraktssumman. Inom 
kriteriet kreativitet kan konsulten erhålla som mest 6 poäng vilket gör att ungefär 1/5 av 
totala bonusen kan utbetalas för innovativt arbetssätt och leverans. På så sätt kan 
leverantören få högre bonus ju bättre leveransen är. Denna modell är använd på 7 konsult 
upphandlingar. 
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4.3 Observationer och slutsatser 
En stor del av resonemangen nedan avser anläggningsentreprenader, vilket är uttryck för att 
cirka 75 procent av de cirka 40 miljarder kronor som Trafikverket upphandlar för per år 
omfattar just entreprenader. Konsultuppdragen kan i sig innehålla flera timmar och vara 
under längre tid men är exklusive höga materialkostnader. 

Det primära för att få nytänkande i upphandlingarna är att i förfrågningsunderlagen skapa 
utrymme för leverantörerna att kunna erbjuda ny teknik, nya metoder, nya produkter med 
mera, och sedan i kontrakten skapa drivkrafter att i genomförandet vilja leverera innova-
tioner genom att skapa tillräckliga incitament för att leverantörerna ska våga satsa samtidigt 
som riskerna inte blir för stora. För att innovationerna inte ska bli en engångsföreteelse är 
erfarenhetsåterföring och kunskapsspridning helt avgörande liksom forskning för ny 
kunskap inom området. 

De viktigaste framgångsfaktorerna för en ökad användning av innovationsupphandling är 
enligt Trafikverkets samlade bedömningar: 

• fokusera på behoven och inte på lösningarna och ställa tydliga funktionskrav som kan 
kontrolleras 

• genomföra marknadsanalys och dialog innan upphandlingarna 
• använda och utveckla affärsformer och utvärderingsmodeller som är anpassade till 

projektets förutsättningar  
• underlätta och skapa tydlighet för ägande, nyttjande och introduktion av ny teknik 
• utveckla och implementera förhållningssätt och arbetssätt som uppmuntrar till att 

främja innovation samt spridning av resultat och erfarenheter 
• vidareutveckla ändamålsenliga modeller för incitamentsersättningar och 

riskfördelning  

Nedan följer en utvecklad beskrivning av Trafikverkets slutsatser från tidigare erfarenheter 
och testverksamheten.  

 

4.3.1 Dialog mellan leverantörer och beställare 
Trafikverkets bedömning: 

- Information och dialog mellan beställare och leverantörer i Sverige och internationellt i ett 
tidigt skede i upphandlingsprocessen är ofta avgörande för att en innovationsupphandling 
ska bli framgångsrik. 

- Trafikverket bör arbeta mer systematiskt med ”Forward commitment procurement” för att 
kommunicera utveckling och behov tidigt med leverantörsmarknaden.  
 

- För att skapa engagemang från leverantörerna behöver Trafikverket vidareutveckla rutiner 
för kommunikation och synliggörande av innovationsupphandlingar. 

- I ett fåtal fall när marknaden inte kan leverera behöver Trafikverket upphandla utan 
föregående annonsering i kombination med en plan för konkurrensutsättning på längre sikt. 
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Åren 2009-10 hade Sverige vintrar med mycket kraftig nederbörd. Det orsakade stora 
störningar i främst tågtrafiken och sviktande förtroende från allmänheten. Flera strategiska 
växlingsbangårdar hade under denna tid nedsatt kapacitet eller t.o.m. varit helt avstängda 
under snörika perioder vilket medfört att flera trafikoperatörer haft stora problem med att 
upprätthålla sin trafik. Befintliga underhållsentreprenörer klarade inte av att hantera de 
stora snömängderna med befintlig utrustning och speciellt på Hallsbergs rangerbangård blev 
situationen ohållbar. Intresset av att utveckla nya maskiner för att få bort snön på ett 
effektivt sätt fanns inte hos underhållsentreprenörerna. Trafikverket blev då kontaktade av 
Railcare som normalt hanterar maskiner som renar makadamen som ligger under sliprarna 
från föroreningar (jord etc). De hävdade att de kunde utveckla en maskin som kan borsta upp 
och smälta snön och på så vis få bort snön från anläggningen. Ett samarbete inleddes som 
genererade ett avtal på snösmältningstjänster med den nyutvecklade maskinen. 
Snösmältningsmaskinen visar sig vara mycket effektiv och med hjälp av Railcare kan 
Trafikverket genom kontrakterad entreprenör hålla strategiska bangårdar, växlar och 
stationer snöfria så att tågtrafiken kan fungera så optimalt som möjligt.  

Vid detta tillfälle konstaterades efter kontroll och utredning att det inte finns någon likvärdig 
lösning som kunde tillgodose Trafikverkets behov.  

Detta är ett exempel på en situation där det finns förutsättningar att tillämpa ett förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering. Detta gäller oavsett om ett kontrakt avser en vara 
eller tjänst. Trafikverket hade ett mycket stort behov av en lösning som inte fanns på 
marknaden. Ett utvecklingsarbete var nödvändigt för att snabbt lösa det akuta problemet. 
Trafikverket är mycket mån om att stimulera en konkurrens på marknaden för att skapa 
sunda affärsförhållanden. Det innebär att denna hantering är ett klart undantag och nack-
delen är naturligtvis att det nu finns en leverantör som har ett stort försprång mot andra. 

I ett sådant läge kan innovationsupphandling vara ett utmärkt utvecklingsverktyg för att i 
konkurrens stimulera utveckling. 

För att kunna veta vilka möjligheter som finns för marknaden att kunna leverera goda 
nytänkande lösningar till Trafikverket behöver utökad analys av marknaden både den 
Svenska och internationella ske innan upphandlingen annonseras.  

I vissa fall som i ”Nationellt tågledningssystem” och ”Tågplaneringssystem/framtida 
kapacitetstilldelning” har upphandlingarna föregåtts av en så kallad Request for information 
(RFI) vilket är ett sätt för den upphandlande myndigheten att samla information om olika 
produkter och tjänster på marknaden. Målet med en RFI är att få information om möjliga 
lösningar inom ett eller flera områden för att på så sätt ta fram ett komplett förfrågnings-
underlag där man kunnat beakta marknadens inspel. 

Även andra former av marknadsanalys förekommer som till exempel i upphandling av 
”Prognosverktyg för vägtrafikledning”. Inom detta projekt genomfördes en stor förstudie 
innan där samråd genomfördes med Turin, Düsseldorf och San Diego för att se vilka möjlig-
heter marknaden kan erbjuda till Trafikverkets behov och hur upphandlingen behöver 
anpassas för att skapa störst utrymme för nytänkande. Det innebär bland annat att 
upphandlingen genomförs som konkurrenspräglad dialog för att verkligen säkerställa att 
upphandlingen byggs upp utifrån rätt parametrar för marknaden. Då upphandlings-
förfarandet konkurrenspräglad dialog normalt tar längre tid än ett öppet förfarande kommer 
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utfallet från upphandlingen och lärdomar av processen inte kunna redogöras för i denna 
rapport.  

För att verka för en ökad konkurrens på anläggningsmarknaden i Sverige är det väsentligt att 
Trafikverket arbetar med att attrahera utländska leverantörer. Det är därför viktigt att 
Trafikverket aktivt verkar för att öka kunskapen om vad den internationella marknaden kan 
erbjuda och dess förutsättningar för att kunna leverera till Trafikverket. Här behöver 
Trafikverket utveckla formerna för internationella marknadsanalyser. 

Då det gäller upphandlingar där det krävs större utvecklingsbehov är tidig dialog med och 
information till marknaden avgörande för att skapa intresse för att få in flera anbud och även 
skapa tid för leverantörerna att hinna organisera sig. Det syns tydligt i projektet ”Elvägar” 
där Trafikverket först gick ut med en offentlig utlysning om att projektet skulle genomföras. 
Detta för att flertal konsortium behövde få tid att skapas till den första fasen i upphandlings-
processen där de ska godkännas för att leverantörerna ska kunna delta i den förkommersiella 
upphandlingen. Även i projektet ”V-con” som finansieras av EU kommissionen har 
leverantörsmarknaden tidigt haft kännedom om att projektet är på gång genom att projektet 
beviljats EU medel och information har spridits om detta i flera branschforum och 
konferenser samt via separat hemsida.  

Inför upphandlingen av ”Växelvärmesystem för extrema vädersituationer” har leverantörer 
och utvecklare av växelvärmesystem bjudits in att få testa sina system i Trafikverkets 
anläggning. Det gav inte bara marknaden möjlighet att få verifiera sina tekniska lösningar 
utan även Trafikverket möjlighet att ta del av vad marknaden kunde erbjuda och få en dialog 
med intresserade leverantörer.  

Forward commitment procurement4 kan användas för att informera marknaden vilka behov 
som Trafikverket har och vilka krav som kommer ställas i ett framtida skede. Det är ett sätt 
för Trafikverket att stimulera en utveckling hos leverantörsmarknaden genom att visa på att 
de efterfrågade nya lösningarna kommer premieras i kommande upphandlingar.  

För att så tidigt som möjligt informera och förbereda marknaden på vilka upphandlingar som 
Trafikverket planerar att genomföra synliggörs dessa på Trafikverket hemsidan i den så 
kallade upphandlingstidsplanen. Ett önskemål från leverantörerna är ett förtydligande av 
vilka upphandlingar som förutsätter större innovationsaktivitet. För att möta detta behov 
kommer Trafikverket att utveckla arbetssättet kring upphandlingstidsplanen. På 
Trafikverkets externa hemsida presenteras kommande upphandlingar med en uppskattad 
publiceringstidpunkt. Det är den sida på www.trafikverket.se som har absolut flest 
besökanden. 

Trafikverket är idag inte ensamt om att finansiera den statliga infrastrukturen. En naturlig 
följd av detta är att samarbeta med medfinansierande kommuner, landsting och regioner.  

I den Nationella transportplanen för 2014 - 2025 finns 522 miljarder kronor avsatta för 
infrastruktur. 85 miljarder kronor är medfinansiering i form av direkta bidrag och 
brukaravgifter. Dessutom förskotterar kommuner, landsting och regioner i infrastruktur för 
att tidigarelägga genomförandet. Förskottering innebär också stora kostnader för statlig 
infrastruktur. Mot denna bakgrund är det av stor vikt att kommuner, landsting och regioner 

4 Utförligare beskrivning om Forward commitment procurement finns i bilaga 1 kapitel 1.3 
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också medverkar i planering och genomförandeprocesser i de projekt där man är med och 
betalar. Medfinansiering är inte längre något undantag utan en del i finansieringen av flera 
planerade infrastrukturprojekt och därför måste det genomsyra Trafikverkets arbete.  

Det är därför naturligt att medfinansiärer deltar i projekten även i upphandlingsfasen där de 
båda agerar beställare och nyttjare. Här är det viktigt att klargöra vilken roll och inflytande 
de olika parterna har. 

4.3.2 Funktionskrav 
Trafikverkets bedömning:  

- Funktionskrav som är möjliga att kontrollera och som tydligt relaterar till leverantörens 
insatser är en av de viktigaste förutsättningarna för att ge utrymme för leverantörerna att 
leverera innovativa lösningar.  

- Funktionskrav och specifika krav behöver ofta kombineras för att skapa en väl avvägd 
riskfördelning mellan parterna.  

Att ställa funktionskrav, det vill säga krav på egenskaper utifrån användning, är ett sätt att ge 
utrymme för högre kreativitet hos leverantören, att ta vara på kompetensen och låta 
leverantören tillföra högre värden till beställarens verksamhet. Ett exempel är testprojektet 
”Växelvärmesystem för extrema vädersituationer” där funktionskravet var att en viss  
mängd nederbörd i fast form skulle kunna smältas, men inga krav angavs på hur det rent 
tekniskt skulle lösas.  

Det är i de allra flesta fallen inte möjligt, och inte heller lämpligt, att samtliga delar i en 
upphandling ska utgå som funktionskrav. I de fall funktionskrav hittills formulerats omfattar 
de alltid delar av det som ska upphandlas och då endast i mindre omfattning. Då det alltid är 
flertalet aspekter att ta hänsyn till i en upphandling såsom omgivningsfaktorer, säkerhets-
aspekter, leveranstider med mera är det heller inte eftersträvansvärt att skapa en 
upphandling som uteslutande baseras på funktionella krav.  

Utmaningen är att utforma relevanta funktionskrav men också att utforma tydliga arbetssätt 
för kontroll att avsedd funktion uppnås. Funktionskrav och tillhörande kontrollmetoder är 
ännu inte utformade i tillräcklig omfattning.  

Ökat antal funktionskrav borde på sikt vara möjligt då anläggningsbranschen och 
Trafikverket som beställare blivit mer vana vid arbetssättet och utvecklat kontrollmetoder för 
dessa krav.  

För järnvägsanläggningen bedömer Trafikverket att Järnvägslagen med alla dess under-
liggande krav som inte syns direkt i lagen ger ett snävt område att verka inom när det gäller 
delsystem och komponenter och deras möjliga utformning. 

 

4.3.3 Val av affärsformer  
Med val av affärsform avser Trafikverket aktiva val som genomförs inför varje upphandling 
med avseende på: 

• Upphandlingsförfaranden – ett verktyg för effektiv konkurrens 
• Entreprenadformer – ett verktyg för effektiv ansvarsfördelning 

22 
 



• Ersättningsformer – ett verktyg för effektiv drivkraft 
• Samverkansformer – ett verktyg för effektivt samarbete 

Valet av affärsform ska alltid utgå från projektens specifika förutsättningar och förhållandena 
på leverantörsmarknaden och genomföras med syfte att åstadkomma konkurrens, hög 
produktivitet och ökad innovationsgrad i anläggningsbranschen – på både kort och lång sikt. 
Strategiska överväganden från uppdragsgivare eller verksledning ska alltid beaktas. 

4.3.3.1 Upphandlingsformer 
Trafikverkets bedömning: 
 
- LOU/LUF ger utrymme för innovation. 
 
- Upphandlingsförfarande som ger mer utrymme för dialog bör väljas med eftertanke.  
 
- Rekommendationer och stöd för hur befintliga upphandlingsförfaranden kan användas för 
innovationsupphandling behöver utarbetas. 
 
- Modellen förkommersiell upphandling och möjlig tillämpning på denna behöver 
utvärderas.  
 
- Katalytisk upphandling är i normalfallet inte tillämpbart i enlighet med Trafikverkets 
uppdrag. 
 
Vilket val av upphandlingsförfarande som används påverkar i vissa fall hur leverantörerna 
bedömer möjligheten att kunna leverera innovativa lösningar. Vissa upphandlings-
förfaranden är i sig mer innovationsfrämjande än andra. 

4.3.3.1.1 Förhandlat förfarande eller förenklat förfarande 
Beroende på om upphandlingsvärdet är över eller under tröskelvärdet5 används vanligtvis 
förhandlat och förenklat förfarande i de LUF upphandlingar som Trafikverket genomför. 
Dessa berör projektering, byggande och underhåll av järnväg. Förenklat eller förhandlat för-
farande har använts inom upphandling av ”Skyddsjordning av Malmö C”, ”Växelvärme-
system för extrema vädersituationer” och ”Interaktiva terminaler för trafikinformation”. 
Samtliga tre exempel visar på att det inom reguljära upphandlingsförfaranden går bra att 
driva utvecklingsarbete. I upphandlingarna har efterfrågats lösningar som ännu inte är 
framme på marknaden. I upphandlingen ”Interaktiva terminaler” gavs en utvecklings-
peng/betalning för anbudet och själva prototypen var likställt med anbudet. Upphandlingen 
”Växelvärmesystem” är även den uppbyggd på motsvarande sätt där ersättningen för verifie-
ringen av tekniken sker under de första två kontraktsåren. Incitamentet för leverantörerna 
att vidareutveckla sin teknik ligger i att de kan få 2+2+2+2 års option och leverera. För upp-
handlingen av ”Skyddsjordning av Malmö C” verifierar leverantören sin tekniska lösning 
inom kontraktet i och med att de installerar systemet i tunneln på Malmö C. Incitamentet för 

5 För upphandling enligt LUF är tröskelvärdet för varor och tjänster 3,6 miljoner kronor och för 
byggentreprenader drygt 45 miljoner kronor. Beloppen justeras vartannat år, senast den 1 januari 2014. 
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leverantören att utveckla lösningen ligger i att själva tekniklösningen kommer genom god-
kännandeprocess i Trafikverket utgöra en teknisk standard för alla kommande tunnelbyggen. 
Här har leverantören initialt ett försprång mot andra leverantörer. 

4.3.3.1.2 Öppet förfarande eller förenklat förfarande  
Beroende på upphandlingsvärdet är över eller under tröskelvärdet6 används vanligtvis öppet 
eller förenklat förfarande i upphandlingar inom LOU som gäller upphandling av vägrelate-
rade arbeten. Här framhålls exempel som ”E4 Sundsvall” och ”Rotebro” som visar att det 
inom det öppna förfarandet finns möjligheter att stimulera innovation. I båda exemplen har 
ekonomiskt mest fördelaktiga pris använts och Trafikverket. Incitamenten för leverantörerna 
ligger i att de har lösningar som är billigare att genomföra än de föreslagna lösningarna och 
på så sätt kan anbudskostnaderna hållas nere. 

Upphandlingen ”IT-stöd för omgivningspåverkan” genomförs liksom ”Prognosverktyg väg-
trafikledning” med upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog. Dessa två upphand-
lingar är några av de första upphandlingarna i Trafikverket som genomförs i enlighet med 
detta förfarande. Det är tyvärr ännu för tidigt att dra några slutsatser vilka resultat förfaran-
det har gett och om det har bidragit till ökad innovationshöjd i de svar marknaden kommer 
att ge. Det som framgår redan nu är att konkurrenspräglad dialog ger ett förfrågnings-
underlag till den berörda leverantörsmarknaden med bästa möjliga förutsättningar eftersom 
underlaget tagits fram i dialog mellan Trafikverket och intresserade aktörer inom ramen för 
upphandlingsförfarandet. Eftersom det i början av upphandlingen kan vara svårt att upp-
skatta hur lång tid som behövs i dialogfasen innan förfrågan är färdig, bedömer verket upp-
handlingsformen inte vara lämplig i de fall det är av stor vikt att leveransen ska ske inom en 
viss tid. I båda fallen med upphandlingarna i testverksamheten är det nya system som är 
aktuella och tidpunkten för önskad leverans är anpassningsbar. I andra fall där upphand-
lingen föregås av till exempel ett säkerhetsbehov (exempelvis spåriga vägar eller dålig 
kontaktledning på järnväg) är inte upphandlingsförfarandet lämpligt då leveranstidpunkten 
är viktig. En annan faktor som gör att detta förfarande tar mer tid i alla fall nu i början, är att 
det för Trafikverket är ett ovanligt upphandlingsförfarande. Kunskapsnivån hos inköpare och 
verksamhet behöver byggas upp och även kunskapsnivån hos leverantörerna. Nya mallar till 
förfrågningsunderlagen behöver utarbetas och upphandlingssystemet behöver anpassas till 
processerna. Bedömningen är ändå så här långt att det är en upphandlingsform som Trafik-
verket kan nyttja mera, särskilt i de fall osäkerhet finns om hur marknaden kan lösa Trafik-
verkets specifika behov och det inte är synnerligen kritiskt med leveranstider. 

4.3.3.1.3 Förkommersiell upphandling 
Vad gäller detta förfarande har Trafikverket deltagit i ett projekt som nu är avslutad, ”Rese-
stöd Kista”, och driver själv två pågående ”Elvägar ”och ”V-con”. I ”Resestöd Kista” har 3 
vinnare korats som kommer utveckla var sin lösning. Detta gör Trafikverket till en av de mer 
erfarna myndigheterna av detta förfarande i dagsläget. Både ”Elvägar” och ”V-con” är ännu 
inte avslutade, men en del slutsatser kring förfarandet går att dra redan nu.  

Då de projekt som drivs som förkommersiella upphandlingar sker med stöd av FOU- undan-
taget i LOU/LUF gäller inte samma formalia som de upphandlingar som genomförs inom 
lagen. Däremot gäller självklart de EU-rättsliga grundprinciperna. Detta gör att det inte är 

6 För upphandling enligt LOU är tröskelvärdet för varor och tjänster för statliga myndigheter 1,16 miljoner 
kronor. Tröskelvärdet för byggentreprenader är drygt 45 miljoner kronor. Beloppen justeras vartannat år, senast 
den 1 januari 2014. 
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självklart att samma vokabulär ska användas i de förkommersiella upphandlingarna som 
inom LOU/LUF. Problematiken kan verka liten men om det ska heta exempelvis leverantör 
eller deltagare, anbud eller förslag är viktigt för att få en tydlig process. Det är lätt att hamna i 
det vokabulär som används inom LOU/LUF. Här är det tydligt att det vedertagna begrepp 
som används inom upphandlingar inom offentlig upphandlingslagstiftning skapar en 
underskattad trygghet och tydlighet för alla inblandade. Att allt underlag ska vara på 
engelska i ”V-con” projektet har ytterligare komplicerat processen. 

I det processförslag som tagits fram av EU-kommissionen (KOM2007:799) beskrivs förkom-
mersiell upphandling som princip då den inte är ett upphandlingsförfarande enligt lagen. Då 
det finns andra frihetsgrader i hur förfarandet får användas öppnas även andra frågeställ-
ningar. Vad är tillåtet att förändra i processen och till vilken grad? Hur exakt behöver 
underlaget vara formulerat då det lämnas ut och hur mycket går att ändra under processen? 
Då osäkerhet råder kring detta har tolkningen förmodligen blivit striktare än vad kommiss-
ionen avsett. Hur det kommer att påverka i vilken grad innovationer utvecklas hos de på-
gående projekten är för tidigt att bedöma.  

Trafikverket har här tolkat in sekretesshanteringen som lyder i LOU/LUF i den förkommersi-
ella upphandlingsprocessen vilket innebär att i de första faserna lyder strikt upphandlings-
sekretess. Efter fas 1 publiceras vilka deltagare som är med. Därefter gäller vanliga regler för 
utlämnande av allmän handling med sedvanlig sekretessprövning. Detta har lett till att 
Trafikverket som beställare inte kunnat stötta deltagarna i eventuella bildande av konsortier 
då ingen information kunnat ges om vilka parter som är intresserade. För att kunna komma 
vidare till fas 1 krävs nämligen att konsortierna redan är färdigbildade. 

Det är samtidigt en balans mellan konkurrensen och innovationen. Exempelvis om två leve-
rantörer kommer fram till samma lösning inom ”elvägsprojektet”, ska de då konkurrera eller 
samarbeta för att bästa eller mest fördelaktiga lösning ska uppnås? Dilemman kan också 
uppstå om en leverantör kommer med två bra lösningar, men bara har möjlighet att utveckla 
en. 

Precis som för konkurrenspräglad dialog så behöver kunskapsnivån höjas hos både Trafik-
verket och intressenter/leverantörer och mallar till förfrågningsunderlag behöver utarbetas. 
Mycket tid har gått åt att diskutera processen och dialogformen och de formella förutsätt-
ningarna samt att ta fram skriftliga underlag.  

Då dessa förkommersiella upphandlingar inte hör till Trafikverkets standardupphandlingar 
har marknadsföring varit viktig för att synliggöra projekten för intressenterna. I vanliga fall 
skulle upphandlingen ha publicerats i Trafikverkets upphandlingstidsplan där leverantörerna 
är vana att leta Trafikverkets upphandlingar, men i ”Elvägar” och ”V-con” har målet varit att 
nå andra marknader än de vanliga aktörerna som normalt svarar på verkets förfrågningar.  
I ”Elvägar” gjordes en första utlysning via pressrelease som skapade den uppmärksamhet 
som önskades, men då förkommersiell upphandling är så okänd för marknaden upplevdes att 
intressenterna blev mer förbryllade av utlysningen än att det i det skedet tydliggjordes vad 
processen innebar.  

En annan parameter som visats sig viktig för framdriften i projekten är etablering av en 
specifik styrgrupp till respektive projekt. Styrgruppen behöver ha mandat att fatta beslut om 
resurser och aspekter där projektet påverkar den egna verksamheten. Resursbehovet har 
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också visat sig vara stort för en förkommersiell upphandling. Projektledare, inköpare, pro-
jektgrupper och referensgrupper behöver bemannas och knytas till varje projekt. Slutsatserna 
blir att det är viktigt att vara medveten om det personella resursbehovet inför en förkommer-
siell upphandling. Detta innebär att kalkylen för själva projektet måste ha tagit höjd för de 
personella resurserna och inte bara de pengar som deltagarna/leverantörerna kommer att 
erhålla.  

Fördelen med förkommersiell upphandling är att Trafikverket köper utvecklingsarbete/FoU-
arbeten av företagen på marknadsmässiga villkor, i konkurrens. Utvecklingsarbetet blir också 
synliggjort på ett annat sätt än ett vanligt utvecklingsarbete. 

4.3.3.1.4 Katalytisk upphandling 
En katalytisk upphandling syftar till att introducera eller skapa innovationer på en specifik 
marknad, inte direkt hos den upphandlande myndigheten. I och med Trafikverkets bildande 
finns inte det sektorsansvar som tidigare fanns hos Banverket och Vägverket kvar. Att genom 
katalytisk upphandling utveckla lösningar för tredje part, såsom brukare av transportsyste-
met är i och med det inte en självklar uppgift för Trafikverket. Utifrån Trafikverkets nuva-
rande uppdrag bedömer Trafikverket att katalytisk upphandling i normalfallet inte är til-
lämpbart för verkets verksamhet.  

4.3.3.2 Entreprenadformer 
Trafikverkets bedömning: 
 
- Inom utförandeentreprenad kan innovationer som utarbetats i utrednings och projekte-
ringsfasen komma i tillämpning. 

- Totalentreprenad som innehåller krav på funktion skapar utrymme för innovation. Väg- och 
järnvägsanläggningens robusthet bör säkerställas genom uppföljning av prestandakrav över 
tid och en rimligt avvägd garantitid för åtagandet. 

Traditionellt har Trafikverket (samt Vägverket och Banverket) i stor utsträckning använt 
formen utförandeentreprenad, vilket innebär att beställarens och beställarens konsult har 
utformat den detaljerade tekniska lösningen och sedan lämnar entreprenören anbud på att 
genomföra byggandet av den specificerade anläggningen. När det gäller produktionsfasen är 
det således endast själva genomförandet av entreprenadarbetena som har blivit konkurrens-
utsatt. 

I en totalentreprenad kan entreprenörerna i högre grad erbjudas att både utforma den 
detaljerade tekniska lösningen och genomföra denna. Detta ökar möjligheten att i konkur-
rens tävla om både utformning av detaljerad teknisk lösning och genomförande. För att 
erbjuda formen totalentreprenad påbörjades för ett antal år sedan ett utvecklingsarbete i pro-
jektform, Totalentreprenader i praktiken, TEiP, för att få fram hjälpmedel som stödjer til-
lämpning av affärsformen. 

Utförandeentreprenad 
I en utförandeentreprenad står beställaren för detaljprojekteringen när det gäller bygg och 
underhållsprojekt och entreprenören genomför projektet i enlighet med den. När det gäller 
ett underhållsobjekt sker en tillståndsmätning av beställaren, vilken kan jämföras med en 
projektering som sker inför ett investering- och reinvesteringsjobb. Utföraren har också rätt 
att bedöma anläggningens tillstånd innan anbud lämnas. Det innebär att Trafikverket i dessa 
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upphandlingar ansvarar för den tekniska lösningen och presenterar för entreprenören 
färdiga bygghandlingar såsom ritningar och tillhörande tekniska beskrivningar. Befintlig-
heter det vill säga geoteknik, befintliga anläggningar inom entreprenadområdet, tillståndet 
hos anläggningar som ska åtgärdas med mera är exempel på förutsättningar som ges av 
beställaren i förfrågningsunderlaget. Trafikverket anlitar konsulter för projekteringen. Då allt 
projekteringsarbete presenteras i förfrågningsunderlaget behöver entreprenörerna lägga 
mindre resurser på sitt anbudsarbete. I dessa projekt bär Trafikverket hela risken för 
projekteringens korrekthet och entreprenörens risk är i stort sett begränsad till att arbetena 
ska utföras fackmässigt.  

En metod att öka innovationen i utförandeentreprenader är ökad insats för utredning och 
projektering i tidiga skeden för att hitta bästa lösningen. När rätt lösning är konstaterad är 
utförandeentreprenad en produktivitetseffektiv upphandlingsform. Detta bidrar till innovat-
ionsgraden och ökar Trafikverkets beställarkompetens över tid. 

För att främja konkurrens bedöms denna utförandeentreprenader vara positiv för små och 
medelstora företag eftersom små företag har sämre förutsättningar att bära/hantera risker.  

Utförandeentreprenader kan också vara att föredra då beställaren har erfarenhet och kompe-
tens att veta vad som behövs för att uppnå en viss kvalitetsnivå. Ett exempel är upphandling 
av BEST-arbeten7 i järnvägsentreprenader där säkerhetsaspekterna är mycket centrala och 
där heller inte frihetsgraderna kring konstruktion och utförandet är så stora.  

Vid en utförandeentreprenad kan beställaren föreskriva eller till och med tillhandahålla spe-
cifikt material (vilket sker i vissa mer eller mindre styrda totalentreprenader). 
Kostnadsmässigt är detta en fördel då beställare av järnvägsspecifikt material (räls, sliprar, 
kontaktledning med mera) i Sverige i stort sett endast består av Trafikverket som således kan 
upphandla stora volymer och även hålla lager vilket skulle ha varit ekonomiskt betungande 
för leverantörerna.  

Som tidigare framhållits är funktionskrav en av de viktigaste faktorerna att stimulera inno-
vation i upphandlingar. I en utförandeentreprenad finns oftast litet utrymme för detta då det 
mesta är specificerat i detalj och entreprenadformen bedöms därmed inte kunna stimulera 
innovationsmöjligheterna nämnvärt. Viktigt är därför att försöka skapa så stort konkurrens-
utrymme tillika innovationsutrymme som möjligt genom att alltid beakta likvärdiga 
lösningar mot beaktande av trafikant/operatörskrav samt aspekten 
robusthet/drift/underhåll av ett helt system.  

För att öka innovationskraften krävs ökade satsningar i tidiga skeden vilket i förlängningen 
skapar bättre lösningar med lägre investerings- och underhållskostnader. 

Inom utförandeentreprenader finns möjligheten att prova lite osäkrare och mer riskfylld 
teknik. Detta innebär att Trafikverket övertar en stor del av risken för innovationen vilket i 
många fall varken konsulten eller entreprenören är villig att ta. 

En nackdel med utförandeentreprenad är att lärandet och kopplingen mellan byggentrepre-
nör och projektör är låg. Byggtekniska förutsättningar kanske inte beaktas tillräckligt i pro-

7 BEST arbeten avser Bana, El, Signal och Tele arbeten i järnvägsanläggningen. 
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jekteringsarbete vilket kan försämra effektiviteten i byggskedet och i vissa fall höja kostna-
derna för projektet. Eventuella behov av omprojekteringar kan vara svårt att genomföra inom 
projektet och kan i vissa fall kräva en helt ny projektering eller orsaka oönskade ÄTA arbeten. 
(Bygguniversitet, 2014). För att komma tillrätta med detta kontrakterar Trafikverket numera 
projekterande konsult till att genomföra byggplatsuppföljningar. Det vill säga konsulten får 
insyn i byggandeskedet och på så sätt sker erfarenhetsåterföringen. 

Totalentreprenad 
Totalentreprenader har visat sig lämpliga ur ett produktivitetsperspektiv men för att de ska 
ge ett verkligt utrymme för innovation behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda och vissa 
aspekter särskilt beaktas. Innovation kan vara både produktionsteknik/byggande och 
produktutformning/projektering. Det förutsätter att det som ska upphandlas går att 
beskrivas med funktionskrav, att det finns en tydlighet i hur man kontrollerar att funktions-
kraven är uppfyllda och hur verifiering och eventuell certifiering av kraven ska ske. 

Ett viktigt syfte med en totalentreprenad är att ge entreprenören utökad handlingsfrihet i 
genomförandet av ett uppdrag. I en totalentreprenad har entreprenören ansvar för både 
projektering och byggandet och har således det fulla ansvaret för att de tekniska lösningarna 
fungerar som avsett baserat på de funktionskrav som beställaren angivit i förfrågningsun-
derlagen. Principiellt kan detta åstadkommas genom att Trafikverket specificerar vad som 
ska åstadkommas, exempelvis en väg mellan A och B med vissa krav på friktion och bärighet 
med mera, i stället för att som traditionellt ange vilka arbetsmoment som ska genomföras. 
Här har entreprenören möjligheter att förutsättningslöst leta efter olika tillvägagångssätt för 
att lösa uppgiften och använda sig av nya innovationer om än förmodligen inte de riktigt 
stora innovationerna. Förmodligen handlar det antingen om relativt små ändringar med 
förutsägbara resultat (till exempel tjockare eller tunnare asfaltlager) eller att man använder 
en teknik som fungerat på andra områden eller i andra länder. Detta stimulerar till nytän-
kande eftersom en mindre kostsam lösning som identifieras under projekteringen gör det 
möjligt för anbudsgivaren att sänka anbudet och på så sätt öka sannolikheten för att vinna 
upphandlingen.  

För att kunna få in ny teknik från andra länder och även möjliggöra för utländska leverantö-
rer att utföra arbeten i Sverige kan en förutsättning vara att de kan använda sina egna arbets-
maskiner. En problematik som visat sig framför allt inom järnvägsområdet är att godkännan-
deprocessen för arbetsmaskiner tar lång tid, i vissa fall upp till ett år. Detta kan vara häm-
mande för att få in nya lösningar i Sverige. Det är viktigt att hänsyn tas till detta i upphand-
lingsprocessen. 

Eftersom entreprenören i totalentreprenad ansvarar för detaljprojekteringen skapas förut-
sättningar för ett djupare samarbete mellan konsultbranschen och entreprenörerna. På sikt 
kan detta hos samtliga parter öka insikten och kunskapen om den samlade processen i till-
komsten av ett infrastrukturprojekt vilket kan leda till en förbättrad byggbarhet och effekti-
vare skötsel. Detta kan också inverka positivt på utredning och planläggning av kommande 
infrastrukturprojekt på så sätt att utredning och plan tar större hänsyn till olika möjligheter 
att fysiskt genomföra arbetena utan att onödiga låsningar och styrningar kommer in i hand-
lingarna. På detta sätt kan de frihetsgrader som finns bevaras tills den detaljerade lösningen 
utformas. Det nya planförfarandet öppnar nya möjligheter i detta avseende.  
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Alla anbudsgivare måste genomföra någon typ av projektering för att kunna lämna anbud på 
en totalentreprenad så kallad anbudsprojektering. Detta anses leda till höga anbudskostna-
der för branschen och det kan också påverka att antalet presumtiva anbudsgivare minskar. 
Detta kan motverkas genom att i vissa fall viss ersättning utgår till anbudsgivarna för anbu-
den. På sikt kommer med största sannolikhet branschen att finna metoder att minska 
anbudskostnaden allteftersom entreprenadformen blir vanligare. Men det förutsätter också 
att Trafikverkets förfrågningsunderlag får en alltmer gemensam utformning. 

Utifrån ett innovationsperspektiv är funktionskrav en av de viktigaste faktorerna att stimu-
lera innovation (Edquist, 2014). Det gäller här att kunna formulera kontrollerbara krav som 
säkerställer efterfrågad funktion. Det är inte alltid så lätt och i många fall omöjligt att göra för 
en hel anläggning eller entreprenad. Det finns alltid förutsättningar som till någon del kom-
mer att begränsa frihetsgraderna i alla totalentreprenader såsom omgivningsförutsättningar, 
beställarval mm vilket då begränsar konkurrensutrymmet och indirekt möjligheten till inno-
vation och produktivitetsutveckling.  

Delar av nuvarande regelverk är anpassat för egenregi-verksamhet, där beskrivningen av den 
detaljerade tekniska lösningen har varit dominerande. Den nu pågående anpassningen av 
regelverken (planerat klar 2016) ska medföra att Trafikverkets krav på färdig leverans ska bli 
än mer tydliga och kontrollerbara. Där det kan tillämpas skrivs krav på funktion, vilket 
kommer att öppna för nya lösningar. 

Då entreprenörerna bereds frihet att välja material, insatsvara konstruktion eller utförande 
kan det innebära större variantrikedom i de färdiga produkterna. Detta kan försvåra standar-
disering, upprepning och stordriftsfördelar vid drift och underhåll och därmed ge ökade 
livscykelkostnader8. För att leverera ett transportsystem som är kompatibelt med befintliga 
fordon kommer till exempel inom järnvägsområdet den existerande tekniken i gränssnittet 
mellan anläggning och fordon vara styrande. Detta sker antingen via av Trafikverket tillhan-
dahållet material eller genom att en standard åberopas i utförandet (design basis) för den 
detaljerade lösningen, sedan får leverantören köpa in produkterna. Det är i många fall med 
utgångspunkt utifrån de senare aspekterna som Trafikverket väljer att styra lösningarna i 
många totalentreprenader.  

Ökad innovation beror delvis på entreprenörernas möjligheter till innovation vilka kan öka 
genom ökade frihetsgrader. För att innovation verkligen ska äga rum måste även drivkraf-
terna stärkas genom att det finns potential för entreprenören att tjäna pengar på sitt föränd-
rade arbetssätt (Bygguniversitet, 2014). Eftersom entreprenören i en totalentreprenad har 
ansvar för de tekniska lösningar som projekteras och byggs så finns det sannolikt stor tvek-
samhet till att i anbudet erbjuda tidigare inte använda tekniska lösningar vars långsiktiga 
funktion är osäker. För att skapa ökad motivation kan det innebära att Trafikverket i 
upphandlingen förändrar leverantörens ansvar om nya lösningar införs. Exempelvis kan man 
i vissa fall minska garantitiderna på typer av beläggningar eller andra tekniska lösningar.  

Säkerhetsaspekter, interna regelverk, tillhandahållande av material (för järnvägen) och 
styrda tider för genomförandet, främst vid arbete i järnvägsanläggningen, innebär begräns-
ningar i utrymmet för hur entreprenören kan genomföra sitt arbete. Med andra ord kan en 
totalentreprenad vara lika styrd när det gäller val av teknik som en utförandeentreprenad. 

8 Livscykelkostnad innebär totalkostnaden för en viss utrustning under hela dess livslängd, från att den 
installeras till att den slutligt tas ur bruk. 
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Däremot är valet av hur arbetena ska utföras oftast mer öppet i en totalentreprenad än i en 
utförandeentreprenad. 

Trafikverket bedömer det vara rimligt att en fördelning 50/50 mellan utförande- och tota-
lentreprenad kan tillämpas i Trafikverkets verksamhet framöver.  

Som tidigare nämnts gäller här att anpassa kravställande och regelverk för att inom totalent-
reprenadformen ge det utrymme för innovation som förväntas. Det är fullt möjligt med de 
anpassningar som planeras att totalentreprenader på sikt kan bli den mest frekvent förekom-
mande innovationsvänliga upphandlingsformen i Trafikverket.  

Exempel på totalentreprenad är bron över ”E4 Rotebro” där entreprenörens lösning med en 
temporär bro som kan sidolanseras gett mycket goda besparingar för Trafikverket. Detta 
innebär att en beredskapsbro inte behöver byggas för att sedan rivas. Förslaget innebär en 
kostnadsbesparing på 110 miljoner kronor.   

 

Totalentreprenad med underhållsåtagande 
En totalentreprenad med underhållsåtagande är en typ av totalentreprenad där beställaren 
inte styr mot specifik teknisk lösning utan mot ett slutresultat som ska uppfylla en viss funkt-
ion över tiden och där även underhåll av anläggningen under viss tid ingår. Denna typ av 
uppdrag främjar kopplingen mellan projektering, produktion/byggande, underhåll och drift 
vilket antas underlätta kunskapsutbytet mellan delarna och på sikt leda till ökad effektivitet 
där kunskap blir ett konkurrensmedel. Lärandet om vilka aspekter som är väsentliga i 
driftskedet kan på så vis tas omhand redan i projekteringsskedet. Denna form av kontrakt 
anses skapa utrymme för ökad innovation i kontrakten då återbetalningstiden för själva inve-
steringen blir längre genom att kostnaden kan spridas ut över både projekterings-, byggande- 
och förvaltningsskedet (SOU2010:56) (SOU2012:39). Viktigt här är att kontraktstiderna inte 
är för korta.  

Negativa aspekter av totalentreprenader med underhållsåtagande (ofta kallat funktionsentre-
prenader) är att entreprenörerna ser en risk i att prova nya lösningar då dessa kan leda till ej 
förutsedda högre kostnader för underhåll och drift. Detta kan leda till att entreprenören trots 
ett utrymme för innovation använder beprövade lösningar. Avgörande här kan vara att 
Trafikverket har tillräckligt många och tillräckligt stora kontrakt där entreprenörerna kan 
nyttja samma lösning i flera kontrakt. Tyvärr kan detta innebära att flera mindre entrepre-
nörer inte vågar lämna anbud.  

Inom tidigare Vägverket och nu Trafikverket har flera underhållskontrakt på beläggning 
handlats upp. Redan år 2000 slöts flera kontrakt på E4:an genom Jönköping- och Öster-
götlands län där entreprenörerna övertog ett funktionsansvar på blandade beläggningstyper. 
I dessa kontrakt har Trafikverket beskrivit funktionella krav, bland annat jämnhet på belägg-
ning och friktion utifrån en normalstandard. Till detta kopplades en bonus - levererar entre-
prenören bättre än godkännandenivån erhåller de en bonus. Här skapas innovations-
utrymmet för entreprenören med funktionskrav och drivkraften med bonus. Dessa kontrakt 
var då på 9 år och de som ligger ute på räkning nu är på 15 år. Kontraktstiden har valts 
utifrån att minst två underhållsbeläggningar kommer att behövas vilka entreprenören får ta 
ansvar för. Utifrån dessa kontrakt framgår tydligt att det går att effektivisera och att entre-
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prenören har stimulerats till nya lösningar. Exempelvis har entreprenören jobbat med speci-
ella bindemedel i beläggningarna för att öka livslängden. Ett annat är att vid målning av väg-
markeringar använda spray istället för den traditionellt använda extruderade massan (färgad 
massa som värms upp och läggs ut och stelnar då den svalnar). Sprayen är lättapplicerad och 
uppfyller funktionskraven väl och är tydlig för trafikanter, men kräver tätare åtgärder då den 
inte lika hållbar över tid.  Vid kalkyleringen i anbuden upplever Trafikverket att man utgår 
från beprövade lösningar, men ovan visar att innovativa lösningar kan komma fram i 
kontraktsgenomförandet. Entreprenörernas riskbenägenhet att kalkylera in nya lösningar 
redan i anbudsskedet verkar vara låg.  

Det som också framgår är att små företag inte lämnar anbud på denna typ av kontrakt och att 
färre anbud inkommer, precis som befarats. Det krävs en viss volym för att entreprenörerna 
ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud. En risk för entreprenören är exempelvis att de 
bedömer nedbrytningshastigheten av beläggningen fel så att fler åtgärder behövs. En annan 
risk är att förutsättningarna ändras – till exempel kraftigt ökad trafikmängd vilket påverkar 
slitage och nedbrytning eller att vägen byggs om från 2+1 väg till motorväg. Om det senare 
uppkommer är det en förändring av förutsättningarna för entreprenaden som beställaren har 
ansvar för. Viktigt är att välja objekt med stabila förhållanden och ange de kända föränd-
ringar som kommer längre fram.  

Ett annat exempel är ”E4 Sundsvall” som upphandlats som totalentreprenad med funktions-
krav och långt drift- och underhållsåtagande samt medfinansiering med broavgift och kom-
munalt bidrag. Modellen inklusive ett antal specifika kontraktsvillkor samt utformning av 
riskfördelning och incitament kommer från utlandet och har gett goda besparingar för 
Trafikverket som även inneburit nya lösningar för grundfundament för bro. 

Då entreprenören, oavsett kontrakt, har kostnader för maskiner och basorganisation har de 
långa kontraktstiderna också visat sig positiva då entreprenörerna har en bas att luta sig mot 
vilket ger en trygghet i att satsa på nytt 

Ytterligare ett exempel på totalentreprenad med underhållsåtagande är nybyggnation i 
råmark mellan Mjölby-Motala på riksväg 50. I detta kontrakt ingår även ett underhållsansvar 
på 20 år. Entreprenören har här jobbat med olika tekniker i överbyggnaden (t.ex. indränkt 
makadam) och tunnare konstruktioner i vägrenarna för att spara material. Det har visat sig 
att fler trafikanter än entreprenören räknat med kört på vägrenen och att längsgående 
sprickor har bildats. Entreprenören har därför tvingats fräsa upp och lägga om beläggningen. 
Detta har naturligtvis entreprenören tagit lärdom av, men samtidigt visar det att riskhante-
ringen av nya lösningar inte får underskattas. Ett annat projekt som pågår är nybyggnation 
av vägavsnittet Myre-Skönsmon inom projekt E4 Sundsvall vilket utförs som totalentrepre-
nad med funktionskrav och tillhörande tjugo års drift- och underhållsansvar.  

4.3.3.3 Ersättningsformer och Incitamentsmodeller 
Trafikverkets bedömning: 

- Alla ersättningsformer kan användas vid innovationsupphandlingar 

- Ersättningsformen fast pris i en totalentreprenad skapar egna drivkrafter för innovationer 
vad gäller produkter och processer. 

- Incitamentsersättningar baserade på fastpris eller riktpris i utförandeentreprenader skapar 
drivkrafter för innovation.  
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- För att skapa drivkraft för att leverera innovativa lösningar i kommande utförandeentrepre-
nader och konsultuppdrag bör incitamentsmodell övervägas. 

- Systematisk uppföljning av befintliga incitamentsmodeller för att stimulera innovation är 
nödvändigt som grund för vidareutveckling av modellerna 

En viktig drivkraft för leverantörerna att vara innovativa är att det finns ekonomiska incita-
ment för detta. Det finns olika ersättningsform för att ge incitament för innovation som är 
olika lämpliga beroende på uppdrag. I Trafikverket används i stort sett alla former av ersätt-
ningsmodeller vilka systematiskt behöver utvärderas för att få ett kontinuerligt lärande. 
Trafikverket arbetar också med att utveckla enhetliga incitamentsmodeller. Det finns idag 
mycket lite forskning kring incitamentsmodeller inom anläggningsbranschen och dess kopp-
ling till hur leverantörerna arbetar med innovationer. Mer forskning behövs. 

Fast pris  
Ju större möjligheter leverantören har att kunna påverka projektets resultat desto mer lämp-
ligt är det med fast pris som ersättningsmodell.  Leverantören vill hålla nere kostnaderna för 
att bli mer effektiva men tenderar samtidigt mindre riskbenägna. Detta skapar också incita-
ment för leverantören att arbeta effektivt och komma fram med innovationer som kan sänka 
kostnaderna. En nackdel med fast pris är att leverantören inte har något incitament att leve-
rera mervärde i form av högre kvalitet än utlovat. Tvärtom strävar en rationell leverantör 
efter att leverera lägsta godtagbara kvalitet inom ramen för kravet på fackmässigt utförande 
eftersom ökad kvalitet ofta ökar leverantörens kostnader. Detta gäller såväl vid konsult-
upphandlingar som vid entreprenadupphandlingar. De flesta totalentreprenader som för när-
varande genomförs i Trafikverket upphandlas med fast pris som ersättningsform. För att 
säkerställa kvalitetskraven så följs funktionskraven upp under en väl anpassad garantitid.  
 
Löpande räkning  
Vid löpande räkning får leverantören betalt för de faktiska kostnaderna för att utföra uppdra-
get i enlighet med de priser exempelvis timpriser för personal och priser på maskiner och 
material som konsulten/entreprenören lämnat i upphandlingen.  Det innebär att Trafik-
verket i princip tar hela risken för att projektet kan genomföras som planerat. Ersättnings-
modellen är bra i situationer där säkerhet och kvalitet är kritiska eller där osäkerhet kring 
slutleveransens utformning finns. Leverantören får här betalt för det arbete som utförs och 
behöver inte ge avkall på leveransen i förhållande till kostnader och gör också parterna mer 
flexibla att göra förändringar. Denna ersättningsform anser vissa innebär att leverantören 
inte behöver anstränga sig mer än nödvändigt vilket kan öka kostnaderna mer än nödvändigt. 
Förmodligen innebär inte heller denna ersättningsform att kvalitetshöjande innovationer ut-
vecklas eller används då det inte ger leverantören någon kostnadsbesparing. Om det däremot 
finns någon form av kvalitetsincitament kopplat till ersättningsformen skapas större driv-
krafter hos leverantören att vilja leverera något extra. Det framgår exempelvis i upphand-
lingen av ”Röforsbron” som helt upphandlades på BIM-handlingar, vilket inte tidigare gjorts 
inom Trafikverket. Detta gav stor osäkerhet för entreprenören som inte arbetat på detta sätt 
tidigare. Ersättningsformen var därför tvungen att vara anpassad efter denna risk.  
 
 
 
 
 



 

33 
 

Incitament 
Incitament innebär att ekonomiska parametrar kopplas till ersättningsmodellen. Detta kan 
innebära lägre ersättning i form av viten eller bonus om leveransen överträffar viss kvalitets-
nivå. Detta skapar en drivkraft hos leverantören att vilja leverera bättre än angivna minimi-
nivåer i upphandlingen. Incitamenten kan vara kopplade till aspekter som exempelvis kost-
nader, kvalitet, leveranstid, driftsäkerhet, ekonomihantering, samarbetsklimat, arbetsmiljö 
och miljöbelastning. Detta har påtalats i upphandlingsutredningen (SOU2010:56) vara av 
stor vikt för att stimulera till drivkraften att vilja höja kvalitet och effektivitet genom innova-
tiva lösningar. Trafikverket utvecklar modeller för detta där konsultupphandlingar med fast 
arvode med incitament är en, och den bonusmodell som användes inom ”Konsultkontrakt 
järnvägsplan och systemhandling” för Västlänken är goda exempel. På entreprenadsidan 
finns exemplet bron över ”E4 Rotebro” där entreprenören får 500 000 kronor för varje vecka 
som de kan vara klara innan utsatt sluttid enligt kontraktet.  
 
Konsultarvoden 
Trafikverket upphandlar konsulttjänster både i tidiga skeden vid åtgärdsvalsstudier och 
vidare vid framtagande av väg- och järnvägsplaner till genomförandeskeden och dess projek-
teringar. Konsulttjänsterna nyttjas på olika sätt beroende på vilken fas de upphandlas till. I 
de tidiga faserna arbetar konsulterna mer som processledare och utredare, ju närmare byg-
gandet processen kommer desto mer som tekniska specialister. 

 

Bilden visar olika skeden i byggandeprocessen där konsultupphandlingar är aktuella. 
 

Traditionellt har rörligt arvode använts vid i stort sett alla konsultuppdrag. Nu arbetar 
Trafikverket med att gå över till en större andel fast arvode med mål att till 2018 ha upphand-
lat 40 procent av de tekniska konsulterna på fast arvode. Ett fast arvode på ett uppdrag anses 
ge konsultföretaget större möjlighet att fördela och nyttja sina resurser vilket skapar ett effek-
tivt arbetssätt. Det finns dock i vissa fall indikationer på att konsulter upplever sig hämmade 
av ett fast arvode vilket leder till leverans av standardlösningar i stället för nytänkande och 
effektiviseringar. 

För att stimulera konsulterna att tänka innovativt är ersättningsformen viktig då det är kon-
sultens förmåga/färdigheter, kompetens och erfarenheter som efterfrågas. Viktigt är att ge 
tydliga förutsättningar och skapa utrymme och drivkraft att tänka innovativt genom exem-
pelvis incitament. 

 

 



Det finns olika ersättningsformer som alla lämpar sig vid olika förutsättningar, exempelvis: 

1 Rent fast arvode – då förutsättningar är klara i förfrågningsunderlaget 
2 Fast arvode med löpande ersättning– då vissa förutsättningar kan låsas i funktion till 

fast arvode men okända faktorer ligger utanför och ersätts med löpande timpriser 
3 Fast arvode med incitament – under projektets gång 
4 Kompetensupphandling då Trafikverket sätter priset – vad får jag för detta? 
5 Rörligt arvode 

När upphandling sker med fast arvode är det viktigt att det är tydligt vad som ska ingå i leve-
ransen och eventuell styrning av genomförandet så att leverantören kan lämna korrekta 
anbud. De beskrivningar som Trafikverkets lämnar idag bedöms av leverantörsmarknaden 
inte alltid vara tillräckligt tydliga, vilket är ett problem samtidigt som det också finns en viss 
ovana på marknaden att jobba med fast pris mot verket.  

Även incitament ska vara tydligt formulerade så att det framgår vad som krävs av leverantö-
ren för att incitamentet ska utfalla.  Ett incitament ökar drivkraften hos företagen att vara in-
novativa och får endast basera sig på faktorer som företagen själva kan påverka. Ansträng-
ningen att få ett incitament bör inte vara orimligt stor i förhållande till incitamentets storlek. 
Ett incitament bör inte heller utfalla alltför lång tid efter det att företagets uppdrag är avslu-
tat.  

Trafikverket har använt sig av flera incitamentsmodeller; 

• Vid utarbetande av järnvägsplan och systemhandling för Västlänken inarbetades en 
incitamentsmodell kopplat till rörligt arvode som stimulerar nytänkande och 
besparingar för projektet. Här kan kalkylerade besparingar på närmare 0,8 miljarder 
kronor redovisas.  

• Vid upphandling av tekniska konsulttjänster eller uppdrag i senare skeden har en 
modell med fast arvode och incitament utarbetats. Här framgår vilka parametrar som 
konsultens leverans kommer att bedömas efter och vad som krävs för att få poäng 
inom de 8 olika kriterierna. Varje poäng motsvarar 0,7 procent av konsultuppdragets 
kontraktssumma. Totalt kan konsulten få bonus på närmare 20 procent av 
kontraktssumman där 1/5 av möjlig bonus står för innovationsfrämjande faktorer. De 
projekt som är berörda är primärt upphandling av tekniska konsulter i 
förprojektering av byggnation av infrastruktur för väg- och järnväg som utgör 
merparten av konsultupphandlingarna.  

• Ytterligare en incitamentsmodell är utarbetad och ska testas i 60 st 
konsultupphandlingar under 2014/15. Den är uppbyggd på motsvarande sätt som den 
ovan beskrivna modellen med fast arvode och poäng för olika kriterier, men här 
kommer bedömning att hämtas från Trafikverkets leverantörsuppföljningssystem. 

Det är viktigt att bedöma om de immateriella rättigheterna ska tillfalla Trafikverket eller kon-
sultföretaget. För konsultfirman är det en stark drivkraft att prestera bra lösningar om de får 
behålla de immateriella rättigheterna. Dessa kan då användas i kommande uppdrag och är 
det kunskapskapital som konsultfirmorna baserar sin utveckling på. Omvänt innebär detta 
att konsultföretagens drivkraft att vara innovativa eller informera om nya, potentiella lös-
ningar hämmas om Trafikverket väljer att de immateriella rättigheterna ska tillfalla verket. 
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Vanligtvis begär Trafikverket full nyttjanderätt till uppdragsresultatet för användning i 
beställarens verksamhet. Med full nyttjanderätt avses att beställaren har rätt att för sin verk-
samhet framställa och fritt nyttja exemplar av arbetsresultatet i såväl ursprungligt som av 
beställaren ändrat skick utan ersättning till konsulten. I undantagsfall begär Trafikverket 
äganderätten till originalhandlingar som tas fram inom ramen för uppdraget liksom till de 
datafiler som handlingarna framställs ur. 

 

4.3.3.4 Samverkansformer  
Trafikverkets bedömning: 

- Samverkan bör användas i projekt där innovationsarbeten krävs. 

- Ytterligare former för samverkan behöver utvecklas.  

Entreprenadprojekt kan genomföras inom ramen för någon systematisk form av samverkan. 
Inom Trafikverket används samverkan enligt FIA-modellen9 (FIA 2. , 2006). Samverkan 
innebär att arbetet utförs i nära samverkan mellan entreprenör, projekterande konsult och 
beställare för att bidra till ett effektivt arbetssätt, rätt kvalitet, god måluppfyllelse och goda 
relationer. I uppdraget sker denna samverkan i en strukturerad form och skall genomsyra ar-
betssätt, förhållningssätt till uppdraget och till varandras roller. Viktiga ingredienser i en 
lyckad samverkan är information/kommunikation, öppenhet och förtroende. Detta är mjuka 
parametrar som både beställare och entreprenör måste lägga stor vikt på under hela genom-
förandet. 

En god dialog under kontraktstiden mellan beställare, konsult och entreprenör är en fram-
gångsfaktor där entreprenören får en ökad förståelse för beställarens behov och problematik. 
Tillika får beställaren en ökad inblick i entreprenaden för att kunna säkerställa att det som 
efterfrågas också kommer levereras och kan på så sätt i tid påverka utförandet om det visar 
sig avvika från behovet. 

Samverkansformer kan stimulera till att innovationer utvecklas och används då samarbetet 
mellan entreprenör, konsult och beställare är nära med tydligt fokus på resultatet i projektet. 
Samverkan i kombination med ersättningsformer som till exempel löpande räkning i en utfö-
randeentreprenad eller fast pris med incitament kan innebära att Trafikverket kan använda 
och utveckla innovationer inom projekt och att beställaren står för risken. Trafikverket kan 
på så sätt efterfråga innovationer. 

Inom delar av projekt Västlänken är en samverkansmodell kallad Early Contractor involve-
ment (ECI) på förslag att användas. Det primära målet med modellen är att skapa en innova-
tiv samverkan och en ”bäst för projektet” attityd mellan beställare och entreprenör. Genom 
kreativa och innovativa inspel i tidigt skede samt större ansvarstagande från entreprenören 
finns stora möjligheter till mer effektiva produktionsmetoder och minskade kostnader genom 
samverkan mellan entreprenör och beställare. Det finns ett stort intresse från marknaden för 
samverkansmodellen och värdet för ECI modellen i projekt Västlänken upplevs vara högt.  

9 FIA – Förnyelse i Anläggningsbranschen. Projektet FIA startades på initiativ av Vägverket och Banverket i 
december 2003. I mars 2012 avslutades projektet. Syftet med FIA var att samla anläggningsbranschens aktörer, 
från beställare till enskilda entreprenörer, kring insikten om att en förbättring och förnyelse i 
anläggningsbranschen är nödvändig.  
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Trafikverket driver för närvarande ett utvecklingsprojekt i samråd med Sveriges 
byggindustrier för att vidareutveckla och standardisera de samverkansformer som 
utvecklades inom FIA-samarbetet i början av 2000-talet. 

 

4.3.4 Riskhantering  
Trafikverkets bedömning: 

- Innovationsupphandling innebär alltid en viss risk. Väl avvägd riskfördelning mellan 
Trafikverket och leverantör är avgörande, den som bäst kan hantera risken ska ta ansvar för 
den. 

- Kontinuerlig erfarenhetsåterföring för att utveckla förmågan att analysera och hantera 
risker kopplat till potentiella innovationsmöjligheter är viktigt 

- Ett antal typfall bör utarbetas med rekommendation hur risker förknippade med 
innovationsupphandlingar bör hanteras inom ramen för olika affärsformer  

De risker som avses här är ekonomiska risker för både beställare och leverantör men även 
risk att efterfrågad funktion inte uppnås. Säkerhetsrisker förknippad med tredje man hante-
ras inte här. 

En innovationsupphandling innebär att man köper något som inte finns på marknaden eller 
att i förfrågningsunderlaget öppna upp för nya lösningar. Det är väsentligt att man innan en 
upphandling försöker analysera vilka risker som kan vara aktuella och bemöta riskerna på 
lämpligt sätt i upphandlingarna och i verksamheten. Är det ett stort utvecklingsarbete som 
krävs måste man vara medveten om att riskerna och oftast också att kostnaderna ökar. Nya 
lösningar innebär också möjligheter till ökad kvalitet, bättre funktion och kostnadsbesparing 
hos beställaren och ökad vinst hos leverantören. 

Exempelvis behöver ny teknik såsom i exemplet ”Skyddsjordningssystem till Malmö C” kon-
trolleras och valideras för att säkerställa att funktionen överensstämmer med specificerat 
krav. Risken kan ju vara att tekniken faktiskt inte fungerar vilket gör att Trafikverket står 
utan den effektiva skyddsjordningslösningen som önskats och därför tvingas använda befint-
liga, mindre effektiva och dyrare lösningar. Risken hos leverantören är att mycket pengar har 
lagts på att utveckla något som inte ger kalkylerad vinst. 

Att utveckla nya lösningar, till exempel nya typer av bullerreducerande beläggning eller nya 
värmesystem för spårväxlar innebär också en risk för leverantören om man samtidigt ikläder 
sig ett långt och omfattande garantiansvar. Det kan bedömas vara en så pass stor riskfaktor 
att det inte är värt utvecklingsinsatsen för leverantören. Garantitider och tider för kontroll 
och godkännande behöver därför vara väl genomtänkta. Den part som kan hantera risken på 
bästa sätt ska också stå för risken. 

Att ge ersättning för anbud är ett sätt att minska risken för leverantörerna. Det gäller särskilt 
för de stora projekten där leverantörerna lägger stora resurser på anbudsprojekteringen utan 
att vara säker på att man blir tilldelad något kontrakt. Om leverantören kan få ersättning för 
sina anbud vågar de lägga den där extra tiden på att beakta de innovativa lösningarna och 
inte enbart använda tidigare beprövade metoder och teknik. 
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Erfarenhetsåterföring kring hur risker för innovationer analyseras och hur de lämpligast 
balanseras med olika ersättningsformer eller genom annat förfarande är väsentligt för att 
kunna utveckla bra arbetsformer och modeller. Det finns idag inte mycket kunskap kring 
vilka risker som bör beaktas och hur de lämpligast bemöts i olika fall.  

 

4.3.5 Utvärderingsmodell 
Trafikverkets bedömning: 

- Trafikverket ska för väl valda fall fortsätta använda mervärdesmodellen för att främja inno-
vation vid bedömning av anbud där risken är att konkurrensen hämmas av alltför höga ska-
krav.  

- Trafikverket kommer att utveckla riktlinjer för inom vilka områden mervärdesmodellen bör 
användas och hur utvärderingskriterierna bör formuleras. 

- Alternativa utföranden är svåra att hantera i upphandlingsprocessen och därmed svåra att 
tillämpa och förordas därför inte. 

I Trafikverket upphandlas flertalet entreprenader och konsultuppdrag på lägsta pris. Då 
bedömning görs att tillräckligt många anbudsgivare kan nå kvalificeringsnivån ställs alltså 
enbart ska-krav vid prövningen av anbuden. Kraven ska vara relevanta för entreprenaden 
eller konsultuppdragets genomförande. Trafikverket strävar också efter att ställa krav på 
företagsnivå eller organisationsnivå och inte på specifika personella resurser för att undvika 
beroende och anknytning till enskilda personer.  I de fall där Trafikverket bedömer att alltför 
höga ska-krav innebär för få anbudsgivare används tilldelningsgrunden ekonomiskt mest för-
delaktigt. I de fall tilldelningsgrunden ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” nyttjas 
använder Trafikverket mervärdesbedömning. Mervärden ger möjlighet då Trafikverket är 
beredd att betala för något som överskrider kvalificeringskraven. Mervärdesmodellen 
innebär att ett antal tilldelningskriterier anges i förfrågningsunderlaget. För varje kriterium 
erhåller anbudsgivaren en viss ekonomiskt värde utifrån hur väl anbudet visar att kriteriet 
uppfylls. Varje poäng motsvarar ett visst värde som räknas av från anbudssumman som 
bildar anbudets jämförelsesumma. Det anbudet med lägst jämförelsesumma tilldelas 
entreprenaden eller uppdraget. Fördelen med mervärdesmodellen är att det är en absolut 
värdering oberoende av andra anbudsgivares erbjudna mervärden. Utvärderingen sker 
istället mot fastställda tilldelningskriterier. För att Trafikverket ska få en koppling mellan 
anbudsutvärderingen och genomförandet av kontraktet utfaller ett vite om dubbla mervärdet 
i det fall leverantören inte levererar utlovat mervärde.  

Vilka kriterier som är lämpliga och hur dessa ska viktas är komplicerat och beroende på vad 
som ska upphandlas. Här arbetar Trafikverket systematiskt med att utveckla modeller som är 
hållbara för specifika upphandlingsområden där mervärden bedöms nödvändiga. Viktigt här 
är också att följa upp mervärdena i kontraktsgenomföranden, vilket Trafikverket behöver för-
bättra sitt arbete kring. 

Det finns även andra utvärderingsmodeller för att bedöma ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbud exempelvis ”relativ bedömning”. En relativ utvärderingsmodell innebär att utvärde-
ringen av ett anbud är beroende av ett annat anbud. Denna används inte i Trafikverket då 
den visat sig orsaka skev utvärdering i de fall mycket låga eller höga anbudssummor kommer 
in. 
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Om anbud med alternativa utföranden (sidoanbud) tillåts ges leverantören möjlighet att 
komma med andra lösningar än de som föreskrivits i förfrågningsunderlaget. Detta sätt att 
efterfråga nya lösningar brukar oftast lyftas fram som ett gott sätt att tillåta nytänkande i 
upphandlingar. I realiteten är det inte så lätt att hantera i en upphandlingsprocess. En svårig-
het är att jämföra och följa upp offererade lösningar i relation till efterfrågade funktioner och 
alla de förutsättningar inklusive restriktioner som gäller. Trafikverket anser det svårt att 
tillämpa alternativa utföranden fullt ut på ett transparent sätt, däremot avser Trafikverket 
uppmuntra godkännande av likvärdiga lösningar. Bedömningen om likvärdighet ska göras 
mot de prestanda- och funktionskrav som gäller för de standarder beställaren hänvisat till 
och måste alltid beaktas 

Trafikverket kan visa på två exempel där entreprenörens förslag till lösning bidragit till att 
nya kostnadseffektiva lösningar används. Det första exemplet är Söderströmstunneln inom 
projekt ”Citybanan”, en totalentreprenad värd 1,3 miljarder kronor, där entreprenören in-
kom med ett anbud på en sänktunnellösning. Jämfört med det normala sättet med spontning 
medförde denna lösning en avsevärd besparing. Det andra exemplet är bron över ”E4 
Rotebro” där entreprenörens föreslagna lösning innebar att den temporära bron kunde sido-
lanseras vilket medförde att en beredskapsbro inte behövde byggas för att sedan rivas. För-
slaget innebar en kostnadsbesparing på 110 miljoner kronor, kortare byggtid och mindre 
störningar för resenärerna.  

Fortsättningsvis kommer Trafikverket verka för att utforma totalentreprenader med funkt-
ionskrav där lösningarna tas fram av leverantörerna som en naturlig process inom entrepre-
naderna. Alternativa utföranden är relevant i utförandeentreprenader. 

 

4.3.6 Vid kommersialisering av nya lösningar 
Trafikverkets bedömning: 
 
- Där Trafikverket finansierat framtagande av ny teknik bör resultaten bli allmänt tillgängliga 
och kunna nyttjas i fri konkurrens. 
 
- Upphovsrätter till lösningar som tas fram inom ramen för innovationsvänliga 
upphandlingar ska normalt innehas till fullo av leverantören.  
 
- Validering av nya tekniska lösningar är centralt för att denna ska kunna implementeras i 
väg och järnvägsanläggningarna. 
 
- Innovationsupphandling kan med fördel användas för att dela riskerna för validering av ny 
teknik. 
 
Gränsen mellan utvecklingsprojekt och kommersialisering kallas ofta ”Dödens dal”. Det är 
där de flesta utvecklingsprojekt stoppar. Vad gäller att köpa en produkt som ännu inte är 
kommersialiserad på marknaden ställs man som köpare inför ett antal frågeställningar.  

Ett exempel är upphandling av ”Restider och väglagsdata” där motsvarande produkter inte 
finns att köpa. Svårigheterna blir då att både hantera prisläge och kvalitetsnivå. Hur mycket 
får informationen kosta? På vilket sätt levereras data och med vilken kvalitetsnivå? Hur ser 
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konkurrensläget ut? Hur hanteras eventuella risker såsom leveransosäkerhet när det gäller 
ny teknik?  

Att hantera aspekter som patent, immateriella rättigheter och licenser är också viktiga 
faktorer att beakta. Det finns ju i detta läge heller inget referensobjekt eller kanske inte heller 
någon testserie eller motsvarande som kan verifiera att de nya tekniklösningarna fungerar. I 
det läge där Trafikverket agerar ”språngbräda” för de nya innovationerna blir man i samma 
veva även referens till det nya. Trafikverket medverkar här till att innovationer sprids.  

Då Trafikverket varit delaktiga i ett utvecklingsprojekt som senare kommer att upphandlas 
kommer aspekterna av vem som har rättigheterna till resultaten i fokus. Viktigt här är att 
dessa frågor hanteras tidigt i utvecklingsprocessen. Affärsaspekterna kan behandlas på flera 
sätt till exempel genom att Trafikverket får rätt till resultatet i form av en licens eller att hela 
resultatet tillfaller Trafikverket som sedan ansvarar för att resultatet från utvecklingsarbetet 
görs allmänt tillgängligt. Dessa kan sedan användas av intresserade leverantörer och upp-
handlas på sedvanligt sätt inom upphandlingslagstiftningen. Det är i detta sammanhang 
mycket viktigt att ansvars- och försäkringsfrågor utreds noggrant och hanteras på ett lämp-
ligt sätt. Det är en extrem exponering för en leverantör att gentemot tredje man ansvara för 
skada som ett resultat orsakar varför många företag i förhållande till tredje man friskriver sig 
från ansvar för skada. Frågan är också om ett sådant ansvar skulle täckas av konsultansvars-
försäkringar. En leverantör som i ett uppdrag använder ett resultat som en annan leverantör 
har åstadkommit har också svårt att ta ansvar för resultatet. Det är en stor och udda expone-
ring att ta ansvar för något som en annan leverantör har åstadkommit  

I de fall leverantören finansierar utvecklingsinsatsen, som t.ex. kan vara fallet vid innovat-
ionsvänliga upphandlingar, är det normalt leverantören som också äger resultatet.  

Trafikverkets målsättning är att stimulera till en aktiv marknad med god konkurrens och ser 
inget egenvärde i att äga resultaten. 

Data som genereras i Trafikverket är i de flesta fallen tillgänglig för kommersiella aktörer och 
Trafikverket välkomnar att marknaden utvecklar produkter utifrån detta. Exempelvis för att 
utveckla ”appar” för trafikinformation till resenärer. 

För att innovationer och ny teknik inom Trafikverkets verksamhetsområde ska komma till 
stånd, krävs att den kan valideras genom beräkning eller provning innan den installeras i 
väg- och järnvägsanläggningarna. Det är av yttersta vikt att säkerhetsaspekter och funktion är 
säkerställd innan installation sker. Här skiljer förutsättningarna mellan teknikslag och även 
mellan väg och järnväg. Vissa teknikslag är mer mogna vad gäller tillgång på standard och 
har också standardiserade provningar och kontrollmetoder, medan andra saknar detta. På 
lång sikt behöver standardiseringsarbetet systematiseras och prioriteras, framför allt inom 
järnväg. På kort sikt behöver den så kallade godkännandeprocessen på järnväg genomlysas. 
Inom vissa teknikslag, framför allt inom vägsystemet ligger verifieringsansvaret på leveran-
törsmarknaden. Inom andra teknikslag, framför allt inom järnvägssystemet tar upphand-
lande myndighet ansvar för detta. 

Då det kan vara svårt att validera tekniken på annat sätt än i Trafikverkets anläggningar har 
verket en viktig roll i att möjliggöra införande av ny teknik.  Detta innebär också att det är av 
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stor vikt att kompetensen finns i Trafikverket för att kunna ta ansvar för kontrollen och god-
känna nya tekniker. I de fallen behöver inte leverantörerna stå för risken som i många fall 
skulle kunna väga tyngre än att utveckla tekniken över huvud taget.  

Ett annat sätt att lösa verifiering på är att nyttja tredjepartsorgan för kontroll och provning 
som kan utfärda någon form av certifikat. Dessa har dock inte automatisk tillgång till Trafik-
verkets anläggning vilket innebär att Trafikverkets engagemang är centralt oavsett vilket sätt 
tekniken verifieras på. Fördelen med ett verifieringsorgan är att tekniklösningar som inte är 
helt beroende av test i verkets anläggning till exempel maskinutveckling underlättas. För att 
sedan entreprenörerna ska våga använda den nya tekniken behöver även de ha kompetens 
kring lösningen och tillräckliga incitament för att säkerställa att Trafikverket också kommer 
tillåta den nya tekniken i kommande upphandlingar.  I ”Växelvärmesystem” har provningar 
föregåtts av upphandlingen och inom de första två åren kommer tekniken valideras i anlägg-
ningen. Vad gäller upphandlingen av ”Skyddsjordning Malmö C” kommer tekniklösningen 
utvecklas och godkännas av Trafikverket innan den installeras. I detta fall kommer godkänd 
tekniklösningen att utgöra underlag till en standard för skyddsjordning av tunnlar i Sverige. 
Detta möjliggör andra företag att kunna offerera motsvarande lösningar i kommande upp-
handlingar vilket skapar konkurrens på marknaden. Företaget som utvecklat lösningen kom-
mer dock att till en början ha ett visst teknikförsprång.  

Vad gäller den förkommersiella upphandlingen ”Elvägar” så är syftet med projektet att 
validera tekniklösningar för att få ett underlag för industriella, akademiska och politiska be-
slut om eventuell fortsatt utveckling och implementering av ”elvägar” i det svenska vägtrans-
portsystemet. 

 

4.3.7 Arbetssätt i Trafikverket 
Trafikverkets bedömning: 

- Utveckling av attityder och förhållningssätt inom Trafikverket krävs för en framgångsrik 
tillämpning av innovationsupphandling. Detta förutsätter ledningens stöd samt en tydlig 
målstyrning och uppföljning med en integrering i rutiner, processer och arbetssätt. 

- Systematisk dokumentation och erfarenhetsåterföring från pågående och genomförda  
innovationsupphandlingar är centralt för att kunna utveckla metoder för och tillämpning av 
innovationsupphandlingar. 
 
- FOI-projekt bör genomföras som ger ökat empiriskt stöd för vilka affärsformer som 
fungerar bäst och ger stöd för vidareutveckling av dessa. 

- Indikatorer för att följa användandet av innovationsupphandling är viktigt och bör vidare-
utvecklas.  

 
Kunskapsnivån om möjligheter och begränsningar med innovationsupphandlingar behöver 
höjas. Det finns mycket lärande att finna från tidigare genomförda upphandlingar både inom 
Trafikverket men även utanför. Genomgående i de innovationsupphandlingar Trafikverket 
genomfört har erfarenhetsåterföring lyfts fram som framgångsfaktorer.  

40 
 



Ett lärande från antingen inköpta konsulter eller samverkande myndigheter, internationella 
beställarorganisationer, branschorganisationer och akademi är nödvändigt för att utveckla de 
bästa affärsformerna och skapa en gemensam kompetensutveckling inom specifika områden.  

Uppföljningen av genomförda projekt är central för att faktiskt få ett kvitto på vilka konkreta 
resultat de innovationsskapande anpassningar och öppningar som eftersträvats i förfråg-
ningsunderlagen ger. Då ledtiderna är långa har det från testupphandlingarna inte kunnat 
genomföras så många uppföljningar på själva leveransen eller genomförandet. Leveransre-
sultaten som i dagsläget kan följas upp är därför främst de tidigare genomförda upphand-
lingar och projekt som genomförts. 

För att innovationsupphandling ska vara ett effektivt verktyg bör möjligheten att använda 
detta upphandlingssätt beaktas tidigt i processen. Så snart beställningarna är formulerade 
ska marknaden informeras om detta via Trafikverkets upphandlingstidsplan som finns 
offentlig på Trafikverkets hemsida.  

Utöver fokus på funktionskrav krävs utveckling av projektformer i tidiga skeden. Med hänsyn 
till projektens investeringstyngd, livslängd och driftskostnad bör fokus öka på konkreta pro-
jekt i tidiga skeden där konsekvenser kan utredas i projekteringsfasen. Detta är så kallade 
förprojekteringsprojekt som ger utrymme för innovativa lösningar och hur de kan implemen-
teras och på sikt skapa lägre kostnader i drift- och underhållsskedet.  

Genom att Trafikverket har anskaffat nya system för uppföljning såsom ett upphandlings-
system där samtliga Trafikverkets upphandlingar finns registrerade, projektportalen där alla 
projekt inrapporteras och följs upp, leverantörsuppföljningssystem för att följa upp leveran-
sen i våra befintliga kontrakt har förutsättningarna för uppföljande studier och utvärderingar 
förbättrats och möjligheterna till lärande och utveckling ökat. 

En innovationsupphandling behöver inte nödvändigtvis ta längre tid än en vanlig upphand-
ling, men det som främst skiljer dem åt är tiden innan den annonseras. Att lämna så mycket 
information som möjligt tidigt inför kommande projekt och skapa tid för dialog och plane-
ring är nödvändigt för både beställarsidan som för leverantörssidan. Vissa innovationsupp-
handlingar kan dock ta betydligt längre tid än en reguljär upphandling, särskilt om det hand-
lar om större utvecklingsprojekt. Ett sådant exempel är den förkommersiella upphandling av 
”Elvägar” som Trafikverket påbörjade 2013. Trafikverket bedömer att hela processen fram 
till demonstration kan vara slutförd framåt 2017/18. 

För att kunna avgöra om nya lösningar har bidragit till att utveckla verksamheten är det 
viktigt att kunna mäta. Det övergripande syftet med en ökad användning av innovationsupp-
handling är att det kan bidra till att nå Trafikverkets strategiska mål och därmed också den 
transportpolitiska måluppfyllelsen.  

En viktig uppgift för Trafikverket är att bedöma i vilken utsträckning användning av innovat-
ionsupphandling har inneburit att nya lösningar har tillkommit, om de används och om de 
har bidragit till en produktivitetsökning eller kvalitetsökning. Här är god uppföljning och 
forskning nödvändigt. 

Då innovationsupphandling omfattas av både upphandling av innovation och innovations-
vänliga upphandlingar kommer båda varianterna räknas in i det totala antalet innovations-
upphandlingar vid mätning. De projekt som genomförs som upphandling av innovation inne-
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fattar ett utvecklingsarbete och ingen färdig lösning finns att köpa och är lättare att identifi-
era än innovationsvänliga upphandlingar. Resonemang kring mätning berör främst de upp-
handlingar som klassas som innovationsvänliga. 

Genom att bedöma om innovationsfrämjande parametrar är beaktade i en upphandling och 
om specifika åtgärder gjorts för att främja innovation kan en bedömning göras om en upp-
handling är att räknas som innovationsupphandling. Ofta krävs en kombination för att nå 
önskad effekt. Parametrar som bör beaktas är bland annat förekomst av funktionskrav, 
anpassningar av regelverk, ersättningsmodellers utformning/incitament, hantering av riskta-
gande, tid för upphandling och genomförande, mervärdesmodeller och entreprenadform. 
Här kommer Trafikverket systematiskt dokumentera och vidareutveckla bedömningsgrun-
derna. Uppföljning och forskning kommer här vara viktigt för att kvalitetssäkra utfallet.   

Det är betydligt svårare att med något objektivt mått bedöma hur stort utrymme upphand-
lingsunderlaget ger för leverantörerna att komma med innovativa lösningar. Att därefter 
bedöma graden av innovation i leveransen kräver en annan typ av uppföljning vilket ytterli-
gare komplicerar bedömningsprocessen. 

Tillväxtanalys som fått i uppdrag att följa upp implementeringen av regeringens nationella 
innovationsstrategi (N2012:27) framhåller i sin fjärde delrapport (WP/PM2013:14, 
Tillväxtanalys) fyra indikatorer som mäter strategins delmål om Innovativ offentlig verksam-
het. Dessa indikatorer kan användas som beslutsunderlag i det fortsatta arbetet med innovat-
ionsupphandling. Trafikverket bedömer att ytterligare indikatorer är relevanta för Trafik-
verkets innovationsupphandlingsverksamhet. 

För att mäta produktivitet följer Trafikverket upp flera indikatorer vilka även bedöms vara 
relevanta för innovationsupphandling. Indikatorerna är andel totalentreprenader och andel 
konsultupphandlingar till fast arvode. 

Totalentreprenader- indikator 

Totalentreprenader innebär att entreprenören själva projekterar och även bygger vilket ger 
ett helhetsperspektiv. Entreprenadföretagen kan i totalentreprenader bland annat organisera 
sin kapacitet att utveckla alternativa och innovativa lösningar, om ej förmodligen några stora 
innovationerna.  Att då anta att totalentreprenader är en god indikator för innovation och ger 
större utrymme för entreprenören att lägga fram förslag på innovativa lösningar är logiskt 
(PIA2010:19). Som resonerats tidigare gällande totalentreprenader så är dessa av flera skäl 
ibland mer eller mindre styrda vilket i dagläsget innebär att inte ett direkt likhetstecken 
mellan totalentreprenad och innovationsupphandling är tillrådligt, men på sikt fullt möjligt.  

Konsultupphandlingar till fast arvode - indikator 

Att sätta ett fast arvode på konsultuppdrag i stället för löpande räkning ger konsulterna ett 
fokus på resultat, slutprodukt och leverans samt i det sammanhanget tydligt lyfta bort fokus 
på enskilda individer/konsulter. Att erbjuda ett fast arvode på uppdragen och dessutom 
koppla det till ett antal leveransparametrar som kan generera bonus är den modell som 
verket kommer att prova systematiskt. Flertalet sådana kontrakt är nu i drift och håller på att 
utvärderas.  
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Alternativa utföranden - indikator 

Antalet inkomna alternativa anbud speglar i vilken utsträckning entreprenörerna utvecklar 
innovationer. Även andelen alternativa anbud som Trafikverket antar är intressanta eftersom 
denna indikator speglar i vilken utsträckning de alternativa anbuden lyckas bättre än övriga 
anbud i upphandlingarna. Detta kan ses som en indikation på vilket genomslag 
innovationerna har. Det bör ändå påpekas att alternativa anbud kan bygga på beprövad 
teknik och behöver inte nödvändigtvis innehålla något innovativt inslag. (PIA2010:19). 
Viktigt att hålla i åtanke är också att det är komplicerat att utforma förfrågningsunderlag som 
tillåter alternativa utföranden.  

Trafikverkets mätning av innovationsutrymme 

För att få en kvalitetssäkrad process av bedömning av innovationsupphandlingar och då det 
är många faktorer som interageras för att en upphandling lyfts som innovationsvänlig behövs 
en systematiskt tillvägagångsätt. Ovan nämnda indikatorer går enkelt få ut att fram ur Trafik-
verkets upphandlingssystem men oftast är de en kombination av parametrar som ger upphov 
till innovationsutrymmet. Av det skälet bedöms att en grundligare granskning av upphand-
lingarna är nödvändig.  

Inom Trafikverket har det skapats en bedömningsgrupp som varje månad granskar och bedö-
mer avslutade upphandlingar som bedöms kunna vara innovationsupphandlingar. Främst 
granskas totalentreprenader och konsultupphandlingar där en fast arvodesmodell tillämpas 
och även upphandlingar som utmärker sig. Då Trafikverket gör ca 1300 upphandlingar per år 
finns inte möjlighet att bedöma varje enskild upphandling. Bedömningsgruppen granskar 
endast i detta skede om det i upphandlingen aktivt beaktats innovationsfrämjande faktorer 
och skapats utrymme för leverantörerna att använda nytänkande sätt att arbeta och alterna-
tiva metodval. Bedömningsgruppen består av representanter/kvalificerade inköpare från 
samtliga inköpsavdelningar. Dessa personer har också rollen som lokalt stöd och kompetens-
höjande informationskanal för respektive inköpsavdelning och till projektledarna inom pro-
jekten. Fortsättningsvis kommer gruppen även bedöma upphandlingar som ännu ej är avslu-
tade för att så småningom kunna belysa dessa för leverantörerna i upphandlingstidsplanen. 

De upphandlingar som godkänts som innovationsupphandlingar av granskningsgruppen rap-
porteras vidare till styrkorten i Trafikverket. 

För att kunna utveckla förfrågningsunderlag och processer ytterligare behövs återkopplingen 
och uppföljningen från de projekt där innovationer används och vad som varit mer eller 
mindre lyckat. Att även koppla ihop leverantörsmarknadens åsikter och erfarenheter in i pro-
cessen är mycket värdefullt och nödvändigt för att nå framgång. Det viktiga här är att skapa 
ett öppet dialogklimat och lära av erfarenheter.  

5 Övergripande plan för att främja upphandling av innovation 
Innovationsupphandling kommer att användas som ett strategiskt utvecklingsverktyg för att 
nå bättre funktion, ökad produktivitet eller ökad kvalitet. 

I nedan plan presenteras de huvuddelar som identifierats för att skapa utveckling inom 
Trafikverket där målsättningen är att öka utrymmet för innovation i och antalet av innovat-
ionsupphandlingar. Flera av aktiviteterna genomförs sedan flera år tillbaka med fokus på 
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produktivitetsutveckling och stimulerande av nya processer, nya metoder, ny teknik och nya 
produkter inom Trafikverkets verksamhetsområden. Till denna handlingsplan kommer de 
aktiviteter som följer av slutsatserna ovan att läggas till tillsammans med ett internt program 
för utbildning och information som framgår i bilaga 1. 

5.1 Ledning/styrning 
Ledningens stöd är en förutsättning för att kunna skapa den uthållighet som innovationsupp-
handling förutsätter då ofta tidsåtgången för processerna är långa, riskerna kan vara höga 
och förändringen av befintliga attityder och förhållningssätt tar tid.  

En tydlig styrning och uppföljning är avgörande, specifikt vid upphandling av innovation och 
vid strategiska upphandlingar som är särskilt resurskrävande och även vid upphandlingar 
som berör fler projekt i Trafikverket. 

5.1.1 En renodlad beställarroll 
Produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen har under många år varit lägre jämfört 
med många andra branscher. Till grund för bildandet av Trafikverket låg bland annat propo-
sitionen ”Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt” (prop. 
2008/09:35). I den angav regeringen att det fanns ett behov av ökad effektivisering av 
anläggningsbranschen. Det har också varit en av grundpelarna vid bildandet av Trafikverket. 
Med detta som utgångspunkt har arbete startat inom Trafikverket med kraftfulla åtgärder för 
att nå målet om ökad produktivitet, effektivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen.  

Ett arbete med att driva förändringsarbetet ”Renodlad beställarroll” startades 2011 och 
presenterades för Trafikverkets direktion den 20 september 2012. En handlingsplan 
beslutades på direktionsmötet i april och ett fortsatt uppdrag att inrätta ett Produktivitets-
kontor tilldelades. Produktivitetskontoret har ansvar för att säkerställa implementering av 
renodlad beställarroll och att koordinera Trafikverkets arbete med produktivitet. Produktivi-
tetskontoret ansvarar vidare för att initiativen inom ramen för Trafikverkets produktivitets-
arbete harmonierar med de beslutade förhållningssätten i förändringen av Trafikverkets 
beställarroll. Ett Omfattande arbete pågår med kompetensutveckling och förändring av 
arbetssätt inom hela Trafikverket. Arbetet med att förändra beställarrollen ska bidra till att 
målet om fullt utvecklade affärsformer för totalentreprenad och konsultupphandling kan nås 
till 2018. 

Renodlad beställarroll i Trafikverket är i grunden ett förhållningssätt som innebär att Trafik-
verket som beställare ska 

• skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och 
produktivitet 

• utveckla verkets roll och agerande som beställare i syfte att överlämna ett större 
åtagande och ansvar till leverantörerna 

• ge förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen 
 

Förhållningssättet att agera som renodlad beställare kommer att innebära ett genomgripande 
nytt arbetssätt och rollspel såväl internt som i relation till våra leverantörer. När beställar-
rollen renodlas ges branschen ett större åtagande och ansvar för genomförandet vilket gör att 
kraven på leverantörerna ökar. Internt ska rollspelet mellan Trafikverkets verksamhets-
områden och de centrala funktionerna utvecklas, ansvarsfördelningen tydliggöras och tidpla-
nerna hållas. Sammantaget innebär detta ett helt nytt förhållningssätt där Trafikverket som 
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beställarorganisation ska utvecklas tillsammans med våra leverantörer. I större utsträckning 
kommer beställning ske utifrån funktionella krav istället för specificerade tekniska lösningar. 
Detta ska ge möjligheter till ökad produktivitet, större innovationsgrad och högre effektivitet 
i anläggningsbranschen då leverantörerna genom detta får möjlighet att ta ett större ansvar 
för innehållet i sina leveranser. Det medför att bättre resultat kan uppnås med ökad målupp-
fyllelse och samhällsnytta för skattemedlen samt generera mer nytta för våra kunder.  

Arbetet med den renodlade beställarrollen ska bidra till att uppfylla tidigare uppsatta mål för 
intern och extern effektivisering. 

• Extern effektivitet - 2014 ska produktiviteten ha ökat och samtidigt 3 miljarder 
kronor frigöras. På lång sikt är målsättningen en årlig produktivitetsförbättring på 2-
3%. 

• Intern effektivitet - genom att optimera resursutnyttjandet förväntas den interna 
effektiviteten öka vilket medför besparingar på 3-4 miljarder kronor. 

 

 

5.1.2 Produktivitets och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen - PIA 
De miljarder som Trafikverket upphandlar för varje år är fördelade på olika produkt-
kategorier som exempelvis vägbeläggning och spårväxlar. Inom projektet PIA som pågått 
sedan 2012 arbetar Trafikverket för att omhänderta den produktivitetspotential som finns 
kopplad till dessa produktkategorier. Utifrån process, produktkrav och affärsform analyseras 
hur Trafikverket som beställare, tillsammans med anläggningsbranschen, kan skapa möjlig-
heter och undanröja hinder för en ökad produktivitet, kopplad till de olika produktkategori-
erna. Upplägg för mätning och uppföljning av implementeringen av åtgärder i produkt-
kategorierna ingår också i projektet. 

5.1.3 Forskning och innovation 
Trafikverkets process för forskning och innovation har en naturlig koppling till innovations-
upphandling i flera avseenden: 

• Upphandling av innovation innebär att Trafikverket helt eller delvis finansierar 
utvecklingsprojekt inom ramen för FOU-undantaget inom LOU/LUF.  

• Innovationsvänlig upphandling förutsätter att leverantörerna bedriver någon form av 
FOI-aktivitet som ofta utgår från eller är nära relaterad till Trafikverkets FOI-
verksamhet.  

• Trafikverket kan finansiera forskning inom upphandlingsområdet som sådant.  
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Trafikverket bedriver flera FOI-samarbeten med anläggningsbranschen relevanta för inno-
vationsupphandling. BVFF (Bana väg för framtiden) är ett s.k. branschforskningsprogram 
som syftar till att Trafikverket tillsammans med branschen ska möta kraven på hållbar och 
effektiv väg- och banteknik samt stärka anläggningsbranschen. Avtal har tecknats mellan 
Trafikverket och VTI, LTU, KTH10 och fler aktörer kommer i efterhand att involveras i samar-
betet. Andra exempel på FOI-samverkan med relevans för området är Charmec11 och JVTC12. 

Det pågår och har pågått andra projekt med FOI-inslag som syftar till att nå Trafikverkets 
produktivitetsmål, exempelvis:  

• TEiP - Totalentreprenader i praktiken 
Projektets syfte är att driva på utvecklingen och den praktiska tillämpningen av totalent-
reprenader. Trafikverket har utvecklat tillämpning av totalentreprenader för vägprojekt 
med funktionella krav på anläggningen och nyligen startat upp detsamma för järnvägs-
projekt. Projektet är nu avslutat och arbetssättet implementeras i Trafikverkets verksam-
het. 
 

• BIM - Byggnads Informations Modell/Metodik 
Bestående av flera olika utvecklingsprojekt för 3D-modellering av planerade eller byggda 
anläggningar. Projektet hanterar ”objektifiering” av innehållet i modellen, information 
om ingående objekt i anläggningen, metodik för upprättandet och hur modellerna hante-
ras. 

 
• Konsultupphandling 

Utvecklingsprojekt med inriktning på affärsformer för projektering, styrning och genom-
förande. 

 

5.1.4 Utvecklad inköpsverksamhet 
Inom inköpsverksamheten arbetas för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen genom 
att se över arbetssätt och verktyg för inköp och upphandling.  
Ett utvecklingsprojekt inom arbetet med ”Renodlad beställare” kallat SISU 2013, har tidigare 
genomförts rörande inköpsverksamheten. Resultaten från det arbetet implementeras nu i 
verksamheten. 

Fokus är främst på följande områden: 

• Strategier och leverantörsuppföljning: att utveckla riktlinjer för att öka återkopp-
lingen och säkerställa en bra leverans, samverkan och kommunikation i våra befint-
liga kontrakt. Ett leverantörsuppföljningssystem har utvecklats och håller på att im-
plementeras. 

• Strukturer och arbetssätt: ett antal olika aktiviteter genomförs för att skapa en mer 
stabil extern upphandlingstidsplan med syfte att ge marknaden indikationer på vilka 
åtgärder som ska genomföras de kommande åren. Arbetet omfattar även en översyn 

10 VTI= Statens väg- och transportforskningsinstitut, LTU=Luleå Tekniska Universitet, KTH= 
Kungliga Tekniska Högskolan 
11 Charmec= Chalmers Järnvägsmekanik är ett kunskapscenter i järnvägsmekanik inrättats på 
Chalmers tekniska högskola 
12 JVTC = Järnvägs Tekniskt Centrum 
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av de interna beställningarna med utgångspunkt i åtgärdsplanen och tidplanen för 
upphandling. Syftet är att skapa en grund för faktabaserade beslut när det gäller 
paketering och planering av upphandlingar över tid. 

• Systemstöd och verktyg: ett nytt inköpssystem och beställningssystem har implemen-
terats som ska göra det lättare att hitta giltiga ramavtal samt att beställa från dessa. 
Även ett system för inköpsuppföljning kommer att implementeras som gör det möjligt 
att på ett strukturerat sätt följa upp vad som beställts och vad som fakturerats till 
Trafikverket. 

• Kategoriteam: ett tvärfunktionellt samarbete tidigt i inköpsprocessen för att identifi-
era besparingar och förbättringsåtgärder samt utarbeta upphandlingsstrategier för 
varje specifikt upphandlingsområde. Områdena, kallade kategorifamiljerna, är 
indelade utifrån leverantörsmarknaden. Att hitta metoder för att öka konkurrensen 
och stimulera till innovation är en viktig uppgift för kategoriteamen. 

5.1.5 Val av affärsform  
Trafikverket kan påverka förutsättningarna för leverantörernas arbete avsevärt genom valet 
av affärsform. Denna är därför viktig för att Trafikverket ska kunna agera affärsmässigt som 
en ”Renodlad beställare”. Det är i valet av affärsform det avgörs hur ansvar fördelas och vilka 
incitament och drivkrafter som aktörerna får. 

Valet av affärsform innefattar övergripande: 

 
 

Val av affärsform omfattar val av upphandlingsförfarande, val av entreprenad- och/eller 
konsultuppdragsform med tillhörande beskrivningar, val av ersättningsform och val av sam-
verkansform. Valet av affärsform ska utgå från projektens specifika förutsättningar och för-
hållandena på leverantörsmarknaderna, och det ska göras med syfte att få konkurrens, hög 
produktivitet och ökad innovationsgrad i anläggningsbranschen på både kort och lång sikt. 
(TDOK2011:196). 

Målsättningen för val av affärsformer  

• utveckla ett med leverantören gemensamt språk för att hantera och förstå 
kraven på funktion och egenskaper hos slutprodukten 

• handla upp med krav på egenskaper och funktion hos produkten som gäller 
såväl vid leveransen som genom anläggningens livscykel 

• standardisera och förenkla förfrågningsunderlagen till både form och innehåll 
och anpassa dem till olika projekttyper och för olika leverantörer särskilt med 
tanke på att ge mindre och medelstora företag tillträde till marknaden 

• aktivt arbeta för att minska inträdesbarriärerna till marknaden för såväl 
inhemska som utländska leverantörer 
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• skapa en tillräckligt stor och attraktiv marknad för innovationer (genom att 
öka andelen totalentreprenader med långsiktiga underhållsåtaganden) 

• utveckla och tillämpa ersättningsformer som stimulerar till innovationer och 
produktivitet 

• utveckla formerna och innehållet i samverkan mellan beställaren och 
utföraren särskilt vid totalentreprenader med långsiktiga åtaganden 

• följa upp, mäta och värdera effektiviteten i processen och i produkten. 
 

5.2 Funktionella krav 
En ökad användning av innovationsupphandling kräver att Trafikverket utvecklar 
funktionskrav som kan användas i en avtalssituation. Detta innebär dels att det utifrån 
inkomna anbud går att kontrollera att kraven kommer att uppfyllas, och dels att detta kan 
kontrolleras i samband med leverans. Leverantören måste också i hög grad kunna påverka 
uppfyllnadsgraden av funktionskraven för att det ska vara möjligt att använda kraven som 
ska-krav eller som underlag för incitament inom ett avtal. 

Arbete som stödjer utvecklingen av funktionella krav sker inom ramen för tidigare nämnda 
TeiP och branschforskningsprogrammet BVFF. Därutöver stöds detta av arbete inom 
Anpassat regelverk och pågående standardiseringsarbete. 

5.2.1 Anpassat regelverk 
För att bidra till ökad produktivitet och innovationsgrad i alla typer av entreprenadformer, 
speciellt totalentreprenader, ska gällande regelverk från tidigare Banverk, Vägverk och även 
regelverk publicerade efter Trafikverkets bildande 2010 anpassas. Det sker genom att de 
omarbetas till övergripande krav, krav och råd i en ny struktur (se figur nedan), alternativt 
att enskilda regelverk slopas. Förbättrade och nya verktyg, t.ex. regelverk som stöd för 
beställarrollen bidrar till ökad produktivitet och innovationsgrad, samt stöttar olika 
entreprenadformer med särskilt fokus på totalentreprenader. För att genomföra detta har 
Trafikverket startat projekt ”Anpassat Regelverk” för de regelverk som återfinns inom 
området ”Anläggningsstyrning” vilket är en viktig del i Trafikverkets verksamhet och är 
definierat enligt följande:  

Anläggningsstyrning - styrning av funktion, egenskaper och prestanda samt i vissa fall 
av effekter hos Trafikverkets anläggningar. Anläggningsstyrning rör främst planering, 
projektering, utformning, konstruktion, byggande, drift och underhåll av anläggningar. 
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2 2012-07-24

Samordning och beslut av regelverk för 
anläggningsstyrning

Generaldirektören

cS (transportsystemets 
funktion och samhällsnytta) 
och cUH (systemstandard 
och LCC), i vissa fall i 
samråd med cUH/S (not1) Övergripande

krav

Myndighets-
föreskrifter

Krav

Råd

Vem fastställer
dokument på
olika nivåer i 
regelverks-
pyramiden?Beslut

Ansvar för
dokument-
typen:

cJP

cUH

cUH

cUH

- cIV (investeringsverksamhet) i 
samråd med cPR
- cPR (investeringsverksamhet)
i samråd med cIV
- cUH (drift och underhåll)
- cS (transportsystemets funktion 
och samhällsnytta) (not1)

- cIV (investeringsverksamhet) i 
samråd med cPR
- cPR (investeringsverksamhet)
i samråd med cIV
- cUH (drift och underhåll)
- cS (transportsystemets funktion 
och samhällsnytta) (not1)

Not1: gäller även eventuella avsteg

Om krav och råd 
avser flera skeden/
steg beslutas 
dokumentet av 
chefen för det VO 
som närmast berörs 
i samråd med cheferna 
för övriga berörda VO

cUS (funktionellt 
ansvar för  
sakområdet
Standardisering
på strategisk 
nivå):

Säkerställer att 
Trafikverket 
bedriver ett effektivt 
och ändamålsenligt 
arbete inom 
standardiserings-
området. 

Arbetet med 
standardisering 
styrs och 
samordnas inom 
ramen för 
regelnätverket för 
anläggnings-
styrning.

Samordning

cUH ansvarar för stödprocessen Utveckla och utforma teknik- och systemkrav

 

 

Många av de ca 1300-1500 dokumenten rörande anläggningsstyrning från Vägverket och 
Banverket är inte anpassade till den nya strukturen. Samtliga dokument behöver en 
genomgång och många måste omarbetas medan andra kan utgå.  

Det finns dock en gräns för hur stora frihetsgrader som skall finnas. I vissa fall är det mer 
fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att standardisera. Bedömningar kring var 
dessa gränslinjer går ingår i projektet och behöver göras inom respektive teknikområde.  

För Trafikverkets konsulter, entreprenörer och leverantörer skapas en större tydlighet om 
Trafikverkets regelverk samtidigt som de kommer att ges större möjlighet till kreativitet och 
förnyelse. För Trafikverket kommer projektet kunna bidra till lägre livscykelkostnader (LCC) 
för vägar och järnvägar. 

5.2.2 Standardisering 
Inom EU liksom av den svenska regeringen prioriterar standardiseringsarbetet högt där flera 
direktiv och förordningar har getts ut inom området. Som offentlig myndighet måste 
Trafikverket enligt LOU och LUF åberopa och använda befintliga och relevanta standarder i 
sina upphandlingar. 

Standardisering främjar: 

- ökad konkurrens 
- kompatibilitet och interoperabilitet 
- stöd till och implementering av innovation 
- ökad kunskap 
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Det är viktigt att Trafikverkets standardiseringsarbete bedrivs effektivt, följs upp samt 
utvärderas löpande så att ovanstående positiva effekter uppnås.  

En stor del av de standarder som tas fram är bindande. Det är därför angeläget för 
Trafikverket att fortsätta att delta i vissa delar av det nationella och internationella 
standardiseringsarbetet för att påverka utvecklingen i en för Sveriges transportsystem positiv 
riktning. Brist på engagemang i för Trafikverket viktig standardiseringsverksamhet kan 
resultera i betydligt ökade kostnader och en mindre innovativ verksamhet. 

I Produktivitetskommittén’s betänkande (SOU2012:39) understryks även här betydelsen av 
ett proaktivt arbete med standardisering på alla plan för att öka produktiviteten i 
anläggningsbranschen.  

5.3 Samverkan och samarbeten med andra aktörer 
Trafikverket samverkar med flertalet aktörer för att utveckla sitt arbetssätt att skapa goda 
affärer och utveckla anläggningsmarknaden. 

5.3.1 Trafikverkets samarbeten med anläggningsmarknadens branschorganisationer 
Dialogen med branschorganisationerna är regelbunden och formaliserad och utgör dessutom 
ett lämpligt forum om kontakter med enskilda medlemsföretag riskerar att innebära en 
otillbörlig konkurrensfördel. Trafikverket för dialog med Sveriges Byggindustrier (BI), 
Svenska Teknik och Designföretagen (STD), Teknikföretagen och flera andra aktörer 
kopplade till anläggningsmarknaden. 

 

 

Bilden visar samverkan mellan Trafikverket och branschen. 

Exempel på frågor som diskuteras i forum där branschorganisationerna deltar är 
affärsformer, spekulativ prissättning och överprövningar, upplägg på och paketering av 
upphandlingar, innovationsupphandling och samarbeten kring olika utvecklingsarbeten.  

Ett exempel på ett gemensamt utvecklingsarbete är paketeringen av upphandlingen av 
Trafikverkets regelverksöversyn som tagits fram i samråd med STD. Här har det varit viktigt 
att paketera upphandlingarna på ett bra sätt både tidsmässigt för att säkerställa att inte alla 
tekniska konsulter vid tillfället för upphandlingen blir helt engagerad i regelverksöversynen 
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och att konsultföretagen inte har tillräcklig kapacitet till projekteringar av byggande och 
underhåll och övriga konsultbehov. Fortsättningsvis har även Teknikföretagen och 
Trafikverket regelbundna samråd kring hur bland annat en god leverantörsdialog kan 
formas. 

5.3.2 Branschen bjuds in till publika forum 
En större överblick över marknaden får Trafikverket via forum som mässor, 
upphandlingsdagar, nationell- och regionala leverantörsdagar, Anläggningsdagen (f d FIA-
dagen), med flera. Här ges Trafikverket en bild av vad leverantörsmarknaden kan erbjuda 
och marknaden får vetskap om vilka möjligheter som finns med lagen om offentlig 
upphandling, vilka affärsmöjligheter som finns och förutsättningar för att delta med anbud. 
Dessa forum har också en viktig kontaktskapande funktion såväl för Trafikverket som 
marknaden sinsemellan. 

5.3.3 Leverantörsteam/leverantörsansvariga 
Trafikverket har etablerat leverantörsteam vilka tjänar flera syften. Det primära syftet är att 
öka affärsmässigheten genom att stärka leverantörsrelationen och utveckla leverantören för 
att därmed säkerställa bra leveranser.  Leverantörsteam för våra största konsult-och 
entreprenadleverantörer är under uppbyggnad och bedöms vara etablerade under våren 
2014. Respektive leverantörsteam består av minst två representanter från Trafikverket och 
minst två från leverantören. Teamen genomför regelbundna träffar och behandlar 
övergripande engagemang, risker, leverantörsuppföljning, återkoppling till Trafikverket, 
förbättringsåtgärder, kommande upphandlingar samt branschgemensamma utmaningar.  

En branschgemensam utmaning är att öka innovationsgraden i anläggningsbranschen. 
Genom att utbyta erfarenheter kopplat till vårt sätt att göra förfrågningsunderlag och 
marknadens sätt att leverera, så ökar möjligheten att finna samband mellan affärssätt och 
utvecklingen i anläggningsbranschen. Identifiering av instegshinder och drivkrafter som 
finns på marknaden ger god nytta i uppdraget med att stimulera konkurrensen på 
marknaden.  

5.3.4 Lärande från utländska leverantörer 
För att öka konkurrensen på den svenska marknaden genom att få in fler utländska 
leverantörer innebär inte bara en möjlighet till bättre prisbild i upphandlingarna utan även 
en bra kanal att få in nya arbetssätt, metoder och innovationer från andra länder direkt in i 
infrastrukturanläggningen. Dialog med utländska leverantörer genomförs genom en rad olika 
aktiviteter. 
Exempel på sådana aktiviteter är: 

• internationell leverantörsdag 
• nyhetsbrev på engelska 
• förfrågningsunderlag på engelska 
• olika planerade seminarium för leverantörer från europeiska länder 
• informationsträffar arrangerade av respektive verksamhetsområde och projekt. 

Ett kommande arbetssätt som är under utveckling är att Trafikverket hjälper till med en form 
av ”match-making” mellan utländska leverantörer och svenska. Det innebär konkret att 
Trafikverket underlättar för de utländska leverantörerna att hitta samarbetspartners i 
Sverige.  
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5.3.5 Övrig samverkan  
Inom upphandlingsområdet har Trafikverket idag pågående projekt och samverkan med 
flertalet myndigheter, branschorganisationer och akademi.  

– Konkurrensverket – då Konkurrensverket är numera stödmyndighet för offentlig 
upphandling sker samverkan kring upphandlingsprocessen, upphandlingsformer, 
innovationsupphandling och miljökravställande. 

– Tillväxtanalys – då Tillväxtanalys har ansvaret för att följa upp mätning av den nationella 
innovationsstrategin och har kunskap kring indikatorer och att mäta innovationsarbete är 
fortsatt samverkan kring indikatorer kopplat till innovationsupphandling av intresse. 

– Transportstyrelsen – för att underlätta och förkorta godkännandeprocessen av 
arbetsfordon till järnväg är samverkan av intresse. 

– FMV – samråd sker idag kring funktionsupphandling och upphandlingsprocesserna och 
fortsatt dialog om efterkalkyler och kategoriarbete är av intresse. 

– Region Skåne – Region Skåne har ett utvecklat arbetssätt kring innovationsupphandling 
som process och strategiverktyg där erfarenhetsåterföring och praktisk återkoppling är av 
intresse. 

– VTI – flera pågående initiativ och forskningsprojekt pågår där bland annat affärsformer i 
samband med införande av nu teknik är ett projekt. 

– Akademi (f.n Sveriges Bygguniversitet och Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds 
universitet) – flera projekt kopplat till ”renodlad beställarroll” och produktivitet är 
pågående och kommande projekt om bland annat mätning av innovationshöjd och 
innovationsupphandling som utvecklingsverktyg är under uppstart. 

5.3.6 Samverkan med Vinnova och Energimyndigheten 
Energimyndigheten och Vinnova fick parallellt med Trafikverket ett motsvarande 
regeringsuppdrag om innovationsupphandling (N2012/2145/E) som Trafikverket. 

Regelbundna samverkansmöten har genomförts där målsättningen varit att hitta 
gemensamma områden för samarbeten kring innovationsupphandling och att lära av 
varandra.  

Gemensamma projekt som pågår är: 

• Elvägar – en förkommersiell upphandling som beskrivs närmare i bilaga 1. 
• Styrning av parkarmaturer- en kommande teknikupphandling som projektleds 

av Energimyndigheten där Trafikverket deltar i både beställargrupp och 
referensgrupp tillsammans med Vinnova och Miljöstyrningsrådet (numera 
Konkurrensverket) samt flera städer bland annat Stockholm, Göteborg och 
Linköping. En av målsättningarna är att få fram enkel, billig och funktionssäker 
teknik som kan fungera som dörröppnare för närvarostyrning på parkvägar, 
parkeringsplatser, ytor inom bostadsområden mm. 

Samhället idag ska ställa om från bilburet till mer gång- cykel, och kollektivtrafik 
samtidigt som utvecklingen går mer och mer mot ett 24 timmars samhälle där 
människor rör sig ute alla tider på dygnet. Belysningen har en stor roll i att skapa 
attraktiva miljöer som underlättar övergången från bil till andra färdmedel. Samtidig 
kan de här platserna vara outnyttjade under långa perioder vilket gör att energi 
förbrukas och omgivningen påverkas utan att någon finns där och drar nytta av det. 
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Med bra styrning kan belysningen anpassas efter hur ytan används och på så sätt 
minska anläggningens klimatpåverkan utan att inskränka på upplevelsen av trygghet. 

 

 

 

6 Förkortningar och förklaringar 
AB Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad 

ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenad 

FCP Forward commitment procurement (avsiktsförklaringar) 

FIA Förnyelse i Anläggningsbranschen 

FOI Forskning och Innovation, arbetssätt i Trafikverket 

FOU Forskning och utveckling, undantag i lagen om offentlig upphandling i LOU 
Kap1 §6, p6 och LUF Kap1 §19, p5 om forsknings- och utvecklingstjänster 

LOU Lagen om offentlig upphandling för klassiska sektorn SFS2007:1091  

LUF Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster SFS2007:1092 

LUFS  Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet SFS2011:1029 

PCP Pre-commercial procurement (förkommersiell upphandling) 

PIA Produktivitet I Anläggningsbranschen 

TEiP Totalentreprenader i praktiken 

ÄTA Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten enligt AB/ABT 
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Bilaga 1 Regeringsrapport innovationsupphandling 

1 Definition av innovationsupphandling 
Innovationsupphandling definieras i den nationella innovationsstrategin (N2012:27) som 
”upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer”. Det 
förtydligas i strategin på följande sätt: ”Innovationsupphandling innefattar dels upphandling 
som sker på ett sådant sätt att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig 
upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av 
nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.” 

Som förklaras i innovationsupphandlingsutredningen (SOU2010:56) är 
innovationsupphandling inte ett juridiskt begrepp, utan det är snarast en beteckning på en 
process som syftar till att möjliggöra att nya lösningar utvecklas. Det innebär att när man i 
vid mening talar om innovationsupphandling handlar det om en process där vissa delar 
mycket väl kan falla utanför regelverket för offentlig upphandling. Innovationsupphandling 
är alltså ett bredare begrepp än det juridiska begreppet för offentlig upphandling.  

Innovationsupphandling kan alltså beskrivas som en flexibel ansats som kan användas för 
att beakta nya lösningar i reguljära upphandlingar, men också för upphandling av 
regelrätta utvecklingsprojekt.  

De förfaranden som nedan beskrivs som lämpliga för innovationsvänliga upphandlingar 
respektive upphandling av innovation går i vissa fall att använda i båda typerna av 
upphandling. Exempelvis lämpar sig ”Forward commitment procurement” 
(avsiktsförklaring) väldigt väl till såväl innovationsvänliga upphandlingar som upphandling 
av innovation, och det är fullt möjligt att i genomtänkta fall använda ett förenklat eller 
förhandlat förfarande när man upphandlar innovation. Indelningen mellan 
innovationsvänliga upphandlingar och upphandling av innovation är gjord utifrån själva 
innovationen, inte utifrån om upphandlingen genomförs inom LOU/LUF eller utom med 
stöd av FOU-undantaget1. 

1.1 Immateriella rättigheter 
Som en övergripande princip gäller att de immateriella rättigheterna för produkterna som 
levereras i en innovationsvänlig upphandling tillhör leverantören, medan den produkt som 
tagits fram i en upphandling av innovation ägs av den eller de som finansierat 
utvecklingsarbetet. 

Exklusiv utveckling för den upphandlande myndighetens räkning 
Med exklusiv utveckling avses att den offentlige upphandlaren reserverar alla resultat och 
fördelar med utvecklingen (inklusive immaterialrätter) för egen användning. De företag som 
har utvecklat produkterna eller tjänsterna kan inte återanvända dem för andra potentiella 
kunder. Detta återspeglas normalt sett i högre priser. Det finns dock fall där exklusiv 
utveckling kan motiveras, till exempel där den offentlige upphandlaren är i behov av 
exklusiva rättigheter för projektresultat (till exempel på försvars- eller säkerhetsområden där 
resultaten måste vara konfidentiella). Det kan också handla om att den offentliga 
upphandlaren är den enda intresserade kunden, till exempel vid utveckling av mycket speciell 
kundanpassad utrustning, som vissa delar och system till järnvägen.  

Trafikverkets behov av exklusiv utveckling bör anses vara litet, åtminstone på vägsidan. ”Den 
utveckling av nya lösningar som sker kan också vara till fördel för kommunala väghållare”, 

1 FOU undantaget avses undantaget i LOU Kap1 §6, p6 och LUF Kap1 §19, p5 om forsknings- och 
utvecklingstjänster 
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påpekar innovationsupphandlingsutredningen (SOU2010:56). På järnvägssidan är det 
annorlunda. Eftersom Trafikverket äger i stort sett all järnväg i Sverige kan exklusiv 
utveckling i undantagsfall vara nödvändig.  

 

1.2 Forward commitment procurement 
Forward commitment procurement kan användas både vid upphandling av innovation och 
vid innovationsvänlig upphandling. 

I upphandlingsutredningen (SOU2010:56) beskrivs en modell som utvecklats i 
Storbritannien och kallar Forward commitment procurement (FCP). I 
upphandlingsutredningen benämns det avsiktsförklaring avseende kommande upphandling 
(AAKU). Det engelska begreppet är mer känt och därför används detta i denna rapport. 
Denna modell är ett sätt för offentlig sektor att påvisa de framtida behoven utan att vare sig 
upphandlare eller leverantörer tar ohanterliga risker, det vill säga en efterfrågestyrd 
upphandling. Systemet med FCP överför marknadsrisken till den upphandlande 
myndigheten och den tekniska och resursmässiga risken till leverantörerna. En FCP kan 
alltså ge incitament till olika marknadsaktörer att ta fram nya lösningar. Det kan leda till att 
helt nya lösningar kommer fram och då räknas modellen som ett sätt att upphandla 
innovation. Det kan också leda till att redan existerande lösningar används på nytt sätt, vilket 
gör att modellen även kan räknas som ett innovationsvänligt verktyg. Styrkan med modellen 
är att den kan ge möjlighet att driva på utveckling av både små och stora lösningar utan att 
det innebär alltför stora risker. 

En kritisk faktor för att få det privata näringslivet att vilja investera i leverantörernas 
utveckling av nya produkter eller tjänster är främst otryggheten i om det kommer finnas en 
marknad. Problemet för företagen är alltså risken att ingen kommer vilja köpa deras lösning.  
Trafikverket som myndighet kan här minska risktagandet genom att försäkra marknaden om 
att verket kommer upphandla denna produkt eller tjänst då den är utvecklad och genom att i 
upphandlingarna på olika sätt premiera de nya lösningarna som efterfrågas. Eventuellt kan 
flera myndigheter behöva gå samman för att uppnå tillräcklig efterfrågan. FCP skulle för 
Trafikverket kunna innebära att verket i förväg visar på att kommande upphandlingar 
premierar till exempel användning av alternativa arbetsmetoder och maskiner vid arbeten 
som ska utföras vid sidan av en trafikerad vägyta (till exempel kantslåtter eller reparation av 
vägräcken) för att öka säkerheten på vägen. En annan möjligt avsiktsförklaring skulle kunna 
vara att energiförbrukningen i de entreprenader som Trafikverket upphandlar endast får vara 
50 procent av dagens förbrukning, vilket ligger i linje med Trafikverkets miljömål. 

En FCP definieras alltså som att en upphandlande myndighet eller enhet gör en utfästelse, en 
”avsiktsförklaring” om att den kommer att köpa in nya lösningar med förbättrade 
egenskaper, förutsatt att de uppfyller ställda krav på funktion, pris och så vidare. 
Avsiktsförklaringar är endast moraliskt förpliktande, inte juridiskt bindande, vilket är viktigt 
att ha i åtanke. 

 

1.3 Innovationsvänlig upphandling 

Innovationsvänlig upphandling definieras enligt Kammarkollegiet 
(Kammarkollegiet2012:03.1) som att den upphandlande myndigheten är öppen för och tar 
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vara på leverantörers idéer om förnyelse genom att beakta möjligheten att det på marknaden 
redan kan finnas produkter baserade på nya innovationer eller produkter som är så 
utvecklade att de vid upphandling kan utgöra ett alternativ till etablerade produkter. Det 
handlar med andra ord om att innovativa lösningar inte utestängs eller missgynnas.  

En innovationsvänlig upphandling innebär således att man aktivt skapar utrymme och 
öppnar upp för nya lösningar och innovationer i de ordinarie upphandlingar som görs med 
tillämpning av lagen (2007:1091) om  offentlig upphandling (LOU), lagen (2007:1092) om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) samt lagen 
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Det ges då 
möjlighet för leverantörerna att använda innovationer, men det behöver inte nödvändigtvis 
alltid innebära att det blir så. 

Nyckelfaktorer vid en innovationsvänlig upphandling är bland annat man för dialog med 
leverantörer och att man ställer krav på funktion eller ger leverantörer möjlighet att lämna 
anbud med alternativa utföranden. 

Potentialen för denna typ av upphandling är stor. Trafikverkets upphandlar för cirka 35–40 
miljarder kronor per år, och de flesta av upphandlingarna skulle på sikt kunna bli 
innovationsvänliga. 

Innovationsvänliga upphandlingar är i första hand relevant för Trafikverket när det gäller 
byggande och vidmakthållande av infrastruktur. För byggande har fokus hittills främst lagts 
på projektering och själva byggentreprenaden. Projektering och upphandling av byggandet 
föregås av en kreativ process som i stor utsträckning lägger fast vad som ska byggas, det vill 
säga i åtgärdsvalsstudier och framtagande av väg- och järnvägsplaner (se bilden nedan). 
Några exempel på att tillämpa innovationsupphandling i dessa tidigare skeden redovisas i 
denna bilaga, men det har ännu bara tillämpats i ett fåtal fall inom Trafikverket. 

 

 

Bild: Schematisk bild över byggprocessen 

 

För vidmakthållande av infrastruktur (drift och underhåll) ser processen annorlunda ut. 
Förutsättningarna för att skapa utrymme för innovativa lösningar är också annorlunda. Det 
handlar bland annat om hur man skapar incitament för ökad effektivitet samtidigt som man 
upprätthåller säkerhet och tillgänglighet. För planerat underhåll på järnväg finns det också 
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en speciell problematik i att tillgängligheten till spåren bestäms i en process för kapacitets-
tilldelning som kräver en framförhållning på över ett år. 

Några av utmaningarna för att ge utrymme för innovativa lösningar i förvaltningen av 
infrastruktur är att kunna verifiera att leverantören verkligen kan åstadkomma den efter-
frågade funktionen samt i vissa fall att certifiera nya lösningar och angreppssätt. Det är också 
en utmaning att skapa utrymme för ett visst risktagande (när det gäller kostnader) och att 
skapa tillräckligt stora incitament för att våga använda lösningar som man inte har så lång 
erfarenhet av. Det kan också vara viktigt att hantera upphovsrättsliga frågor (Intellectual 
Property Rights). 

Innovationsvänliga upphandlingar genomförs som nämns ovan inom de reguljära 
upphandlingsförfaranden som anges inom LOU, LUF och LUFS. Val av upphandlings-
förfarande har betydelse, men det finns möjlighet att genomföra en innovationsvänlig upp-
handling oavsett förfarande. De förfaranden som är vanligast inom Trafikverket är öppet och 
förenklat förfarande inom LOU och förhandlat och förenklat förfarande inom LUF. 

Nedan beskrivs de upphandlingsförfaranden som formellt kopplas ihop med innovations-
vänlig upphandling och är vanligast i Trafikverket och hur Trafikverket ser att de kan 
användas. 

 

Tekniska specifikationer, Likvärdiga lösningar och alternativa utföranden 
Tekniska specifikationer 
I alla upphandlingar måste förfrågningsunderlaget innehålla så kallade tekniska 
specifikationer, det vill säga en beskrivning av vad beställaren efterfrågar i upphandlingen. 
Den tekniska specifikationen kan vara en teknisk beskrivning, en uppdragsbeskrivning eller 
liknande. Upphandlingsreglerna ställer krav på hur tekniska specifikationer ska vara 
utformade.  
 
Beställaren får välja att antingen hänvisa till relevant standard och då utforma de tekniska 
specifikationerna enligt det eller att ange prestanda- eller funktionskrav. Båda varianterna 
kan användas för samma uppdrag. Om Trafikverket väljer att inte hänvisa till en relevant 
standard, eller om sådan inte finns, måste i stället prestanda- och funktionskrav ställas. Med 
relevant standard avses till exempel svensk eller internationell standard som 
överensstämmer med europeisk standard, europeiskt tekniskt godkännande etc. 
 
Varje hänvisning till en standard eller liknande måste följas av orden ”eller likvärdigt”. 
Det finns endast ett undantag till att ange antingen en standard eller prestanda- eller 
funktionskrav. Det är om det finns en svensk rättsligt bindande författning (lag, förordning, 
föreskrift) som anger specifika krav för en viss produkt eller annat, förutsatt att den svenska 
författningen inte strider mot EU-rätten.  
 
Likvärdiga lösningar 
Om beställaren väljer att hänvisa till standarder får inte ett anbud med en annan lösning 
förkastas, om anbudsgivaren i anbudet kan visa att de föreslagna lösningarna på ett 
likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt dessa standarder. Bedömningen om likvärdighet ska 
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göras mot de prestanda- och funktionskrav som gäller för de standarder beställaren hänvisat 
till. Beställaren måste således vara väl förtrogen med standarderna och de krav som 
produkten måste möta för att uppfylla standarden.  
 
Om beställaren har valt att ange specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav får 
den inte förkasta ett anbud som överensstämmer med en listad standard om standarden 
avser de prestanda- eller funktionskrav myndigheten har fastställt. 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis för att offererad lösning är likvärdig, till exempel 
teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.  
Beställaren har ett betydande utrymme vid bedömningen om den offererade lösningen är 
likvärdig med vad som efterfrågas. Det är tillräckligt att beställaren anser att anbudsgivaren 
på ett tillfredsställande sätt visat att anbudet är likvärdigt. Här finns en naturlig öppning för 
leverantörer att komma in med sina nya lösningar som Trafikverket måste pröva. 
   
Anbud med likvärdiga lösningar är i sig huvudanbud som alltid måste prövas. Inget krav får 
ställas på att anbudsgivaren dessutom måste lämna ett anbud med den tekniska lösning som 
anges i förfrågningsunderlaget. 

 
Likvärdiga lösningar ska prövas oavsett om det är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
som ska antas eller lägsta pris. 

 

Alternativa utföranden (alternativa anbud) 
Ett alternativt anbud är ett anbud som avviker från det utförande som beställaren har 
föreskrivit. Alternativa utföranden kallas även i AB/ABT för sidoanbud, men är i realiteten 
samma sak. Om alternativa anbud accepteras får beställaren kräva att huvudanbud helt i 
enlighet med förfrågan också lämnas. Man bör dock beakta den merkostnad detta innebär för 
anbudsgivarna. 
 
En upphandlande myndighet får tillåta alternativa anbud, om det är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet som ska antas. Det måste också framgå i annonsen att alternativa 
anbud tillåts. Beställaren måste således fundera över och fastställa vilka mervärden som kan 
finnas med alternativa utföranden. 
 
Beställaren måste också, när alternativa anbud tillåts, ange särskilda minimikrav för 
alternativa anbud. Minimikraven kan inte vara samma krav som ställs på huvudanbud 
(eftersom det då inte skulle vara något alternativt utan istället något likvärdigt).  
 
Alternativa anbud är således inte detsamma som likvärdiga anbud. Alternativa anbud får 
avvika från ställda krav i den utsträckning beställaren tillåter det, vilket således är det som 
ska preciseras i form av minimikrav. Minimikraven kan som exempel vara en del av de krav 
som gäller för huvudanbud eller kan avse att en funktion minst måste uppfyllas där annars 
ett visst utförande föreskrivs. 
 

Upphandlingsförfaranden 
Trafikverket berörs av både LOU, LUF och LUFS. LOU är främst tillämplig när Trafikverket 
upphandlar entreprenader och konsulter inom väg. LUF är tillämpligt vid upphandling av 
entreprenader och tjänster inom järnväg och LUFS används när säkerhetsklassade 
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upphandlingar genomförs. Respektive lag ger möjlighet till olika upphandlingsförfaranden. 
Nedan beskrivs vilka principiella möjlighet dessa ger till innovationsvänlighet i enlighet med 
Kammarkollegiets vägledning för innovationsvänlig upphandling 
(Kammarkollegiet2012:03.1). 

Nämnas bör att Europaparlamentet den 15 januari 2014 antog kommissionens förslag till nya 
upphandlingsdirektiv. De nya reglerna kommer att ersätta de två nuvarande direktiven, 
direktiv 2004/18/EG, som nuvarande LOU bygger på, och direktiv 2004/17/EG, som 
nuvarande LUF bygger på. Direktivet trädde i kraft den 17 april. Efter detta datum har EU-
länderna 24 månader på sig att skriva in reglerna i sina nationella lagar. 

1.3.1.1 Förenklat förfarande 

Med förenklat förfarande (finns i LOU, LUF, LUFS) avses ett förfarande där alla leverantörer 
har rätt att delta och lämna anbud. Förenklat förfarande är en mindre reglerad variant av 
öppet förfarande. En viktig skillnad är att förhandling är tillåten. Förenklat förfarande 
lämpar sig väl för en innovationsvänlig upphandling på grund av möjligheterna att förhandla. 

 

1.3.1.2 Förhandlat förfarande 

Med förhandlat förfarande med föregående annonsering avses ett förfarande där alla 
leverantörer får ansöka om att få lämna anbud, men endast de anbudssökande som 
kvalificerat sig inbjuds av den upphandlande myndigheten att delta i upphandlingen och får 
lämna anbud. Förfarandet får endast tillämpas undantagsvis vid upphandlingar enligt LOU 
och under särskilt angivna omständigheter. Vid upphandlingar enligt LUF och LUFS kan en 
upphandlande myndighet välja fritt mellan öppet, selektivt och förhandlat förfarande med 
föregående annonsering. Med detta förfarande ökar möjligheterna att kunna tillvarata 
leverantörernas kreativitet då upphandlingen genomförs. Med de nya direktiven kommer 
förfarandet att heta förhandlat förfarande under konkurrens. Vid upphandlingar inom den 
klassiska sektorn (LOU) kommer det att finnas ökade möjligheter att förhandla vid bland 
annat följande situationer: 

• den upphandlande myndighetens behov kan inte tillgodoses utan anpassning av 
lättillgängliga lösningar 

• produkten inbegriper formgivning eller innovativa lösningar. 

 

1.3.1.3 Öppet förfarande 

Med öppet förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer får möjlighet att lämna 
anbud, men ingen möjlighet till förhandling finns. Det kan inom detta förfarande finnas 
möjlighet att ge innovationsutrymme, men möjligheterna för leverantörerna att kunna 
erbjuda innovativa lösningar är helt avhängigt av hur förfrågan utformas. De huvudsakliga 
utmaningarna är att kunna ställa funktionella krav som fungerar i en affärsrelation, att ge 
utrymme för innovativa lösningar inom ramen för de regelverk som gäller och att skapa 
tillräckliga incitament för att leverantörerna ska våga satsa samtidigt som riskerna inte blir 
för stora. 
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1.3.1.4 Konkurrenspräglad dialog 

Med konkurrenspräglad dialog avses ett förfarande där varje leverantör kan begära att få 
delta och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de anbudssökande som 
bjudits in att delta i förfarandet. Förhandling får dock inte ske. Konkurrenspräglad dialog 
kan användas såväl över som under tröskelvärdena. Alla intresserade leverantörer får lämna 
in en ansökan om att få delta i dialogen. Myndigheten gör ett urval och bjuder in de utvalda 
leverantörerna att delta i dialogen. Dialogen syftar till att identifiera myndighetens behov och 
bestämma hur de bäst kan tillgodoses. Dialogen avslutas när myndigheten har funnit en eller 
flera lösningar som tillgodoser det aktuella behovet. 

Konkurrenspräglad dialog lämpar sig väl för en innovationsvänlig upphandling när det gäller 
särskilt komplicerade projekt. Där kan dialogen bidra till att förbättra upphandlingens 
kvalitet i fråga om finansiering, rättsförhållanden och tillvaratagande av ny teknik. Dialogen 
kan även öka möjligheten att beakta tekniska innovationer och designförslag eftersom en 
upphandlande myndighet fortlöpande kan diskutera och väga unika lösningar mot varandra. 
En konkurrenspräglad dialog kan vara lämplig för större integrerade projekt för 
transportinfrastruktur, områden med snabb teknisk utveckling, stora datanät eller projekt 
som omfattar komplicerad och strukturerad finansiering och vars ekonomiska och rättsliga 
uppläggning inte kan fastställas i förväg. 

 

1.4 Upphandling av innovation 

Med upphandling av innovation avses här en upphandling som även innefattar själva 
utvecklingsarbetet. Upphandlingen avser således i ett utvecklingsarbete som i bästa fall leder 
hela vägen fram till demonstration och kommersialisering, en potentiell innovation. Den 
upphandlade parten kan här inte ställa något absolut krav på att den färdiga produkten ska 
uppfylla några specifika funktionskrav för att pengar ska betalas ut. Förutsättningen för att 
göra en upphandling av innovation är att det inte finns någon färdig produkt på marknaden 
som uppfyller det behov som föreligger och att grundprinciperna i EU-fördraget efterlevs. 
Beställaren tar därmed risken att betala för ett utvecklingsarbete som inte resulterar i en 
användbar produkt. 

Upphandling av innovation kan användas då man i en offentlig verksamhet identifierat ett 
behov där det inte finns en lämplig lösning på marknaden, men där det ändå verkar rimligt 
att en sådan skulle kunna utvecklas. En sådan utvecklingsinsats kan offentliga beställare göra 
inom ramen för FOU-undantaget, och insatsen bedrivs lämpligen i samspel med beställaren. 
Utvecklingsinsatsen kan i detta fall drivas fram till kommersialiseringssteget, det vill säga till 
steget innan resultatet på kommersiella grunder implementeras i någon verksamhet. För att 
beställaren slutligen kunna köpa den produkt som utvecklats krävs en reguljär 
konkurrensutsatt upphandling enligt LOU/LUF. Man kan inte utesluta att det trots allt tagits 
fram en annan produkt som också uppfyller ställda krav.  

Upphandling av innovation kan också ske inom LOU/LUF och innebär då att myndigheten 
både beställer ett utvecklingsarbete och har möjlighet att köpa det som utvecklas utan 
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ytterligare konkurrensutsättning. Här agerar ofta myndigheten som första köpare och bidrar 
till kommersialiseringen. För att myndigheten ska kunna köpa det som utvecklas krävs att 
alla krav på produkten är uppfyllda. Ofta konstrueras dessa avtal i två delar där leverantören 
helt eller delvis finansieras för sina utvecklingsinsatser. Incitamentet för leverantören att 
bedriva utvecklingsinsatserna för leverantören är att i slutändan kunna sälja produkten, 
oftast genom ett ramavtal eller en möjlig option. Trafikverket har här en viktig roll att 
medverka till att det som utvecklas blir en innovation eftersom verket i många fall köper det 
som utveckla, alltså bidrar till kommersialiseringen. 

Upphandling av innovation kräver mer av den upphandlande organisationen än 
innovationsvänlig upphandling, eftersom frågan berör både upphandlingsfunktionen och de 
som har ansvar för strategisk utveckling. Både ledningen och ibland också politiker kan 
behöva vara engagerade och stödja upphandlingen, eftersom målen ofta är långsiktiga och 
kräver ett investeringsperspektiv. Man behöver ha en god förståelse för vilka utmaningar 
man ställs inför. Vidare krävs mera resurser för att kunna satsa på nya lösningar, och man 
behöver ha god styrning och ledning i innovationsfrågor.  

Upphandling av innovation kan ske med tanke på olika målgrupper (se bilden nedan). Det 
kan handla om att tillfredsställa behovs i Trafikverkets egen verksamhet, att möta 
Trafikverkets leverantörers behov av att kunna tillhandahålla mer funktionella produkter 
eller att driva på utvecklingen av produkter som efterfrågas av andra aktörer inom 
transportsektorn. I vilken utsträckning som Trafikverket ska finansiera utveckling av 
lösningar som inte ska användas i den egna verksamheten är av principiellt intresse och bör 
bedömas från fall till fall. 

Upphandling av innovation är och kommer med stor säkerhet även i fortsättningen att utgöra 
en liten del av Trafikverkets totala upphandlingsvolym. 

 

   

 
Bilden beskriver de målgrupperna som berörs av katalytisk upphandling och förkommersiell 
upphandling 

Nedan beskrivs de vanligaste upphandlingsförfaranden i Trafikverket som formellt kopplas 
ihop med upphandling av innovation och hur Trafikverket ser att de kan användas. 
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Stadsstödsregler 
Reglerna om statsstöd finns i artiklarna 107–109 i EUF-fördraget. Med statsstöd avses stöd 
som stat, kommun eller landsting ger till en verksamhet som typiskt sett bedrivs på en 
marknad. Exempel på statsstöd kan vara att företag får bidrag och skattelättnader eller att 
man säljer varor eller mark till underpris till företag. 

Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om det uppfyller följande fyra kriterier.  
1. Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion.  
2. Stödet finansieras genom offentliga medel. Finansieringen kan vara direkt eller indirekt.  
3. Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.  
4. Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.  
 

Enligt statsstödsreglerna får stöd inte lämnas förrän det godkänts av kommissionen om det 
inte följer ett gruppundantag. Detta förbud kallas för genomförandeförbudet. 

EU-kommissionen är den enda myndighet som kan godkänna statsstöd. Det är bara 
regeringen som kan anmäla stöd till kommissionen. Trafikverket måste informera regeringen 
om alla stöd som kan komma att prövas av kommissionen. Det är Näringsdepartementet som 
samordnar regeringens arbete med frågor som statligt stöd. Med stöd av artikel 109 i EUF-
fördraget har kommissionen bemyndigats att anta förordningar om undantag från 
anmälningsskyldigheten i artikel 108.3.  

Kommissionen har antagit flera sådana förordningar som innebär att stödåtgärder är 
undantagna från anmälningsskyldighet och därmed från genomförandeförbudet. Dessa 
förordningar består bland annat av kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse 
och kommissionens allmänna gruppundantagsförordning. Av förordningen om stöd av 
mindre betydelse framgår att stöd som inte överstiger 200 000 euro per stödmottagare 
under en period av tre beskattningsår under vissa förutsättningar inte omfattas av 
anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3. Kommissionens allmänna 
gruppundantagsförordning är tillämplig på bland annat regionalstöd, investeringsstöd och 
sysselsättningsstöd till små och medelstora företag samt stöd till forskning, utveckling och 
innovation. 

FOU-stöd anses inte anses utgöra statligt stöd om det gäller: 

• offentlig finansiering av icke-ekonomisk FOU-verksamhet som bedrivs av 
forskningsorgan 

• FOU-verksamhet som offentliga myndigheter köper av företag på marknadsmässiga 
villkor. 

 

Förkommersiell upphandling 
Förkommersiell upphandling, eller pre-commercial procurement (PCP) som den kallas 
internationellt, är en metod för att upphandla en innovativ lösning för ett behov som 
marknaden inte kan tillfredsställa. Förkommersiell upphandling gör det möjligt för offentliga 
myndigheter att samarbeta med innovativa företag och andra intresserade organisationer i 
utvecklingsprojekt. Förkommersiell upphandling används för att offentliga utmaningar, 
behov och problem ska kunna lösas med hjälp av innovativa lösningar. De nya innovativa 
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lösningarna utvecklas, verifieras och kvalificeras genom ett stegvis förfarande i konkurrens 
mellan anbudsgivarna i den förkommersiella upphandlingen. 

Målet är att underlätta kostnadseffektiv utveckling av innovativa lösningar för offentliga 
tjänster med ett bredare, mer globalt perspektiv. Förkommersiell upphandling sker med stöd 
av FOU-undantaget2 i LOU/LUF, statsstödsreglerna och principerna i EU-fördraget. 
Metoden finns beskriven av EU-kommissionen och går ut på att upphandla FOU-tjänster i 
olika faser (se phase 0-3 i bild nedan) - till exempel konceptstudie, prototyp och testserie – av 
flera leverantörer som parallellt arbetar med olika lösningar. Efter en testserie kan den 
upphandlande myndigheten inte delta i utvecklingen längre, utan då möts behovet av en 
reguljär kommersiell upphandling inom LOU/LUF där man öppnar upp för nya lösningar. 
Avsikten med uppdelning i faser är att både upphandlande myndighet och deltagande företag 
ska kunna hantera risker bättre. Myndigheten behöver inte genomgå samtliga steg i 
processen utan kan välja något eller några. Metoden måste anpassas till det man vill utveckla 
och kräver mycket resurser och juridiskt kunnande hos myndigheten. 
 
Förkommersiell upphandling är ett sätt för en offentlig myndighet att söka innovationer utan 
konflikt med statsstödsreglerna genom fördelning av fördelar och risker mellan beställare 
och anbudsgivare/leverantör. Det innebär sålunda att en myndighet inom ramen för sitt 
uppdrag kan delfinansiera utvecklingen av en produkt fram till kommersialisering.   
 

När det är frågan om utveckling av nya lösningar är det viktigt att redan i början beakta vad 
som ska gälla när produkten kommer kommersialiseras. Det kan gälla att de immateriella 
rättigheterna stannar hos leverantörerna och att det behövs någon form av användningsavtal 
som skyddar upphandlande organisation. Trafikverket kan till exempel kräva att deltagande 
företag licensierar immaterialrätter till tredje part på rättvisa och rimliga marknadsvillkor. 
Trafikverket kan också kräva en gratislicens för intern användning av FOU-resultaten. Att 
också behålla minst två deltagande företag till sista fasen är väsentligt, så att man försäkrar 
sig om en framtida konkurrens på marknaden.   

 

2 FOU undantaget avses undantaget i LOU §6p6 och LUF §19p5 om forsknings- och utvecklingstjänster 
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Bilden beskriver de olika faserna i processen förkommersiell upphandling. 

 

Katalytiska upphandlingar 
I diskussioner om innovationsupphandling förekommer ibland även termen katalytisk upp-
handling. Katalytisk upphandling är dock inte ett upphandlingsförfarande, utan snarast är 
det ett begrepp som kommit att användas för aktörers agerande i förhållande till marknaden. 
En katalytisk upphandling har ett annat syfte än en vanlig upphandling. Upphandling enlig 
LOU och LUF syftar till att upphandla något för att fylla ett behov hos den upphandlande 
myndigheten. En katalytisk upphandling syftar till att introducera eller skapa innovationer 
på en specifik marknad, inte direkt hos den upphandlande myndigheten. Det skulle kunna 
innebära att Trafikverket kan göra en katalytisk upphandling av någon lösning vars nytta till-
faller de entreprenörer som Trafikverket anlitar, eller de trafikanter som nyttjar Trafikverkets 
anläggningar.  

Vissa myndigheter har getts i uppgift att påverka förhållanden i samhället i en bestämd rikt-
ning. Det kan gälla till exempel energiförbrukning, trafiksäkerhet eller miljöhänsyn. Då kan 
det finnas skäl att stimulera att nya lösningar sprids till olika användare såsom företag, kom-
muner och privatpersoner. Energimyndigheten arbetar till exempel för att underlätta sprid-
ning av energisnål teknologi. I vissa speciella fall kan det vara motiverat att inte bara främja 
spridning av ny teknologi utan även stimulera tillkomsten av innovationer. Då kan katalytisk 
upphandling vara en metod. 
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Katalytisk upphandling är benämningen på en process där en aktör väljer ut en produkt eller 
tjänst där aktören vill förändra en egenskap (till exempel åstadkomma lägre energiförbruk-
ning). Syftet är att skapa efterfrågan på innovationer som åstadkommer en sådan förändring.  

Således avser begreppet en situation när en aktör fungerar som katalysator eller koordinator. 
Myndigheten initierar eller genomför en urvalsprocess för en innovation eller produkt som 
aktören inte behöver för eget bruk utan som är avsedd för andra offentliga eller privata slut-
kunder. Därför är det inte en egentlig upphandling utan snarast en slags rekommendation till 
upphandlande myndigheter och till privata köpare. 

Energimyndigheten har under ett par decennier haft ett system med så kallade teknikupp-
handlingar eller tekniktävlingar i syfte att få fram energibesparande produkter. Dessa teknik-
upphandlingar har medverkat till att förbättrad teknik på ett antal olika områden medfört 
minskad energiförbrukning. Energimyndigheten beskriver själva denna process på följande 
sätt: ”Teknikupphandlingen är ett styrinstrument för att påbörja en marknadsomställning 
mot en ny energieffektiv teknik – nya produkter, system eller processer. Det räcker dock inte 
med att bara ta fram tekniken. Utvecklingen måste följas av en rad olika åtgärder för sprid-
ning och användning av de nya produkterna, systemen eller processerna. Den som driver tek-
nikupphandlingen måste ha god marknadskännedom och goda marknadskontakter.” 
(Energimyndigheten2006) 

De tekniska kraven, liksom utvärderingsmetoderna för dessa tävlingar, har utarbetats av ex-
perter som deltar i så kallade beställargrupper. Dessa beställargrupper utgörs av företrädare 
för både upphandlande myndigheter och privata företag. Tillsammans företräder beställar-
grupperna därför betydande marknadskraft.  

Olika företag får möjlighet att utveckla sina tekniska lösningar, huvudsakligen på egen be-
kostnad. Dessa presenteras och utvärderas i en tekniktävling. Normalt går det att visa vilket 
företag som bäst uppfyllt kraven – detta företag blir då vinnare av tekniktävlingen. Att vinna 
tekniktävlingen ger dock inte automatiskt några beställningar. De olika aktörerna i beställar-
grupperna, såväl privata företag som upphandlande myndigheter, beslutar själva om inköp 
och upphandling utifrån resultatet i tekniktävlingen. För de upphandlande myndigheterna 
kan resultatet i tekniktävlingen användas som krav eller utvärderingskriterier. Även andra 
aktörer som inte deltagit i beställargrupperna kan dra nytta av resultatet i den katalytiska 
upphandlingen. Resultatet bör offentliggöras och marknadsföras, vilket kan leda till att även 
andra upphandlande myndigheter utformar sina upphandlingar utifrån resultatet. Privata fö-
retag och privatpersoner har också skäl att göra inköp utifrån tävlingsresultatet. 

Fördelarna med katalytisk upphandling är att det kan användas för att dra igång utvecklings-
processer som normalt inte hade initierats av privata företag, eller åtminstone inte hade star-
tat vid denna tidpunkt. På så sätt kan man tidigarelägga introduktion och användning av ny 
teknik och också påskynda acceptans av nya lösningar och bidra till att uttrycka sådana be-
hov som inte lätt kan omvandlas till en konkret marknadsefterfrågan. (Edquist, 2012) 

Innovationsupphandlingsutredningen (SOU2010:56) ställde sig positiv till att använda kata-
lytisk upphandling för att medverka till att nå viktiga samhällsmål. Man framhöll dock samti-
digt att en katalytisk upphandling utgör ett avsteg från principen att offentliga organ inte ska 
förorda varor eller tjänster från vissa producenter. Därför bör katalytisk upphandling bara 
användas när det finns starka skäl, och en sådan process måste genomföras med stor efter-
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tanke. Det är viktigt att inse att grunden för leverantörernas intresse för katalytiska upphand-
lingar är att den katalytiska upphandlingen verkligen följs av en efterfrågan på produkterna. 
För att uppnå en sådan efterfrågan är det möjligt att det också kan krävas andra typer av åt-
gärder, såsom regleringar eller subventioner. 

Metoden som sådan skulle dock kunna användas till att stimulera den begränsade leveran-
törsmarknaden som finns i Sverige inom anläggningssektorn genom utveckling av till exem-
pel miljövänliga arbetsfordon eller appar för trafikinformation till resenärer. Här kan kataly-
tisk upphandling vara möjlig.  

I och med Trafikverkets bildande finns inte det sektorsansvar som tidigare fanns hos Banver-
ket och Vägverket kvar. Det är därmed inte en självklar uppgift för Trafikverket att genom ka-
talytisk upphandling utveckla lösningar för tredje part, såsom brukare av transportsystemet. 
Utifrån nuvarande uppdrag bedömer Trafikverket att katalytisk upphandling inte är tillämp-
bart för verkets verksamhet.  

 

Projekttävling 

Projekttävling bedöms vara lämplig för att upphandla innovation endast under särskilda om-
ständigheter. Det kan vara i de fall där det som ska upphandlas är av sådan karaktär att de 
tävlande har god insikt om problematik och förutsättningar och behovet av dialog mellan 
brukare och beställare bedöms minimalt. Projekttävlingar används oftast vid upphandling av 
arkitektur eller konstnärliga utsmyckningar. 

Med projekttävling avses ett förfarande där en upphandlande myndighet ordnar en tävling 
som är öppen för alla för att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett 
till vinnande bidrag. Alla intresserade leverantörer får lämna in en ansökan om att få delta i 
projekttävlingen. Antalet tävlingsdeltagare får begränsas och kriterierna för urvalet ska då 
framgå. En jury utser det vinnande bidraget. Juryn ska bestå av personer som är oberoende i 
förhållande till tävlingsdeltagarna och varje bidrag som prövas ska vara anonymt. Den ska 
vara självständig i sina yttranden och beslut och pröva bidragen enligt de kriterier som fram-
går av annonsen. Juryn ska också rangordna bidragen och motivera sitt beslut. Dialog kan 
ske med en eller flera tävlingsdeltagare om det behövs för att klargöra olika aspekter av pro-
jektet, men ingen dialog får ske mellan de tävlanden och brukare av slutresultatet. Om pro-
jekttävlingen avslutas med en tilldelning av ett tjänstekontrakt ska vinnaren bjudas in till att 
delta i en förhandling. Om en tävling avslutas med att fler än en vinnare utses, måste samt-
liga vinnare bjudas in att delta i förhandlingar.  

 

Innovationspartnerskap 
En av de beslutade förändringarna i upphandlingsdirektivet är att ett nytt upphandlingsförfa-
rande införs, innovationspartnerskap. Denna kommer förmodligen att bli en del av den 
svenska lagstiftningen år 2015 eller 2016. Därför finns det skäl att beakta detta vid det strate-
giska arbetet med upphandling av innovationer.  

Innovationspartnerskap kommer att göra det möjligt för en upphandlande myndighet att 
upphandla varor eller tjänster som ännu inte utvecklats. Upphandlingen avser således både 

14 
 



Bilaga 1 Regeringsrapport innovationsupphandling 

ett innovationsarbete och köp av den utvecklade varan eller tjänsten. Detta är en skillnad mot 
förkommersiell upphandling, som bara avser innovationsarbetet och där det inte finns någon 
juridisk koppling till framtida leveranser. Den som utfört innovationsarbetet i en förkommer-
siell upphandling har inte någon garanti för att leverera, utan de kan konkurreras ut av en 
annan producent. I innovationspartnerskapet handlar det om en koppling till framtida leve-
ranser. 

Man kan tänka sig att franska statsjärnvägarna gör en upphandling av snabbtåg som ska 
klara en hastighet av 450 km/tim. Bolaget som vinner upphandlingen ska därefter visa att 
man har konstruerat ett tåg som klarar denna hastighet (och en rad andra krav). Klarar man 
dessa krav får företaget rätten att leverera sådana snabba tågsätt under ett förutbestämt antal 
år. 

För Trafikverket skulle det kunna innebära att upphandling genomförs på utveckling av 
snöfria bangårdar för att sedan kunna köpa de tekniska lösningarna eller utveckling av bul-
lerdämpande åtgärder för kommande höghastighetståg där leverantören sedan får leverera 
de utvecklade produkterna eller lösningarna. 

Innovationspartnerskapet förstärker således leverantörernas incitament att satsa egna resur-
ser i utvecklingsarbetet, men binder samtidigt upp den upphandlande myndigheten att i 
framtiden köpa en vara eller tjänst från en viss leverantör. 

Det är viktigt att notera det sista avsnittet i den artikel i direktivet där det understryks att in-
novationsarbetet ska vara substantiellt i förhållande till kontraktsvärdet. 
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2 Resultat och erfarenheter av genomförda och pågående 
innovationsupphandlingar  

Trafikverket har studerat ett urval upphandlingar som bedöms spegla hur Trafikverket och 
tidigare Vägverket och Banverket på olika sätt har skapat utrymme för leverantörerna att 
föreslå och utveckla nya lösningar. Ett antal planerade upphandlingar har valts ut att ingå i 
den testverksamhet som ingick i regeringsuppdraget. En stor del av dessa kommer inte att ha 
hunnit avslutas innan rapporteringen ska lämnas till regeringen. Merparten är innovations-
vänliga upphandlingar, av de skäl som har angetts ovan i beskrivningarna av upphandlings-
formerna. Upphandlingarna beskrivs närmare i detta kapitel.  

Totalt sett rör det sig om ett stort antal upphandlingar, varav flertalet är att betrakta som in-
novationsvänliga och tolv är upphandling av innovation.  

 

2.1 Tidigare genomförda upphandlingar 
I detta avsnitt beskrivs ett urval av genomförda upphandlingar som bedöms spegla hur 
Trafikverket inklusive Vägverket och Banverket på olika sätt har skapat utrymme för leveran-
törerna att föreslå och utveckla nya lösningar.  

Konsultkontrakt för järnvägsplan och systemhandling för Västlänken 
Upphandlingen omfattar 17 konsultkontrakt gällande järnvägsplan och systemhandling för 
Västlänken indelat i geografiska delar och kategorier, bland annat hydrogeologi, bergteknik, 
trafik, miljö och omgivningspåverkan, modellsamordning, mark och avvattning. 

I kontrakten finns en innovationsbonus som delas ut till det förslag som genom innovativa 
lösningar kan visa på att man kan göra projektet mer kostnadseffektivt. I samband med 
bonusutdelningen delas även ett diplom ut. Projektledningen för Västlänken är jurygrupp. 

Från augusti 2012 och framåt har tre diplom delats ut och projektet bedömer att stora bespa-
ringar har gjorts. 

Ett exempel på bonus är samarbete mellan Ramböll/Vectura, Tyréns/Cowi, ÅF och Faveo 
vilka har fått bonus för sin idé med nyskapande tankesätt för räddnings- och insatskoncept 
för Västlänken. Förslaget är att i stället för en parallelltunnel som räddningsväg, vilket är 
brukligt i Sverige, bygga flertalet schakt för delar av sträckan. Detta förslag innebär en kalky-
lerad besparing på cirka 800 miljoner kronor. 

Nedan ses formuleringen i kontrakten: 

För att belöna innovativa initiativ under projekteringen som innebär besparingar genom att byg-
gande, drift och underhåll av anläggningen utformas på ett optimalt sätt kommer en bonus om totalt 
SEK 150 000 delas ut varje jämn månad till det eller de uppdrag som genom innovativa lösningar 
gjort projektet mer kostnadseffektivt. Har ingen kandidat identifierats delas ingen premie ut. Bespa-
ringen kan avse såväl projekteringsskedet, som bygg- eller driftsskedet. Premien ska kunna delas på 
en, två eller tre olika förslag (SEK 50 000, 75 000, 100 000 eller 150 000). Premien ska aldrig vara 
högre än halva besparingen. Den belönade ”innovationen” måste inte utgöras av ”ny teknik” eller en 
”uppfinning”, utan kan lika gärna vara en innovativ tillämpning av dagens teknik eller kunskap – 
det viktigaste är att det ger besparingar.  
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Enskilda slutsatser för projektet  

Erfarenheter från diplomutdelningen visar att man inte ska underskatta drivkraften i att 
leverantörerna får möjlighet att synas i positivt sammanhang 

Generella erfarenheter att ta med 

En tydlig målbild kopplad till bonusen där leveransen bedöms och premieras är en god 
stimulansfaktor för nytänkande. Att bonusen stimulerar och premierar ett innovativt tanke-
sätt skapar engagemang och dialog, bidrar till besparingar och bidrar till branschutveckling. 

En svårighet är att lägga bonusen på rätt nivå och att bedöma innovationen i förslagen. 
Det kan finnas stora besparingsmöjligheter i att tänka nytt. 

Interaktiv terminal för trafikinformation  
Enligt lagar och förordningar ska Trafikverket ansvara för att tillhandahålla information och 
göra den tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Eftersom det inte fanns en 
färdig produkt att köpa på marknaden har Trafikverket upphandlat utvecklingen av en inter-
aktiv terminal och prator-enheter. 
 
Den interaktiva terminalen är tänkt att komplettera befintliga informationskanaler för trafik-
information på de största järnvägsstationerna i Sverige. På mindre stationer planerar Trafik-
verket att placera ut en enklare modell som består av en prator-enhet, vilket innebär enbart 
uppläst information som ges via högtalare med teleslinga och hörlursuttag. Denna bör place-
ras i direkt närhet till ny eller befintlig digital display, och den läser upp samma information 
som ges i displayen. 
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Den interaktiva terminalen har en höj- och sänkbar skärm som kan anpassas för personer 
som sitter i rullstol eller är korta eller väldigt långa. Terminalen presenterar informationen 
visuellt med speciellt utformad display och färgsystem för god kontrast men även auditivt för 
att möta behoven hos personer som är gravt synskadade, har nedsatt syn eller har svårt att ta 
till sig skriftlig information. Ljudet kommer från terminalens högtalare, via hörlursuttag och 
teleslinga. 
 
Trafikverket utvecklade design och mjukvara tillsammans med Designhögskolan i Umeå år 
2008–2009. 
 
Upphandlingen delades in i två delar. Den första delen gällde att ta fram en prototyp som 
testats av handikapporganisationerna och den andra delen var (ett ramavtal) som skulle 
träda i kraft om prototypen uppfyllde alla uppställda krav. Ett anbud inkom.  
Ramavtalet tecknades 2011 med Swarco och de första 10 terminalerna har snart placerats ut 
på stationer runt om i Sverige. Den första står redan i stationshuset i Borlänge. 
 
Enskilda slutsatser från projektet  

- Det var svårt bedöma hur många timmar utvecklingen skulle ta. Det hade behövts 
mer tid. 

- Det är svårt att ta höjd för förbättringar under utvecklingstiden – hur stora 
förändringar är ok? 

- Produkten blev dyrare än beräknat (men också bättre). 
- Det är svårt att bedöma vilket priset blir i slutändan. 

 
Generella erfarenheter att ta med sig 

- en upphandling av innovation genomfördes inom lagen om offentlig upphandling 
(LUF, förhandlat förfarande) vilket således visat sig fullt möjligt! 

- Trafikverket kom över ”dödens dal” (glappet mellan utveckling och kommersiali-
sering) genom att agera första köpare av den nya tekniken 

- en tydlig koppling finns till verksamhetsmål 
- ett grundligt förarbete gjordes tillsammans med högskolan 
- slutanvändare/nyttjare involverades 
- det fanns en tydlig affär i slutet: om de klarar prototypen får de leverera! 
- Trafikverket äger ritningar och mjukvara vilket gör att upphandlingen av produktion 

av produkten är oberoende av nuvarande leverantör när ramavtalet går ut 
- upphandlingsmodellen förutsätter mycket engagemang från beställaren 

 
 

Stockholmsporten 
Stockholms stad har tillsammans med Trafikverket arrangerat en projekttävling om gestalt-
ningen av landskapet kring trafikplatsen Stockholmsporten. E4 Förbifart Stockholm planeras 
och kommer att sammanbinda regionens norra och södra delar. Drygt 17 kilometer av 
Förbifart Stockholms 21 kilometer planeras gå i tunnel. Strax före Hjulsta går vägen upp i en 
landbro och vid Hjulstakorset planeras Trafikplats Hjulsta i tre våningsplan där Förbifart 
Stockholm och E 18 möts. Tävlingsuppgiften var unik i och med att den behandlar mötet 
mellan en trafikplats av ovanligt stor skala och ett storskaligt landskap som kräver en hel-
hetsgestaltning utöver det vanliga. 

De inbjudna teamen var: 

• Snøhetta, Norge 
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• Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Danmark, Tyréns, Sverige, Professor Steen 
Høyer, Danmark. 

• Erik Giudice Architects, Sverige, Charlotte von Poehl, Sverige. 
• BIG, Danmark, Grontmij, Sverige. 

Tävlingsfinalisternas uppdrag var att presentera en inbjudande entré till Stockholm med en 
konstnärligt högstående formgivning av landskapet kring Trafikplats Hjulsta. Tävlings-
området ligger vid Järvafältet i gränslandet mellan miljonprogramsbebyggelsen i Hjulsta, 
industriområdet Lunda och småhusbebyggelsen i Barkarby. Uppdraget berör ett område där 
en rik kulturmiljö, blandad bebyggelse och en helt ny trafiklösning sammanstrålar. 

Det vinnande förslagets (BIG, Danmark) magnifika 
skålform är en genial lösning som samspelar med 
trafikplatsens geometri samtidigt som den skapar 
ett stadsbyggnadsmässigt sammanhang som binder 
samman de olika områdena runt platsen. På ett 
mycket elegant sätt skapas möjligheter att tillföra 
platsen kvaliteter och verksamheter som gagnar de 
boende. Ovanpå vallen föreslår BIG en gång- och 
cykelväg, med utsikt ner mot parken. Vallen ska 
göra det möjligt att enkelt röra sig till fots mellan 
de områdena kring trafikplatsen. 

En samlad bedömning av samtliga förslag visar att endast det vinnande förslaget hade löst 
uppgiften utifrån de bedömningskriterier som ställts upp:  

• idé, hur väl den svarar mot projektets målsättningar 
• gestaltningsmässiga kvaliteter 
• genomförbarhet och realism 
• utvecklingsbarhet 
• hållbarhet över tiden. 

Övriga förslag analyserades och kritiserades på ett sätt som visar att de inte hade kunnat 
komma i fråga för ett genomförande (citat från juryns utlåtande): 

”innebär att förslaget inte bidrar till att länka samman de omgivande stadsdelarna eller över-
brygga barriärer” 

”Förslaget är presenterat på en hög abstraktionsnivå vilket gör det mycket svårt att bedöma 
och det är svårt att läsa in den konkretion som är nödvändig om förslaget skulle realiseras till 
exempel när det gäller material, ytbehandling eller typ av växtlighet” 

”Det är svårt att motivera en sänkning och överbyggnad av E18 när överbyggnadens möte 
med trafikplatsen blir så stumt och komplicerat. Lösningen för lokaltrafiken och anslutning-
arna till trafikplatsen som de är presenterade är inte realiserbara” 

”antagandet att det skulle gå att bygga hus inne i trafikplatsen (är) orealistiskt” 

”förslaget svarar egentligen bara på en av tävlingsprogrammets frågor då det inte bidrar till 
att göra platsen tillgänglig, skapa samband mellan de omgivande stadsdelarna eller göra det 
möjligt för ny etablering eller utveckling av området.” 
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En reflektion utifrån tävlingen är därför att trots goda intentioner och på papperet 
kompetenta tävlingsdeltagare kan resultatet bli magert. Tre av fyra förslag är underkända av 
juryn – vad hade hänt om inget av förslagen klarat uppgiften? Trafikverket har inte gjort 
någon analys av vilka skälen är till det jämförelsevis dåliga utfallet. Frågor som möjligen kan 
besvara detta är exempelvis: Kan resultatet bero på bristande kompetens i branschen inom 
områden som trafikteknik, miljö, arkitektur och landskapsarkitektur? Skulle prekvalifice-
ringen och urvalet av deltagande team gjorts annorlunda? Skulle beställaren ha tillhanda-
hållit underlag som ännu tydligare beskrivit de lokala och trafikmässiga förutsättningarna? 

Generella erfarenheter att ta med 

- Projekttävlingar kan stimulera nytänkande, men innebär inte alltid att det blir så 

Nya Skurubron 
I projekttävlingen om nya Skurubron under 2012 var uppgiften att utforma en ny bro som 
samspelar med befintlig bro och den omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön. Den nya 
bron ska ha en utformning som uppfyller höga estetiska krav samt svarar mot ställda 
funktionskrav och ha ett hållbart koncept som tål att bearbetas i den fortsatta projekteringen. 
Visionen är att befintlig och ny bro tillsammans ska bilda en funktionell och tilltalande 
helhet. 

Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/lag, utvalda genom ett 
öppet kvalificeringsförfarande: 

• Rundquist arkitekter, Sverige, Ramböll, Sverige och Ljusbyggarna, Sverige. 
• Bjarke Ingels Group (BIG), Danmark, Flint & Neill, England och Kragh & Berglund, 

Sverige. 
• Dissing + Weitling, Danmark, Leonhardt, Andrä und Partner, Tyskland och ELU 

Konsult, Sverige. 
• Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP), Tjeckien. 

Juryn granskade och bedömde förslagen utifrån de kriterier som utan inbördes ordning eller 
viktning låg till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som fanns i program-
met: arkitektur, påverkan på omgivning, konstruktion, ekonomi (under vart och ett av dessa 
kriterier finns ett antal preciserade aspekter). 

De inkomna förslagen kan grovt delas in i två grupper, där två av förslagen redovisar båg-
broar och två av förslagen balkbroar. Förslagsställarna tar därigenom ställning till frågan om 
den nya Skurubron ska vara som ett språng över vattnet med valv eller valvliknande kon-
struktion, eller en bro som bärs av pelare med stöd i terräng och i vatten. 

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Kontrapunkt av Dissing + Weitling till 
vinnare av tävlingen och rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomfö-
rande: 

"För en formsäker och vacker bro med ett tydligt grepp. Den smäckra brobanan bärs elegant 
upp av bropelarna som en servitör bär upp en bricka.” 

De föreslagna konstruktionssätten är oprövade och innebär på så vis en innovation i försla-
get. Konceptet är hållbart för både bearbetning och utveckling. Förslaget visar ett modernt 
sätt att bygga bro och visar att man i dag kan överbrygga avståndet med en balkbro. Förslaget 
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uppvisar en trygg, elegant och logisk lösning på brouppgiften med en formmässigt vacker 
gestaltning med en visuell lätthet som är både genomförbar och möjlig att utveckla. 

De övriga tre förslagen bedömdes ha brister av olika slag, varav en del allvarliga. Med lite god 
vilja skulle åtminstone två av dem kunna utvecklas och förändras något och därmed bli 
genomförbara. Situationen är således bättre än i exemplet Stockholmsporten, men även här 
är det endast det vinnande förslaget som svarar mot tävlingsuppgiften på ett övertygande 
sätt. Ett processrelaterat problem, som under tävlingens senare del blev alltmer påtagligt, var 
att tävlingen sannolikt startade något för tidigt utan att den exakta placeringen av bron var 
fullständigt förankrad hos alla parter. Det handlade om smärre justeringar i givet läge och 
inom det beslutade området. Det ledde likväl till en lokal diskussion om hur omgivande be-
byggelse och relationen till befintlig bro kunde påverkas. Diskussionen visar att det är 
oerhört viktigt att det program som tas fram inför en projekttävling är ordentligt förankrat 
hos alla. 

Enskilda slutsatser från projektet 

- Tävlingen sannolikt startade något för tidigt utan att den exakta placeringen av bron 
var fullständigt förankrad hos alla parter, 

Generella erfarenheter att ta med 

- Diskussion och dialog är viktig inför utformningen av en projekttävling 

 

Trängselskattesystem Stockholm  
Upphandlingen av försöket i Stockholm inleddes av Stockholms stad. Man hade valt en 
funktionell upphandling i två steg där man först fick kvalificera sig för att därefter komma 
med förslag till hur man skulle göra för att bygga ett samlat system som mötte ställda krav. 
Vägverket tog över upphandlingsprocessen i juni 2004 och avslutade formellt upphand-
lingen.  

Det var upp till leverantören att ta fram de tekniska och organisatoriska lösningarna och 
dessa skulle uppfylla ett antal funktionella krav, ”service level of agreement” (SLA). I upp-
handlingen ingick också att leverantören skulle ta ansvar för driften av systemet. Kontraktet 
omfattade byggande och leverans samt drift, som längst till och med 2011. 

Vid genomförandet blev det nödvändigt att modifiera den tänkta lösningen. Främst berodde 
detta på legala faktorer. Lagstiftningen som reglerade ett antal förutsättningar kom till först 
efter att upphandlingen avslutats. Vissa av de förutsättningar som var angivna inför upp-
handlingen av Stockholms stad var därför inte längre tillämpliga. Resultatet blev att 
beställaren (Vägverket) och leverantören (IBM) utvecklade systemet i en löpande dialog där 
respektive part bidrog med sin kompetens. Leveransansvaret låg dock fortfarande kvar hos 
leverantören. 

Erfarenheterna från upphandlingen är både goda och dåliga. Det hade givetvis varit bättre 
om förutsättningarna hade varit korrekta från början. Å andra sidan är det mycket svårt att 
från början specificera alla förutsättningar på ett korrekt och tydligt sätt. Upphandlingen var 
stor och det hände mycket under genomförandetiden: ny lagstiftning, ny teknik med mera 
som inte alltid är så lätt att förutsäga. Kontentan blev att det utvecklades till ett gemensamt 
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utvecklingsprojekt där de offentliga aktörerna bidrog med sin kompetens och leverantören 
med sin. Trafikverkets och även leverantörens uppfattning är att varken Vägverket eller IBM 
hade kunnat klara av uppgiften på egen hand. Erfarenheterna är samlat goda. Det är en upp-
fattning som delas av såväl beställaren som leverantören. 

Tekniken har utvecklats väsentligt sedan försöket genomfördes. Ändrad lagstiftning har med-
fört nya krav, ny teknik och framför allt kunskap och medvetenhet om vad som behövs, vilket 
har bidragit till en utveckling av systemet över tiden. Det har skett i språng men även i form 
av en lärande organisation. Framför allt har driftskostnaderna sänkts rejält. De har mer än 
halverats och det finns fortsatta utvecklingsmöjligheter på det området. 

Enskilda slutsatser från projektet 

- En god dialog mellan beställare och leverantör överbryggar många problem. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Utveckling för beställarens behov kräver stor delaktighet och dialog mellan parterna. 
- Det är svårt att förutse strukturella förändringar i ett tidigt skede (till exempel lagänd-

ringar, ny teknik). 

 

Mätmetod för vägtrafikdata  
Trafikverket baserar en stor del av sin statistik på korttidsmätningar av trafikflöden. En av de 
viktigaste produkterna grundar sig på mätningar på det statliga vägnätet för framtagning av 
årsmedeldygnstrafiken (ÅDT). Genom mätningar på ett stort antal vägavsnitt årligen under 
fyra stickprovsdragna tidsperioder som är unika för varje vägavsnitt fångar man flödet av 
trafik med motordrivna fordon.  

Förutom trafikmätningar för ÅDT görs även kontinuerliga mätningar på ett fåtal platser för 
att erhålla information om förändringar i trafiken. Även tillfälliga mätningar genomförs då 
specifika behov finns, som exempelvis behov av att mäta aktuella trafikflöden då ÅDT-
uppgifterna inte har rätt aktualitet.  

Den mätteknik och mätmetod som Trafikverket använder i dag för att mäta trafikflöden för 
ÅDT genomförs med ett mobilt system med luftslangar som detektorer på vägen och en 
analysator på sidan av vägen där trafikflödet registreras. Tekniken och metoden ger god mät-
kvalitet samt har under många år varit kostnadseffektiv. Metoden innebär att mätutrustning-
ens två slangar ska monteras på vägen, vilket dock medför att både mätpersonal och trafikan-
ter utsätts för risker.  

Man kom allt närmare den tidpunkt då mätoperatören inte skulle ges dispens för att inte 
använda tungt skydd med energiupptagande utrustning vid mätning, så kallade TMA-skydd. 
Dåvarande Vägverket beslutade därför 2008 att skicka ut en inbjudan till aktörer inom rele-
vanta teknikområden och inom universitet och högskolor och näringsliv i syfte att stimulera 
utvecklingen av en ersättningsmetod till slangmätning. Där uppmanades aktörerna att 
komma in med idéförslag på framtida metoder och tekniker för att mäta trafikflöden som ger 
rätt kvalitet, kostnadseffektivitet och framför allt ökad trafiksäkerhet jämfört med nuvarande 
slangmätningar. 
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Efter att inbjudan skickats ut i juni 2008 inkom 20 förslag på idébeskrivningar från 16 aktö-
rer där samtliga begärde sekretess. Förslagen, som var allt från idéstadiet till mer fram-
skridna prototyper, utvärderades utifrån teknisk lösning, bedömd kvalitet i mätdata, trafiksä-
kerhet vid utförande av mätning, bedömd kostnad, bedömd tidsåtgång för utveckling till 
färdig produkt, företagets förmåga att utveckla till färdig produkt samt om tekniken kan 
ersätta slangmätningen.  

Sex intressanta förslag valdes ut av en projektgrupp. De utvalda aktörerna erbjöds leverera en 
fördjupad beskrivning av sitt förslag mot en fast ersättning. I den skulle förväntad kvalitet i 
mätdata, tidplan, ekonomisk plan, mätningar över flera körfält samt arbetsmiljö och trafik-
säkerhet beskrivas. 

De fördjupade beskrivningarna inkom till Vägverket december 2008 där projektgruppen åter 
utvärderade förslagen. Tre av aktörerna erbjöds presentera sin idé för projektgruppen vilket 
även genomfördes under vintern och våren 2009. Efter att projektgruppen samrått med 
enhetsledningen på Vägverket skrevs ett avtal med en aktör om utveckling och verifiering av 
en trafikmätningsutrustning. 

Utvecklingen av trafikmätningsutrustningen har sedan pågått i olika faser och har under 2011 
verifierats avseende datakvalitet. Utrustningen motsvarade då inte förväntad kvalitet men 
har potential att förbättra sin teknik och metod så att rätt datakvalitet erhålls. Hur kostnads-
effektiv utrustningen är i förhållande till slangmätning är svår att utvärdera då det kräver ett 
större fullskaligt genomförande. Den innebär dock betydligt högre trafiksäkerhet eftersom 
den mäter trafik utan att mätpersonal behöver besöka mätplatsen. Montering av utrust-
ningen måste dock göras initialt i vägen. 

En viktig erfarenhet från denna innovationsupphandling är att från idé till ”färdig” produkt 
tar det lång tid, längre än beräknat från början. 

Resultatet av upphandlingen är levererat, men kraven på datakvalitet är inte uppnådda. 
Leverantören utvecklar nu produkten i egen regi och möjligheter finns att den ska nå vår 
kravbild på datafångst i framtiden. Vår avsikt har från början varit och är fortfarande att den 
alternativa tekniken endast ska ersätta slangmätningarna på det högtrafikerade huvud-
vägnätet. Blir tekniken billigare kan det dock tänkas att den används även på mer lågtrafike-
rade vägar.  

I framtiden finns möjligheter med kommunikationsprotokoll mellan fordon och vägsida 
framför allt om det införs kilometeravgifter för tung trafik och i förlängningen även för 
personbefordran.  

Den innovationsupphandling som diskuteras ovan är i princip avslutad och kan närmast 
karakteriseras som ”förkommersiell upphandling”. Den kommande upphandlingen av metod 
och utrustning har karaktären av ”vanlig” upphandling av produkter som redan är etablerade 
på marknaden. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Utveckling för beställarens behov kräver stor delaktighet och dialog mellan parterna. 
- Utvecklingsprojekt, från idé till kommersiell produkt, tar lång tid. 
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Hack for Sweden 
Den 15–16 mars 2014 i Stockholm arrangeras Hack for Sweden för första gången. Det är ett unikt 
samarbete mellan tretton myndigheter och organisationer som vill skapa möjlighet för inno-
vatörer, programmerare, utvecklare, studenter och datajournalister att utveckla nya och 
innovativa tjänster och produkter med hjälp av lägesbundna öppna eller fria data. Hack for 
Sweden syftar till att inspirera till ökad användning av myndigheters öppna och fria data så 
att nya produkter och tjänster och ny kunskap kan utvecklas och komma allmänheten till del. 

I Hack for Sweden tävlar lagen om att vinna Hack for Sweden Award. Utöver detta delas ut 
priser inom tre kategorier. Samma bidrag kan bara vinna ett pris. Data från någon av de 
angivna källorna från de tretton myndigheterna måste ingå.  
 
Priset Hack for Sweden Award går till det bidrag som bäst har kombinerat data på ett kreativt 
sätt och skapat den bästa och mest nyskapande applikationen eller tjänsten som helhet. 
Användandet av datamängder från flera myndigheter värderas extra högt. 
 

- Bästa visualisering 
Med hjälp av data illustrera en komplex verklighet på ett nyskapande sätt. 
 

- Bästa affärsnytta 
Applikation, tjänst eller produkt med förutsättningar att kommersialiseras. 
 

- Bästa nytta för allmänheten 
Skapa ett värde för svenska medborgare och driva samhällsutvecklingen i en positiv 
riktning. 

 
- Bästa krisapp 

Utöver dessa kategorier delar Krisinformation.se som drivs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ut bonuspriset Bästa krisapp för en app som kan 
användas i samband med en kris som drabbar stora delar av samhället. Den ska använ-
das för att till exempel informera andra, själv bli informerad, bidra till att lösa krisen, 
tala om att man är välbehållen eller liknande. 

 
Priser 
Vinnarna av Hack for Sweden Award – bästa kombination av myndigheters data får: 

• presentera det vinnande bidraget på Kartdagarna, Kartografiska sällskapets årliga 
konferens om geografisk information och IT – konferensavgift, resa och logi ingår 

• delta i konferensen Mobile App, Berlin, som fokuserar på allt från utveckling och 
design till tester och marknadsföring av mobila applikationer – konferensavgift, resa 
och logi ingår 

• synas på arrangerande myndigheters webbplatser under en vecka med över 1 000 000 
unika besök. 

Enskilda slutsatser från projektet 

- För att stimulera kommersialiseringen av ”apparna” borde även riskkapitalister och 
stöd för hur tävlingsdeltagarna kan ta sina förslag vidare funnits tillgängliga under 
tävlingsdagarna. 

- Mycket kreativt evenemang som skapade goda kontakter mellan tävlingsdeltagarna. 
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Generella erfarenheter att ta med 

- Att beställare vid tävlingar visar på ett tydligt behov och utlovar att utvecklade lös-
ningar kommer upphandlas skapar en stor drivkraft och tydlig riktning för utveck-
larna. 

 

ERTMS 
Historiskt har järnvägsförvaltningarna i Europa ofta lutat sig mot en leverantör av signal-
system. Så var det även i Sverige när till exempel datorställverken togs fram i nära samverkan 
mellan SJ och LM Eriksson (numera Bombardier). SJ och senare Banverket var på detta sätt 
låsta till att använda samma leverantör för utveckling och utrustning, och konkurrensen var 
minimal.  Detta ändrades till viss del när ATC togs fram, men framför allt är det vid upp-
handlingen av ERTMS som en ny strategi har använts. 

ERTMS är ett standardiserat signalsystem för Europa, men det innebär inte att det i alla 
delar är standardiserat. Systemet måste anpassas till befintliga signalanläggningar och regler 
i varje land, och bara de funktioner som säkrar interoperabilitet (trafik över gränserna) är 
standardiserade. 

I Sverige har ERTMS handlats upp under de senaste 5 åren och installerats (alternativt in-
stallation pågår) på bland annat Botniabanan, Citytunneln och Västerdalsbanan. 

Upphandlingsstrategin för ERTMS i Sverige kan kortfattat beskrivas så här: 

Utvecklingsarbetet för fordonsutrustning och markutrustning handlas upp i konkurrens. För 
markutrustningen fick till exempel Ansaldo och Bombardier kontrakt. Utifrån en funktions-
specifikation tar leverantören fram detaljerade specifikationer som blir Trafikverkets egen-
dom. 

I kontraktet finns också ett ramavtal med optioner för Trafikverket att avropa själva utrust-
ningen till fastställda priser. Eftersom ramavtalet är baserat på leveranser för hela Sverige 
under en mycket lång tid pressas priserna.  Trafikverket får dock fritt använda framtagna 
specifikationerna i en ny upphandling där kanske det blir andra leverantörer som får leve-
rera. 

De största innovationerna inom ERTMS gjordes när konceptet standardiserades via EU och 
samarbete mellan infrastrukturhållarna och signalindustrin. Exempel på dessa innovationer 
är användning av radio för informationsöverföring. Det ger mindre utrustning i banan och 
lägre totalkostnad samt kontinuerlig uppdatering av information, vilket i sin tur ger högre 
kapacitet. 

Ett annat exempel är anpassningsenheten STM, som gör fordonen ”intelligenta”, vilket 
innebär att infrastrukturen kan anpassas gradvis under införandet. Detta ger en lägre total-
kostnad och smidigare införande. 

ERTMS-specifikationerna är som sagt inte heltäckande, utan systemet måste anpassas till 
respektive lands infrastruktur. Det är inom dessa ramar det har varit möjligt att införa ytterli-
gare innovationer, om än i mindre skala. Leverantörerna har fått konkurrera med det bästa 
sättet att realisera de övergripande specifikationerna i Sverige. 
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Modellen har varit framgångsrik i många avseenden, men inte alla. Det har visat sig att det 
fanns många kontraktuella beroenden när delsystem från olika leverantörer ska samverka. 
Exempelvis har inte funktionen av ett delsystem från leverantör A kunnat verifieras eftersom 
det ska samverka med ett delsystem från leverantör B när det är försenat. Det kan helt enkelt 
bli låsningar där leverantörer skyller på varandra. 

Enskilda slutsatser från projektet 

- Att erbjuda leveranser till hela Sverige under lång tid innebar lägre priser.  

Generella erfarenheter att ta med 

- Standardiseringar är en viktig grund för utveckling av innovationer. 
- När många leverantörer levererar delar till samma projekt och där beroenden mellan 

leveranserna finns är det risk att projekten blir svårarbetade.  

 

Cykelhjälmar – katalytisk upphandling 
Lagen om cykelhjälm för unga under 15 år infördes 2005. I samband med detta genomförde 
Vägverket många informativa och stöttande aktiviteter för att öka acceptansen och använ-
dandet av hjälm.  Men Vägverket ville också öka användningen bland äldre och en design-
tävling genomfördes för att utveckla formen hos cykelhjälmar, och därmed användarvänlig-
heten. Skäl som många framförde för att inte använda hjälm var komfort, utseende och 
sociala faktorer, men också praktiska problem som förvaring. Vägverket initierade upphand-
lingen inom ramen för projekt Designåret (regeringsuppdrag 2005). Idén kom från 
Nationella miljö- och skönhetsrådet och generaldirektör Ingemar Skogö. 
 
Designtävlingens uppgift var utforma ett huvudskydd för cyklister som genom sin form och 
funktion får fler att skydda huvudet under cykelfärden. Men uppgiften skulle också omfatta 
hela samspelet mellan cykeln, cyklisten och skyddet. Tävlingen lades upp dels som en tradit-
ionell formgivningstävling med jury och prissumma, dels med en prisdel som skulle falla ut 
när eller om hjälmen kom till tillverkning. Detta för att driva på vinnande team att få sin 
produkt till utveckling och marknad.  
 
Det vinnande bidraget använde ett helt nytt material som gjorde hjälmen oerhört lätt och 
tunn och med möjlighet att dölja den på ett nytt sätt och att integrera den med fordonet när 
den inte används. Juryn ansåg att hjälmförslaget kunde öppna för en ny generation cykel-
hjälmar.  

Trots flera fortlöpande kontakter med vinnande designer visade det sig att steget från idé 
hela vägen till en kommersiell produkt var komplicerad. I dag, 7–8 år senare, ser man dock 
att flera av de nya idéer (hos de tävlande förslagen) som presenterades 2005 kommit till 
stånd. 
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Vinnande bidrag Hattrick 

 

Enskilda slutsatser i projektet 

- Projekttävlingar initierade av myndigheter kan stimulera till innovation. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Utvecklingsarbetet från idé till kommersialiserad produkt tar tid. 

 

Omformare 
Omformare används för att omvandla ”vanlig 50 Hz- ström” till järnvägsspecifik ström (som 
tågen kräver), det vill säga 16,7 Hz, 1-fas, 15 kV. Tidigare installerades så kallade roterande 
omformare som förenklat kan beskrivas som en elmotor som driver en elgenerator. Trafik-
verket har även statiska omformare med konventionell teknik.  

När de roterande omformarna i Häggvik skulle bytas ut specificerades ingen särskild teknik i 
anbudsunderlaget, utan det var fritt att välja omformarteknik för leverantören om bara 
effektkravet uppfylldes. Anbuden utvärderades framför allt utifrån storleken på energi-
förluster. Siemens anbud var vida överlägset i detta avseende. När dåvarande Banverket 
skickade ut förfrågan visste man inte att man skulle få ett anbud som kunde sänka energiför-
lusterna så pass mycket som de gjorde. Siemens har med modern kraftelektronik utvecklat de 
så kallade statiska omformarna så att de har potential att minska energiförlusterna. Det har 
medfört att de nya omformarna har färre komponenter, vilket även bör ge ett bättre prisläge i 
framtiden och förhoppningsvis minskat underhåll. 

Den första leveransen av denna typ av omformare blev omformarstationen i Häggvik och 
sedan även i Eskilstuna. Banverkets upphandling påbörjades 2008 och avslutades 2009. Den 
första anläggningen togs i drift 2011. I Häggvik installerades fyra omformare till en kostnad 
av cirka 50 miljoner kronor styck exklusive den byggnad som härbärgerar omformarna. 
Förutom en mer driftsäker anläggning som effektmässigt är anpassad till nuvarande och för-
väntad tågtrafik beräknas de minskade förlusterna ge en årlig besparing på cirka 6 miljoner 
kronor.  

I upphandlingen av Häggvik och Eskilstuna var förfarandet förhandlad upphandling enligt 
LUF. Entreprenadformen var totalentreprenad enligt ABT06. Omformarstationer hör till de 
mest tekniskt komplicerade anläggningar som Trafikverket förfogar över. Med tanke på alla 
tekniska standarder och förordningar som ligger till grund för den tekniska funktionen så är 
entreprenaden mycket styrd. Det återstår för entreprenören att detaljkonstruera och projek-
tera anläggningen så att den uppfyller kraven på effekt, driftsäkerhet och teknisk livslängd 
etc. 
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Det kan vara svårt att välja ett anbud med ny teknik om man har begärt in referenser från 
tidigare levererade anläggningar och det inte finns några referensanläggningar i drift. Om 
man förväntar sig att få anbud som innehåller ny teknik (vilket det ju kan göra i en total-
entreprenad) så kanske man inte ska ha ställt så höga krav på referensanläggningar. Man får i 
stället förlita sig på att de kravspecifikationer som ställts på funktionen i förfrågnings-
underlaget uppfylls och kan verifieras. I pågående upphandling av omformarstationer har 
Trafikverket valt att göra en fördjupad prekvalificering av tänkbara leverantö-
rer/entreprenörer som finns på marknaden av dessa anläggningar. Leverantörerna prekvali-
ficeras med avseende på ekonomisk ställning, referenser, teknik med mera.  

Enskilda slutsatser från projektet 

- Då kraven på omformarteknik baserades på effektkrav (funktionskrav) i stället för 
specifik teknisk lösning gavs utrymme för möjliggörande av ny teknik i projektet. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Trots tämligen styrd entreprenad kan funktionella krav möjliggöra innovationer. 
- Svårigheter i anbudsskedet att begära in referenser från tidigare levererade anlägg-

ningar då det inte finns någon anläggning i drift. 

 

Vägräcken 
Vägräcken (med trafiksäkerhetsfunktion) introducerades på 1960- och 1970-talet. I Sverige 
kom Vägverket att använda ett tyskt standardräcke (patentskyddat) under ganska lång tid. 
Vägverket stod för ritningarna (och patentet försvann efter ett tag). 

Under 80-talet inleddes CEN-arbetet inom byggområdet. Syftet var att ta fram gemensamma 
funktionella krav i syfte att ta bort handelshinder, skapa en öppen europeisk marknad och 
därmed också ge mer utrymme för innovation. Inom vägräckesområdet kom de första 
”drafterna” till ny standard omkring 1990. Vägverket förde in dessa drafter som krav i väg-
räckesreglerna redan 1994. Detta sammanföll med ett program för att sätta räcke på gamla 
motorvägar och med tankarna på 2+1-vägar. 

De funktionella kraven innebar att ett antal nya räckeslösningar introducerades på den 
svenska marknaden. Exempel är vajerräcken, rörräcken och ellipsräcken. Investerings-
priserna pressades ganska kraftigt av ökad konkurrens och en del fördelar vanns också trafik-
säkerhetsmässigt och estetiskt. Baksidan var en flora av olika typer och leverantörer och 
måhända en dyrare reservdelsmarknad. 

Några specialtillämpningar under resans gång har varit: 

- upphandlingen av snabböppning av mitträcken på 2+1-vägar för utrycknings-
verksamhet uttryckt som funktion 

- upphandlingen av så kallade motorcykelsäkra vajerräcken, det vill säga utan hakar 
och spetsiga hörn, uttryckt som funktion 

- upphandlingen en serie vägutrustning med enhetlig formgivning, Safeline 
- upphandlingen av så kallade slänträcken möjliga att använda i traditionella 1:3-

slänter, också uttryckt som funktion 
- förslaget till ”snö- och motorcykelsäkra” räcken uttryckta som funktion. 
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Enskilda slutsatser från projektet 

- Funktionella krav skapar en stor variation av vägräcken vilket blir fördyrande i under-
hållskedet då floran av reservdelar blir stor. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Funktionella krav baserade på internationella standarder är positiva för att stimulera 
innovation. 

 

Safeline  
Upphandlingen av Safeline (vägutrustningsserie av väg- och broräcken, skyltar, portaler, 
belysningsstolpar, betongbarriärer) påbörjades 2002 efter en designtävling. Tävling och upp-
handling initierades av dåvarande Vägverket. 

 Syftet med upphandlingen var att:  

• stötta och främja god design i Sverige enligt krav på statliga myndigheter (RU 2001, 
2005) 

• ta fram en samlad serie vägutrusning som fyllde våra tekniska krav men också erbjöd 
en god form, hitta nya innovativa lösningar för integreras form och funktion 

• påverka leverantörer i branschen att utveckla produkter med god design, särskilt för 
stad eller stadsnära miljöer.  

Design och produktion av vägutrustning var spridd på olika tillverkare. Utbudet av produkter 
var dåligt samordnat vad gällde formspråk och design. För trafikanten betyder det att en väg-
miljö kan ge ett splittrat intryck och vara svår att överblicka och tolka. För underhållet av 
vägutrustningen innebär det många olika leverantörer, flera olika fabrikat och olika lagerhåll-
ning och teknik. Vägverket hade under flera år sett en kostnadsökning för speciallösningar 
inom vägutrustning, särskilt i de stora städerna. Det fanns en efterfrågan hos våra projektle-
dare på enhetliga system, vilket branschen inte tog initiativ till. Danmark hade föregått med 
en liknande designtävling. 

En dansk konsultbyrå vann tävlingen, PLH (det visade sig att i princip inga svenska 
industridesigner hade tillräcklig kunskap om vägutrustningens tekniska förutsättningar). 
Upphandlingen av leverantör hamnade på det norska Örsta Stål, och slutade på 65 miljoner 
kronor över 5 år. Vägverket var nöjd med att få in en ny leverantör på den relativt smala 
svenska marknaden. Senare blev Örsta Stål till konsortium VIK Örsta med flera uppköpta 
dotterbolag i Sverige, vilket försämrade konkurrensen. Norska utvecklingsfonder bidrog till 
utvecklingskostnaderna för vägutrustningen. 
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Upphandlingen utformades som en ”forward commitment procurement”, där Vägverket gav 
löfte om ett ramavtal på 100 miljoner kronor under 5 år för samtliga produkter. Ramavtalet 
inleddes med en 2 år lång produktutveckling samt godkännandeperiod. All utrustning skulle 
levereras efter gällande tekniska krav med CE-märkning. 

Under produktutvecklingstiden, cirka 2 år, samarbetade den danske designern och den 
norske tillverkaren för att optimera produkterna utifrån design men också med hänsyn till 
tillverkningsförutsättningar, underhåll och så vidare. Båda parter beskriver arbetet som 
fruktsamt, lärande och periodvis svårt med motstående uppfattningar. Vägverket ställde krav 
på att designern skulle medverka och stod för dennes kostnad under utvecklingstiden. Denna 
utvecklingskostnad räknades sedan av som ”rabatt” på avropad utrustning – detta är en 
vanligt förekommande upphandlingsform inom industridesignsfären. Kontinuerlig dialog 
skedde med tekniska specialister på Vägverket. 

Avrop från avtalet kunde göras av både Vägverket/Trafikverket och av entreprenörer. 
Kostnaden för produkterna kom att ligga 10–20 procent över standardprodukter, dock varie-
rande beroende på produktgrupp. Eftersom prislistan med à-priser var offentlig uppstod en 
sned konkurrenssituation där entreprenörer erbjöd sina egna räcken till mycket längre priser 
i entreprenaderna. Detta korrigerades senare men gav initialt vissa problem. 

Den norska tillverkaren har haft svårigheter med sitt kvalitetssystem och leveranser till 
svenska vägobjekt. Ramavtalet är uppfyllt, leveranser pågår 2012–2013. 

Konsekvenser av upphandlingen är att det nu finns en serie av vägutrustning med god form 
på marknaden. Två patent har tagits fram: eftergivlig belysningsstolpe samt ny bättre teknik 
för slip-base på vägskyltar. Det finns nu fler leverantörer på marknaden och andra leverantö-
rer har tagit fram kompatibla lösningar. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Dialog mellan beställare och leverantör/utvecklare är mycket viktigt i utvecklings-
arbeten. 
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- Flera olika metoder inom innovationsupphandling kan med fördel kombineras för att 
tillfredsställa behovet (projekttävling eller designtävling + forward commitment 
procurement + innovationsvänlig upphandling av varor). 

 

Automatisk linjemarkering 

 

Utgångspunkten var en utpekad problembild kring tvärsgående vägmarkeringar, text och 
symboler, vilka till skillnad mot längsgående markeringar fortfarande lades för hand med 
personal på vägen. Detta innebar dels störningar i trafiken, dels krav på säkerhetsskydd i 
form av TMA som är relativt kostsamt. Dåvarande Vägverket ville hitta en lösning som dels 
var effektivare, dels fick bort personalen från vägen. Önskemålet presenterades vid 
branschföreningens höstmöte i november 2008. 

En förstudie gjordes tillsammans med SVMF (Sveriges vägmarkeringsförening) där man 
gjorde en state-of-the-art-studie inom området för att se om det fanns någon lösning på 
problemet. Det man hittade var någon form av ”handjagare” i USA, men ingen fordonsburen 
lösning.  

Genom SVMF visade tre medlemmar intresse för detta problem: RME Road marking 
Equipment, Flyinge mekaniska samt Trysil AS. Dessa lämnade in förslag på lösningar. RME 
drog sig sedan ur.  I stället kom en uppstickare fram: Street Smart Equipment (SSE).  Fram 
tills nu hade Vägverket fört enskilda samtal med intressenterna. Vägverket lade fram 
förslaget att företagen skulle träffas och tillsammans med Vägverket diskutera problemet. 
Det visade sig att det fanns tre viktiga punkter att lösa: 

• styr- och reglersystemet 
• hålla massan läggbar och flytande hela vägen 
• dysorna (munstyckena som sprutar ut färgen). 

Intressenterna hade lösningar på var sitt av dessa problem, och företagen var av olika 
karaktär: ett nytt teknikföretag, ett stort etablerat företag samt en enmansfirma. 

Flyinge gick i konkurs, och personer från företaget startade en ny firma. 
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När det gällde finansiering så sökte intressenterna finansiering från bland annat Vägverket, 
Skyltfonden, SBUF och Norsk innovationsfond.  

En rapport togs fram av entreprenörerna där man kunde visa på besparingspotentialen med 
en liknande utrustning, eftersom den nuvarande metoden krävde tre TMA-skydd för närmare 
70 000 kronor för ett normalt spärrfält. Med en automatisk lösning skulle fordonet kunna 
bära eget TMA. Det fanns en marknad. 

Trysil byggde sin bil enligt traditionell teknik, Luno hängde inte med och SSE visade en 
maskin med lättare utrustning baserat på robotteknik.  

Det pågick även en diskussion kring reglerna om arbete på väg där man skulle se över 
regelverket för att markera att Vägverket högt värderar läggning av markeringar utan 
personal på vägen. Inget är klart kring detta i dag. Ett muntligt löfte gav vid handen att det 
fanns möjlighet att från 2014 ställa kravet att tvärgående vägmarkering, symboler och text 
ska läggas automatiserat utan personal på vägen. 

Trysils maskin AS visades på den internationella mässan Intertraffic 2012 och maskinen har 
rullat och gått i sommar. SSE jobbar fortfarande med sin del. Entreprenörerna är mer och 
mer intresserade av SSE:s  lösning där man sitter hytten och kan se utläggningen. Trysils 
utläggning ligger bakom och under maskinen, och i förarhytten ser vad man gör endast på 
monitor. Med dessa utrustningar går man från att ha varit flera personer med en läggningsbil 
och ett flertal bilar med tungt skydd till att vara en förare med en läggare som bär sitt eget 
tunga skydd.  

SSE har en lösning baserad på ett lättare fordon som har större möjlighet att lägga i 
tätbebyggd miljö.  

Enskilda slutsatser från projektet 

- Internationellt intresse för de utvecklade lösningarna skapar efterfrågan och kommer 
innebära vidareutveckling, konkurrens och bättre priser.  

Generella erfarenheter att ta med 

- Utvecklingsprojekt förutsätter god dialog mellan inblandande aktörer. 

 

KIKA , detektor för kolslitskenor på strömavtagare, järnvägsfordon 
Problemet med kontaktledningshaverier på järnvägen är återkommande och har flera 
orsaker: strömavtagarens skick på loken/dragfordonet, kontaktledningens kvalitet samt 
klimat (luftfuktighet, temperatur med mera). Upphandlingen initierades av Banverket 
projektering i Gävle. 

År 2003 startades en demonstration och test i Gävle med en ”liggande” ATK3 kamera samt 
radar för detektering och hastighet, kamera samt bildanalys för analys av kolskenan på 
strömavtagaren. 

3 ATK=Automatisk TrafiksäkerhetsKamera 
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KIKA är en helsvensk produkt som togs fram i dialog med företaget Sensys och Uppsala 
universitets centrum för bildanalys samt FOI4 som granskat metoden för bildanalys. 

Trafikverket har stor användning av KIKA-detektorerna. Trafikverket och järnvägsföretagen 
har fått ökad kunskap om uppkomsten av strömavtagarskador. Den har också produktifierats 
samt visats på ITS-kongresser och varit med i internationella forskningsprojekt. 

KIKA detektorn finns nu på tolv platser på vägbroar över järnvägen. Placeringen på vägbroar 
är bra med tanke på underhåll då inget avstängt spår krävs för underhåll eller felavhjälpning. 
Larm från detektorerna förhindrar varje vinter flera presumtiva kontaktlednings-
nedrivningar. 

Företaget, Sensys Traffic AB, som tog fram detektorn har sålt några enstaka system till de 
nordiska länderna. Detta är ingen volymprodukt då de flesta problemen med 
kontaktledningsnedrivningar på grund av skadade kolskenor är klimatberoende. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Nya produkter som ska användas i järnvägsanläggningen förutsätter verifiering i 
Trafikverkets järnvägsanläggning som är i drift.  

- Utveckling av produkter för bruk av få köpare förutsätter större engagemang och 
ekonomiska insatser från beställaren. 

 

Totalentreprenader 

Ölandsbron- styrsystem för belysning 
 

 

4 FOI=Totalförsvarets forskningsinstitut 
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Ölandsbron Invigdes 1972 och var Europas längsta bro fram till 1998 med en total längd på 
6 072 meter. Över bron passerar i snitt 17 500 fordon per dag. Det är stora variationer i antal 
fordon ett sommarmedeldygn (23 788 fordon) jämfört med ett vintermedeldygn (13 963) och 
dessutom finns vissa maxtoppar på 35 000 fordon i samband med kronprinsessans 
födelsedag i juli. Detta innebär också att behovet av belysning över bron skiljer sig kraftigt åt. 
En god belysning är en viktig trafiksäkerhetsfaktor. 

På och i anslutning till bron finns i dag cirka 400 stolpar som är 10 meter höga med 
belysning på. Energiförbrukningen för dessa är cirka 270 000 kWh/år och 
underhållskostnaden är 400–500 tusen kronor/år. Belysningen byttes i slutet på 1980-talet 
och början av 1990-talet. 

År 2012 gick Trafikverket ut med en upphandling om att byta ut belysningen på bron till 
LED-belysning och samtidigt installera ett adaptivt styrsystem som reglerar varje individ 
(lampa) automatiskt. Styrsystemet skulle vara kopplat till det system för variabel hastighet 
som redan finns på bron. Målet med upphandlingen var att minska energiförbrukningen och 
även minska kostnaden för broinspektioner. Upphandlingen genomfördes som en 
totalentreprenad enligt LOU baserat på tydliga funktionskrav. Den entreprenör som fick 
kontraktet skulle också svara för underhåll av belysningsanläggningen i 5 år och inkludera 
även uppdateringar av styrsystemet. Vilken ljusnivå som ska gälla vid ett visst tillfälle 
bestäms av styrsignaler till styrsystemet för belysningsanläggningen från Trafikverkets 
befintliga anläggning för styrning av systemet med variabel hastighet. Belysningen ska kunna 
övervakas och vid speciella tillfällen manövreras från ett datasystem i trafikledningscentralen 
(TLC). I övrigt ställdes ett antal specifika krav på armaturens beskaffenhet och belysningens 
ljuskvalitet och livslängd. Anbuden utvärderades enligt det ekonomiskt mest fördelaktiga och 
mervärden tilldelades det anbud som kunde visa på högst energibesparing. 

Resultatet från upphandlingen innebar en besparing efter armaturbyte, inklusive styrsystem, 
på cirka 100 000 kWh/år. Detta är den största belysningsinstallationen i Sverige med en 
adaptiv styrning och har inneburit ett stort utvecklingsarbete från entreprenören.  

Enskilda slutsatser från projektet  

- Kontraktet omfattar stora utvecklingsarbeten av ny teknik där Trafikverket är första 
kund och således agerar som såväl referens som innovationsspridare. Trafikverket 
bidrar till en marknad som säkerställer fortlevnad.  

- Projektets utveckling har förutsatt stor delaktighet från Trafikverkets sida med en god 
dialog mellan Trafikverket som beställare och entreprenören som utvecklare. 

- Att i upphandlingen begära att leverantören även ska stå för underhållet i 5 år och där 
lägga in utvecklings- och uppdateringskrav ses som ett långsiktigt positivt arbetssätt. 

 
Generella erfarenheter att ta med 

- Att vara första köpare av ny teknik och lösningar kräver stort engagemang från 
beställaren och god dialog med leverantören. Trafikverket agerar här som såväl 
referens som innovationsspridare. 
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E4 Rotebro, bro över järnvägen 
Detta är ett pågående projekt. Befintliga broar invigdes 1962 och behöver ersättas. De är i 
dåligt skick och den tekniska livslängden har beräknats till 2013. Upphandlingen initierades 
av Trafikverket. Fem anbud inkom, alla med olika tekniska lösningar.  

En viktig omständighet är omfattande trafik både på väg och järnväg.  Viktigt krav för att 
Trafikverket skulle kunna godkänna den tekniska lösningen var att tågtrafiken inte störs 
under byggtiden. Under broarna passerar 600 tåg per dygn, tillåten hastighet är 200 km/tim. 
Tågfria tider är cirka 2 timmar per dygn. Detta innebär krav på att de byggskeden där 
tågtrafiken kan påverkas går snabbt. En bonus utgår med 500 000 kr per hel vecka som 
deltiderna i kontraktet underskrids. 

Vinnande anbud från NCC kunde presentera en lösning som innebar bättre framkomlighet 
för fordonstrafiken under byggtiden, tidigare trafiköppning och lägre pris än både projekt-
kalkyl och övriga anbud. Affärsformen är totalentreprenad med funktionskrav, med utgångs-
punkt från Trafikverkets utarbetade modell TEIP (Totalentreprenader i praktiken) och 
tidigare erfarenheter.  

I upphandlingen tilläts anbudsgivarna komma in med olika tekniska lösningar inom 
totalentreprenadformen. Den valda tekniska lösningen innebär att en av de nya broarna 
används som temporär bro för trafikomledning innan den sidolanseras till sitt permanenta 
läge. Sidolansering av en så lång bro som 325 meter har aldrig tidigare skett. I normala fall 
hade en tillfällig så kallad beredskaps-bro byggts för att sedan rivas igen. Den nya lösningen 
medför en kostnadsbesparing på 110 miljoner kronor. Samtidigt skapas en möjlighet att 
utnyttja ytterligare ett körfält under byggtiden (totalt sex körfält), vilket förbättrar 
framkomligheten för fordonstrafiken. I annat fall hade endast fem körfält kunnat utnyttjas 
under delar av byggtiden som så kallade reversibla körfält. Det skulle ha inneburit att vid 
rusningstrafik på förmiddagarna hade tre körfält varit öppna i riktning mot Stockholm och 
två i riktning mot Uppsala och omvänt på eftermiddagen. Varje trafikomläggning, som skulle 
ha skett två gånger om dagen, hade medfört trafikstörningar.  

Två nya broar byggs således med samma funktion till en lägre kostnad och med mindre 
trafikstörningar under byggtiden än för en mer konventionell byggteknik. Dessutom skapar 
affärsformen incitament för entreprenören och Trafikverket att fortsätta ta fram nya 
innovativa lösningar under byggtiden. Inom projektet har till exempel stödlägena kunnat 
justera på så sätt att det kommer att underlätta den framtida planerade utbyggnaden av 
ytterligare två spår under broarna. I projektet har också införts det engelska 
miljöcertifieringsystemet Ceequal för att projektet ska ta bästa möjliga miljöhänsyn. Det är 
samma system som användes vid utbyggnaden av OS-byn i London. Enligt dagens prognos 
har projektethögsta betyget ”Excellent”. Om prognosen håller vid kommande vinters 
planerade utdelning av Ceequal:s ”Interim Reward”, så skulle projektet bli först i Sverige 
hittills med högsta betyg, som det ser ut i dagsläget. 

Företaget har utvecklat ny teknik för att erhålla och genomföra uppdraget. Den nya tekniken 
är en affärshemlighet och under sekretess. Implementeringen av Ceequal bidrar till att 
företaget utvecklar produktionsteknik som är bättre för miljön. Företaget förväntas därmed 
bli mer konkurrenskraftigt genom att de kan använda den utvecklade tekniken i kommande 
upphandlingar. 
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Generella erfarenheter att ta med 

- Funktionskrav möjliggör att innovativa lösningar används i entreprenaden. 
- Bonusmodell innebar att entreprenören stimulerades till ett arbetssätt som innebar 

att projektet blev klart tidigare. 

 

E4 Sundsvall 
Projektet E4 Sundsvall pågår. Hela projektet består av 20 kilometer ny väg, 5 trafikplatser 
och 33 broar. Den största av projektets 33 broar är ”Dubbelkrum”, en drygt 2100 meter lång 
bro över Sundsvallsfjärden som beräknas avlasta Sundsvalls centrum med drygt 10 000 
fordon per dygn. Projektet medför såväl ökad framkomlighet och trafiksäkerhet som minskad 
miljöpåverkan. 

Projektet innefattar två stora totalentreprenadkontrakt: 

• bro över Sundsvallsfjärden, designstyrd totalentreprenad 
• vägdelen Myre-Skönsmon, totalentreprenad med funktionskrav och tjugo års drift- 

och underhållsansvar. 

Kontrakt tecknades 1 april 2011 efter anbudstävlan mellan fem leverantörer för vardera av de 
två kontrakten. Trafikstart beräknas till mitten av 2015. 

Det nuvarande konceptet för E4 Sundsvall (och väg 51 Motala) presenterades för Vägverkets 
direktion 2007 som pilotprojekt. Konceptet innebär totalentreprenad med funktionskrav och 
långt drift- och underhållsåtagande samt medfinansiering med broavgift och kommunalt 
bidrag. Modellen inklusive ett antal specifika kontraktsvillkor samt utformning av 
riskfördelning och incitament kommer från utlandet. Vägverket hämtade delar av detta till 
vårt projekt från framför allt Finland och Norge. Kontraktsformen ger entreprenören frihet 
att använda egna tekniska lösningar (även utanför det traditionella tekniska regelverket), 
vilket också skett i viss omfattning. Beställarens bygghandling ersätts av entreprenörens egen 
konstruktion och projektering som granskas av beställaren. Så kallad active design tillämpas i 
stor utsträckning av entreprenören och dennes projektör. Detta påverkar bland annat 
masshantering och massdisponering och har inneburit att en mycket stor del av 
vägbyggnadsmaterialet består av ballast från väglinjen (till överbyggnad, betong och asfalt). 
Detta har bidragit till lägre produktionskostnader och mindre miljöbelastning. 
Affärsmodellen bedöms ge en sänkt entreprenadkostnad för Trafikverket med 5–10 procent. 

I upphandlingen av bron över Sundsvallsfjärden öppnade man möjligheten för nya lösningar 
vad gäller grundläggning. Den metod entreprenören nu har valt är ett nytt sätt att grundlägga 
broar som inte finns beskrivet i det tekniska regelverket. Detta bedöms medföra en minskad 
byggkostnad med 100 miljoner kronor jämfört med konventionella grundläggningsmetoder. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Kontraktsformen med riskfördelning och incitament ger entreprenören frihet att 
använda egna tekniska lösningar. 

- Totalentreprenad med funktionskrav och långt drift- och underhållsåtagande med 
tillkommande finansiering skapar möjlighet för att innovativa lösningar utvecklas. 
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Citybanan 
Projektet Citybanan pågår. I Citybanan genomförs åtta stora anläggningsentreprenader, 
upphandlade i internationell konkurrens. Kontraktsformerna är anpassade till olika delar och 
innehåller en blandning av entreprenadformer, ersättningsformer och grad av samverkan. 
Ingen av entreprenaderna är slutförd. Nu pågår dessutom upphandlingarna av 
installationerna av de två stationerna och av järnvägsarbetena. 

Några delar som kan uppmärksammas är: 

Söderströmstunneln, totalentreprenad JV Pihl o Zublin, 1,3 miljarder kronor. Kontrakt på 
entreprenörens eget förslag (sidoanbud) med en sänktunnellösning. Ny teknik för Sverige där 
man brukar sponta ner tunneln.  

Södermalmstunneln, utförandeentreprenad med totalentreprenadsinslag. Zublin. 
Totalentreprenad på jordtunneldel under Maria kyrkogård. Ny teknik för Sverige där man 
injekterar i jorden för att kunna gjuta tunneln. 

Ny bro i Årsta. Totalentreprenad, Pihl. Innovativ produktionsmetod med överliggande 
formställning som vandrar ovanpå pelarna (flyttar – gjuter, flyttar – gjuter) med mera.  

Generella erfarenheter att ta med 

- Totalentreprenad med funktionskrav skapar möjlighet för leverantörer att erbjuda 
innovativa lösningar. 

- Samverkan skapar större förståelse mellan entreprenör och beställare. 

 

Riksväg 34 
Förfrågningsunderlaget om denna totalentreprenad avseende väg 34 St Aby och Glahytt i 
Småland kom ut under 2008 och togs fram av Vägverket Konsult, nuvarande Vectura. NCC:s 
anbud tilldelades kontraktet med priset 230 miljoner kronor. Trafikverkets egenkalkyl 
uppgick till 193 miljoner kronor. Den totala kostnaden för anläggningen uppgick till 252 
miljoner kronor och vägen öppnades för trafik i slutet av 2010. Garantitiden är på åtta år och 
NCC och Trafikverket har fått kvalitetspris för föredömligt genomförande av 
anläggningsprojekt. 

Entreprenören NCC och Trafikverket var osäkra på vilken verklig trafikmängd och vilka 
verkliga laster som vägen utsattes för under garantitiden. Parterna var osäkra på de angivna 
värden som redovisats i anbudsunderlaget. Därför har beställare och entreprenör gemensamt 
initierat utvecklingen av och installerat en vågutrustning i en bro för att löpande kunna ha 
kontroll på den trafik som passerar. Uppföljningen av belastningarna görs på månadsbasis 
under garantitiden. 

NCC utvecklade mätutrustningen tillsammans med Lunds Universitetet. Utrustningen är nu i 
funktion på väg 34, Tvärleden samt väg 31 Tenhult. De kommer även att installera den på väg 
27 Gislaved. Utrustningen kan också användas för att mäta ”överlaster” och därmed får 
Trafikverket ett underlag för att sätta in åtgärder för att stävja detta. 
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Utvecklingen genomfördes som ett så kallat ÄTA-arbete (ändringar och tilläggsarbete) inom 
ramen för totalentreprenaden. Det är oklart i vilken utsträckning som utrustningen har 
levererats till andra projekt än de som nämns ovan.  

Generella erfarenheter att ta med 

- En god dialog mellan beställare och entreprenör möjliggör utveckling av innovativa 
lösningar. 

 

Produktivitetskommittens uppföljning av 11 vägprojekt.  
Produktivitetskommittén gav hösten 2011 ett uppdrag till Prolog att göra en uppföljning av 11 
av Trafikverkets totalentreprenader. Följande sammanfattning är hämtad i sin helhet från 
Produktivitetskommitténs rapport (SOU2012:39):  

”Uppföljningen gjordes genom semi-strukturerade intervjuer med entreprenadernas 
beställare, entreprenör och projektör. 

Intervjufrågorna omfattar frågor som är relevanta ur aspekterna innovationer inom 
produkter respektive processer, konkurrens, pris/kostnad, tid och kvalitet. 26 olika 
respondenter har svarat för de 11 entreprenaderna. 

Entreprenaderna har genomförts i olika delar av Sverige och några av entreprenaderna är 
avslutade medan andra fortfarande pågår. 

De flesta respondenterna är överens om att totalentreprenader ger stora möjligheter till 
tidsvinster och färdigställda entreprenader har blivit färdiga i god tid. 

Trafikverket har fått in relativt få anbud i de studerade totalentreprenaderna och uteslutande 
de stora och medelstora företagen har lämnat anbud. De stora entreprenörerna vill profilera 
sig, bygga kompetens och skaffa konkurrensfördel. I de studerade entreprenaderna upplevs 
prisnivåerna relativt låga och förtjänsten uteblir för entreprenörerna. Totalentreprenaderna 
upplevs därför i de studerade entreprenaderna lönsamma endast för beställare och konsulter. 
Dock har trafikantkostnaderna minskat i och med att man kortat byggtiden. 

Det finns en problematik med dagens riskfördelning i totalentreprenaderna. Många 
entreprenörer upplever det som svårt att kalkylera för flera av osäkerheterna i 
totalentreprenaderna. 

Ett flertal innovationer inom produkter och processer har provats i de 11 entreprenaderna 
men det är ett litet underlag och man kan därför inte i studien dra några generella slutsatser 
om hur mycket totalentreprenadformen direkt gynnar innovationer. Exempel finns som tyder 
på att funktionskraven till viss del öppnar upp för innovationer. 

Ekonomiska incitament och låga produktionskostnader driver innovationsviljan och den 
långa garantitiden minskar entreprenörens vilja att välja oprövade lösningar. Om man från 
Trafikverkets sida önskar att fortsätta främja utvecklingen av nya tekniska lösningar måste 
man väga in entreprenörernas ovana att värdera osäkerheter och mycket komplicerade 
riskbilder. De innovationer som trots detta har fått bra genomslag i de studerade 
entreprenaderna är högre packningsgrad, stabilisering av överbyggnad, stabilisering av 
underbyggnad/undergrund, prefab-broar samt massåtervinnig. De tre första har gjorts för att 
klara de tuffa funktionskraven medan de senare kan härledas till minskade kostnader. 
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Innovationer inom processer som uppmärksammats är återanvända broformar, 
serietillverkade broelement samt ny packningsmetod. Ett hinder för att ytterligare höja 
produktiviteten är den strikta arbetsplanen och det tidskrävande arbetet att ändra den. Ett 
annat hinder är långa granskningstider hos Trafikverket och ovana och okunskap om de nya 
rollerna vid totalentreprenad hos de olika aktörerna. 

Många menar att kvaliteten blir högre vid totalentreprenader och att den långa garantitiden 
driver fram kvalitetshöjande åtgärder.  

Glädjen med arbeta med totalentreprenader som flera av respondenterna uttrycker, är en god 
grund för att skapa ytterligare fördelar utifrån entreprenadformen.  

”Det är extremt mycket roligare att arbeta i totalentreprenader. Få vara med om 
innovationer, något nytt inte bara det vanliga. Bra gäng. Mer på plats i verkligheten.” 

Totalentreprenader är fortfarande nya för Trafikverket även om de provats i mindre skala 
under ett antal år. Detta innebär att förbättringspotentialen är stor och nu finns möjligheten 
att skapa goda exempel och bra riktlinjer för framtiden. Såväl Trafikverket, entreprenörerna 
och konsulterna har goda möjligheter att utveckla och internt kommunicera strategier för 
agerande i samband med totalentreprenaderna. Om sådana strategier finns verkar de okända 
eller oklara för deltagarna i entreprenaderna som intervjuats i studien. 

Flera av parterna är ovana vid sina nya roller och bör utbilda sin personal. Trafikverket bör 
utbilda sin personal så att alla som arbetar med eller i anknytning till entreprenaderna är 
fullt införstådda med sin nya roll och hur deras agerande t.ex. vid försenad granskning 
drabbar entreprenaderna. 

Trafikverket bör också planera tiden för anbuden så att entreprenaderna kan dra nytta av 
årstiderna i de olika faserna och för att minska risken för stora tidsförseningar p.g.a. att 
vintern kommer innan kompletterande undersökningar gjorts.”  

Generella erfarenheter att ta med 

- Riskfördelning i totalentreprenaderna behöver utvecklas.  
- Ekonomiska incitament och låga produktionskostnader driver innovationsviljan. 
- Långa garantitider minskar entreprenörens vilja att välja oprövade lösningar 
- Funktionskraven öppnar till viss del upp för innovationer. 

 

Nybyggnation av väg 27 sträcka Viared-Kråkererd 
Projektet innebär byggande av en ny väg genom jungfrulig terräng. Upphandlingen har 
genomförts som en totalentreprenad med fast pris. I förfrågningsunderlaget fanns det stora 
frihetsgrader avseende både profil på vägen och teknisk lösning. Vägprofilen har en 
frihetsgrad i höjd med tre meter, och även i sidled finns det frihetsgrader.  
 
Projektets kostnad har totalt blivit betydligt lägre genom valet av entreprenadform och 
ersättningsform. Valet av totalentreprenad leder till innovation hos anbudslämnaren och har 
bidragit till andra lösningar än vad som beställaren antagit. Detta har lett till en 
kostnadssänkning av anbuden.  
 
Det är ännu oklart vilka tekniska lösningar som anbudsgivaren valt eftersom kontrakt 
tecknades nyligen och anbudskravet inte innehöll krav på att redovisa teknisk lösning. 
Troligen har entreprenören hittat andra tekniska lösningar och massförflyttningar än vad 
som räknat på i egenkalkylen.  
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Generella erfarenheter att ta med 

- Totalentreprenad leder till innovation hos anbudslämnaren och har bidragit till andra 
lösningar än vad som beställaren antagit. 

 

Norra Länken, Installationer Norrtull-Värtan med hänsyn till innovativ systemarkitektur 
Trafikverket har för Norra länken upphandlat en totalentreprenad med funktionskrav. 
Strategin inför upphandlingen av NL 66 var att ge entreprenörerna stor frihetsgrad i 
systemarkitekturen.  
 
Vid byggandet av tidigare tunnlar i Sverige (Södra länken, Götatunneln, Norrortsleden med 
flera) valde man en systemarkitektur som bygger på att all centralutrustning samlas i 
eldriftutrymmen. Fördelarna är flera, men det finns ett antal nackdelar: långa kabelvägar, 
begränsad sektionering med mera. Redan under projekteringen av tunnlarna beslutade 
Trafikverket att möjliggöra så kallade TDK-platser (tele-, data och kommunikationsplatser) i 
ledningskulvert samt att möjliggöra för entreprenören att använda en annan 
systemarkitektur än som vanligtvis efterfrågas. Funktionella krav utarbetades framför 
utförandekrav. 

Funktionen har beskrivit i förfrågan och entreprenörerna har fått fundera över metoderna 
och lösningarna i anbudsskedet. Vid budgetarbetet var det svårt utan att göra en fullständig 
projektering, att identifiera den fulla ekonomiska konsekvensen av den möjlighet som gavs 
att justera systemarkitekturen. Trafikverket valde att lägga en budget som i stort byggde på 
erfarenheter från tidigare projekt, framför allt Södra länken som i mångt och mycket är 
identisk med Norra länken. Skillnaderna mellan budget och anbud var i princip 500 miljoner 
kronor (anbud cirka 500 miljoner kronor, budget 1 000 miljoner kronor i 2010 prisnivå).  

Efter egen analys, jämförelse med övriga anbud och samtal med entreprenören har 
Trafikverket kommit fram till att en besparing på 200 miljoner kronor med all säkerhet kan 
kopplas till den förändrade systemarkitekturen. De anbudsgivare som lagt sig på 700 
miljoner kronor har inte tagit hänsyn till den fulla potentialen i förfrågan. De har lämnat 
anbud enligt den modell som finns på Södra länken. 

Det som gör denna besparing intressant är att kostnaderna i projekteringsskedet och i bygg- 
och anläggningsskedet är minimala. I projekteringen valdes att endast göra förändringar i de 
funktionella kraven – självklart gjordes utredningar för att identifiera nackdelarna. I 
byggskedet behövdes inga större förändringar då ledningskulverten var motiverad av andra 
anledningar. 

Lösningen har blivit standard och kommer att ge ännu större besparingar i Förbifart 
Stockholm. 

Trafikverket har erfarenhetsvärden från Södra länken och Törnskogstunneln där kostnaden 
per kilometer är 37 miljoner kronor. I Trafikverkets egenkalkyl för Norra länken har antagits 
ett värde på 47 miljoner kronor per kilometer. Anbudet för Norra länken motsvarar 20,3 
miljoner kronor per kilometer. 
 

Generella erfarenheter att ta med 

- Totalentreprenad med funktionella krav skapar utrymme för leverantörer att utarbeta 
innovativa förslag. 
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Utförandeentreprenader 

Röforsbron 
Bron över Arbogaån vid Röfors är en valvbro av betong som byggdes år 1919. När dåvarande 
Vägverket år 2005 lät göra en inventering över broar som är bevarandevärda ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv, blev bron i Röfors utpekad som en av 121 särskilt bevarandevärda 
broar i Sverige.  

När bron lite senare behövde repareras visade utredningar att endast de nedre delarna av 
brostöden var möjliga att bevara, under förutsättning att de förstärktes. Resten av bron skulle 
behöva bytas ut. Med anledning av brons höga kulturella värde beslutades att den nya bron 
skulle byggas som en replika av den befintliga bron.  

Efter genomförd analys beslutades att följande åtgärder skulle vidtas: 
• Brons befintliga överbyggnad skulle rivas och bytas ut.  

• De befintliga stöden skulle förstärkas med stålrörspålar.  

• Ett broräcke, som liknar det ursprungliga från 1919, skulle monteras på bron.  
• När projekteringen av bron skulle börja beslutades att Röforsprojektet skulle bli ett 

försöksprojekt för BIM.  

Byggnadsverket är färdigställt och öppnat för trafik i juli 2013.  
 
 

 

Figur 1. Förvaltningsritning över Vägbro över Arbogaån vid Röfors. 
 

 

Röforsprojektet kan ses som ett pilotprojekt för användande av BIM 
(Byggnadsinformationsmodellering) inom bro. Projektmålet är att få fram en förvaltningsbar 
handling och se vad som krävs av de olika skedena för att åstadkomma detta. 
I förfrågningsunderlaget bifogades en 3D-modell med information knuten till sig istället för 
traditionella ritningar.  
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Med anledning av det annorlunda förfrågningsunderlaget gavs extra lång räkningstid (85 
dagar) till anbudsgivarna. Egenkalkylen för entreprenaden låg på 16 miljoner kronor. 
Projektet handlades upp genom ett förenklat förfarande inom LOU.  
Entreprenaden genomfördes som en utförandeentreprenad eftersom den projekterade 
modellen skulle följas genom byggskedet.  
Entreprenörerna inbjöds till både ett informationsmöte, där projektet presenterades, och till 
en 3 timmar lång projektgenomgång per anbudslämnare. Trafikverket bekostade en 
viewerlicens av projekteringsverktyget Tekla Structures för dem som lämnade in anbud.  
Tre delar prissattes i förfrågningsunderlaget: mängdförteckningen, mervärden (där mervärde 
gavs till den som avsåg att arbeta aktivt med BIM) och resurstid (vilket gav beställaren 
möjlighet att köpa tid för ytterligare utveckling och information runt BIM). Därigenom ville 
Trafikverket säkerställa att vald entreprenör skulle vilja arbeta aktivt med att utveckla och 
utvärdera det nya arbetssättet.  
Entreprenaden bedrevs i utökad samverkan enligt tre steg:  

• utökad samverkan enligt FIA,  
• nyttjande av BIM i produktionsskedet  

• utveckling av BIM i anläggningsskedet.  
Två entreprenörer lämnade anbud på upphandlingen, NCC Construction AB och Skanska 
Sverige AB, där Skanska tilldelades entreprenaden. Anbudsutvärderingen var mycket jämn. 
Skillnaden mellan de båda jämförelsesummorna blev slutligen 112 000 kronor, vilket 
motsvarar 0,6 % av jämförelsesumman.  
 

Enskilda slutsatser för projektet 

- En 3D-modell (en digital handling) gjordes till ett juridiskt dokument i 
upphandlingen vilket är unikt. 

Erfarenheter att ta med 

- God information till leverantörsmarknaden innan upphandlingen annonseras är 
en framgångsfaktor. 

- Utförandeentreprenad är lämplig att använda då beställaren vill introducera ny 
teknik. 

- Utarbetad ersättningsform där beställaren bär risken vid introducering av ny 
teknik. 

- Utvecklingsarbete är fullt möjligt att upphandla i konkurrens (här att hantera BIM 
i byggprojekt). 
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Marksanering Arvidsjaur 

 

Trafikverket behövde rena mark som förorenats av diesel från en tankningsanläggning för 
järnvägsfordon. Det var över 10 mil till närmaste deponiplats. Målsättningen var att 
minimera landsvägstransporter och på så sätt minska miljöpåverkan samt premiera ett 
arbetssätt som orsakade minsta störning på pågående trafik.  

Upphandlingen genomfördes som utförandeentreprenad och aktivt beaktade likvärdiga 
lösningar. En bonusmodell fanns som omfattade högst 10 procent av kontraktssumman för 
att minimera transporter. Ytterligare bonus delades ut om entreprenören inte demonterade 
spår eller krävde nedsättning av hastigheter. Trafikverket har också tillåtit extra lång 
genomförandetid för projektet. 

 

Sju anbud inkom. Ett förslag på lösning som kom in gällde att rena marken med in-situ-
rening. Tekniken går ut på att nyttja mikroorganismer som kan "äta" petroleumprodukter 
och bryter ner dessa till främst koldioxid och vatten. När näringskällan (dieseln) har 
förbrukats i jorden dör mikroorganismerna och utgör inte någon föroreningsrisk. Man 
slipper kostnader för schaktning och minskar risken för spridning av gifter till andra platser. 
Man kan också behandla stora volymer samtidigt. Denna metod är effektiv men tar längre tid 
än traditionell rening då massor schaktas bort. 

 Bedömning är att in-situ-modellen är dyrare än konventionell teknik, men att bonusen 
vägde upp.  

Enskilda slutsatser för projektet 

- Bonusmodeller som premierar andra arbetssätt är effektivt 
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- Lång utförandetid var en förutsättning i detta fall för att in-situ-metoden skulle kunna 
vara ett alternativ.  

Erfarenheter att ta med 

- Upphandling kan användas som sätt att nå de transportpolitiska målen (här 
miljömål). 

- Var om möjligt generös med utförandetid – det skapar nya sätt att utföra arbeten på. 

 

Utbyggnation järnväg Mälarbanan, Barkarby-Kalhäll 
Projekt Mälarbanan, Barkarby–Kallhäll, omfattar i princip hela järnvägsanläggningen för 8 
km fyrspårig järnväg. Järnvägen byggs ut från två till fyra spår. Nya pendeltågsstationer och 
en bussterminal ska byggas som ersätter de nuvarande i Sundbyberg, Barkarby och Kallhäll, 
och broar och tunnlar ska byggas längs sträckan. I dag bor var fjärde svensk i 
Mälardalsregionen och allt fler flyttar hit. Jakobsbergs station som ingår i projektet har mer 
trafik om man räknar buss, tåg och pendeltåg än Göteborgs central. Projektet uppgår till 
cirka 2 miljarder kronor och ska vara klart 2017.  

 

 

 

 
Figur 2. Översikt Mälarbanan, Etapp 1 Barkaby–Kalhäll (och Etapp 2 Tomteboda–Barkarby) 

En marknadsundersökning gjordes och en presentationer hölls om projektet riktat till 
konsultföretagen och entreprenadföretagen.  

I upphandlingen togs flera nya texter togs fram med jurist, bland annat ersättningsmodell, 
samverkansmodell, riskfördelning, mötesstruktur, gränsdragning av respektive parts ansvar, 
genomgång och anpassning av nomenklatur och begrepp, avsteg från AB/ABK (speciellt 
kopplade till ersättning och risk/ansvar) och borttagande av ÄTA-begreppet (en grundpelare 
i utökad samverkan är att parterna gemensamt ska jobba för korrekta handlingar och därmed 
inga ändringar och tillkommande arbeten).  

Det gavs extra lång räkningstid till anbudsgivarna, för konsultföretagen 6 månader och 
entreprenörerna 6 månader. Projektet upphandlades som en utförandeentreprenad via LUF 
och förhandlat förfarande. Anbudsgivarna tilläts inte lämna sidoanbud (alternativa 
utförande) på upphandlingen.  
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Under anbudstiden höll Trafikverket informationsmöten på olika hotell i Stockholm och olika 
dagar för anbudsgivarna. Frågor på dessa möten noterades och svar skickades ut samtidigt 
till alla anbudsgivare.  

Utvärderingskriteriet var det ekonomiskt mest fördelaktiga. Konsultens respektive 
entreprenörens anbudssumma var offererad fast kostnad.  

Förutom pris låg mervärde på uppdragsspecifik information, till exempel:  

• hur entreprenören avser att bedriva samarbetet i utökad samverkan  
• genomarbetad och resurssatt ATR-plan inklusive genomförandeplan  
• tidigare erfarenheter av likvärdigt arbete.  

 
Som ett led i utvärderingen genomfördes intervjuer tillsammans med företag som rekryterar. 
Utförlig information om intervjuerna fanns i förfrågningsunderlaget.  

Fyra konsultföretag lämnade anbud på upphandlingen, Atkins, Sweco, Vectura och WSP. 
Vectura vann upphandlingen om projekteringen som har ett ordervärde på cirka 170 miljoner 
kronor. Vid utvärderingen gick Vectura om WSP på intervjuerna och vann. 

Sex entreprenörer lämnade anbud på upphandlingen, Acciona, NCC, PEAB, Skanska, Svevia 
och Sveab. NCC överprövade tilldelningsbeslutet och avtalstecknandet med PEAB försenades 
med 9 månader. 

Konsultens och entreprenörens ersättning delades upp i grundersättningar samt 
tillkommande ersättningar. 

- Grundersättningarna ska ge fullgod ersättning för genomförande av den omfattning 
och med det ansvar konsulten respektive entreprenören har för sin del av uppdraget. 
Ersättningarna utbetalas månatligen. 
 

- De tillkommande ersättningarna är en ytterligare möjlighet, utöver 
grundersättningarna, för konsulten och entreprenören att få ersättning för sitt extra 
engagemang i en lyckosam samverkan. 

Konsulten och entreprenören har möjlighet att få tillkommande ersättningar enligt följande: 

- incitament – fördelning av inbesparade kostnader gentemot en av beställaren 
beräknad riktkostnad 

- bonus vid uppnådda bonusmål som ska avspegla kritiska moment i uppdraget, till 
exempel inkopplingstider. 

I riktkostnaden ingår konsultens, entreprenörens och beställarens samtliga beräknade 
kostnader för att genomföra hela samverkansprojektet. Beställaren beräknar riktkostnaden 
och konsulten och entreprenören fick möjlighet att värdera kalkylen innan anbud lämnades. 
Redovisningen av kalkylen hade bara som syfte att underlätta konsultens och entreprenörens 
egen bedömning av den totala nivån på riktkostnaden. Kalkylen med dess detaljerade 
innehåll utgör inte en kontraktshandling. 

Om riktkostnaden överskrids står beställaren för samtliga avtalade kostnader. 
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Incitament, inbesparade kostnader/vinst fördelas enligt nedan: 

• 50 procent  till Trafikverket 
• 40 procent till entreprenören 
• 10 procent till projektören. 

 

Enskilda slutsatser från projektet 

Det är ett nytt arbetssätt och en ny affärsmodell att beställare, konsult och entreprenör sitter 
gemensamt med gemensam ledning och styrgrupp. Arbetet utförs som utökad samverkan. 
Det nya med upplägget är att projektören är med fullt ut i samarbetet och i 
ersättningsmodellen och att planering och bygge sker mer parallellt. Arbetssättet att man är 
med i alla skeden gör att man kan tidigt ifrågasätta och hjälpa varandra. Processen, tiden från 
idé till byggnation, och beslutsvägarna går snabbare i denna organisation. Den största 
utmaningen är att kontinuerligt hitta effektiva metoder, både ekonomiskt och tekniskt, för att 
på ett så snabbt och säkert sätt som möjligt bygga nya spår och stationer.  

Affären kommer i fokus. Alla jobbar tillsammans och strävar efter att incitament ska falla ut 
och extrem uppföljning görs som är hårt styrt från alla parter. 

• Det blir en personlig utveckling då projektörer och entreprenörernas personal sitter 
tillsammans och kan bolla idéer med varandra. De får inblick i varandras yrkesroller. 

• I den ekonomiska uppföljningen har alla parter full inblick i varandras redovisning. 
Det gör att det är relativt enkelt att räkna ut den totala kostnaden för alla ingående 
delar. 

• Projektering sker löpande under projekttiden och parallellt med entreprenaderna. Det 
gör att goda idéer kan testas löpande. 

• Projektörerna blir delaktiga i entreprenaderna och entreprenörernas personal blir 
delaktiga i projekteringen. 

I projektet följs innovationen upp och mäts månadsvis och även månadens innovatör utses.  

Några bra exempel i projektet redovisas nedan: 

• Man har kunnat se material som kan återanvändas i projekteringen. Projektet har gått 
igenom och identifierat material tillsammans med Materialservice. Material i 
anläggningen byggda för tio år behöver nu inte kasseras, utan efter mindre 
justeringar/revideringar går de att återanvända som nytt material i anläggningen.  

• Masshantering sker redan i projekteringen. Projektet har tjänat 15 miljoner kronor på 
effektiv masshantering. Man har gjort en massåtervinningsplan för att tidigt i 
processen kunna planera för att lagra massor, minska transporter och hinna ta fram 
mottagare som vill köpa överblivna massor. 

• Ny lösning på teknik innebär att man använder andra material, och byggandet blir 
effektivare när man stängslar in med bullerplank. I stället för materialet cellplast för 
1,7 miljoner kronor exklusive arbete använde man kalkcementpelare för 490 000 
kronor inklusive arbete. 

• Trafikverket har tjänat tiotals miljoner på tekniska lösningar där man kunnat bygga 
slutläge direkt i stället för provisorium.  
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Erfarenheter att ta med: 

• Upplägget i projektet känns som ett framtida arbetssätt i stort som smått. Processen 
går snabbare när man är med i alla skeden och har gemensamt synsätt för att nå 
samma mål. Man bevarar och förmedlar kunskapen på ett annat sätt än det 
traditionella. 

• Förfrågningsunderlagen ska annonserats samtidigt och vid eventuell överprövning 
ska arbetena påbörjas samtidigt i båda avtalen.  

• Helhetsbilden: Kanske bör det vara annan paketering av upphandlingen, till exempel 
att stationerna inte ska byggas i järnvägsanläggningen. 

• Totalentreprenad bör användas i stället för utförandeentreprenad. 
• Resurser och kompetens ska finnas så man är med från början – det krävs mer än 

man tror.  

I uppdraget var det minimalt med vite, men i framtiden bör man fundera på att minska och 
eventuellt inte använda vite överhuvudtaget.  Alla ”normala” viteskostnader, kostnader för 
inträffade händelser, böter, ersättningskrav etc. kan räknas in som en del av den totala 
byggkostnaden och därmed minska det potentiella incitamentet. Därmed kommer alla parter 
gemensamt och fullt ut att dela på alla risker och all vinst. Viten leder till konflikter och 
syndabockar. Motivationen och drivkraften ska vara att tjäna pengar. 

 

Drift och underhåll av väg och järnväg 
En av Trafikverkets huvuduppgifter är att förvalta de statliga vägarna och järnvägarna. För 
att genomföra de underhållsåtgärder som krävs för detta upphandlar verket entreprenörer 
som genomför dessa arbeten.  Tidigare inom Vägverket och Banverket utfördes dessa 
åtgärder av en produktionsenhet inom respektive myndighet. Vägverket Produktion 
bolagiserades 2009 och gav upphov till nuvarande Svevia AB och Banverket Produktion 
bolagiserades 2010 och motsvaras nu av Infranord AB (TRV2012/63556). Svevia och 
Infranord är nu två av de största leverantörerna till Trafikverket. 

Underhållskontrakten är indelade i avhjälpande och förbyggande underhåll på järnvägen 
(baskontrakt järnväg) och avhjälpande underhåll på väg (baskontrakt väg) inklusive bland 
annat vintertjänster, vilka även kallas för grundpaket drift (GPD). Det finns även för vissa 
vägar även underhållskontrakt beläggning på väg och underhållskontrakt vägmarkeringar 
samt underhållskontrakt på installationer och broar. 

De allra flesta av dessa kontrakt är upphandlade som totalentreprenader med ABT som 
entreprenadjuridiskt gällande. En totalentreprenad innebär att entreprenören själv 
projekterar och bygger inom kontraktet och på så vis antas få större utrymme att själv styra 
över planering, organisation, utförande och material. Entreprenören får också ökad möjlighet 
att hitta innovativa lösningar. Eftersom de flesta underhållskontrakten är totalentreprenader 
kan det synas som att det inom dessa avtal skulle finnas stort innovationsutrymme 

Underhållskontrakt järnväg 

Trafikverket har i dag 35 underhållskontrakt för järnväg. Underhållskontrakten järnväg 
omfattar mellan 170 km (Stockholm Mitt) och 989 km (banorna i Bergslagen samt 
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Godsstråket) och har kontraktsvärden på från 11 miljoner kronor/år (Dalabanan och 
Bergslagspendeln) till 184 miljoner kronor/år (Västra Götaland Göteborg). De gäller oftast 5 
år med option om ytterligare 1+1 år. Samtliga underhållskontrakt är nu upphandlade i full 
konkurrens. 

Kontakten omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll vilket inkluderar bland annat 
snöröjning och i vissa fall spårhalkebekämpning. Funktionella krav på tillståndsbaserat 
underhåll finns, vilket omfattar bland annat spårriktning, ballastkomplettering, 
dikesrensning med mera. Trafikverket tillhandahåller järnvägsspecifikt material till 
entreprenaderna, och det finns ingen möjlighet för entreprenören att erbjuda alternativt 
material. Vad gäller arbetenas genomförande gäller strikta säkerhetsföreskrifter för de 
arbeten som genomförs i och på anläggningen, vilket inte medger något större utrymme för 
alternativ till arbetsmetoder. Arbeten i anläggningen får endast genomföras på de tider som 
entreprenören tilldelats i anläggningen, vilket även det är en kraftigt styrande parameter. 

Kreativitetsutrymmet finns i planeringen av i det förebyggande underhållet där det finns 
stora möjligheter att på ett kreativt sätt planera ihop teknikgrenar och utnyttja de tider i spår 
entreprenören får, kopplat till de åtgärder som behövs.  

Utrymmet för innovation i dessa kontrakt är mycket litet av ovan nämnda skäl. 

Utmaningen ligger i att revidera eller ta bort krav som inte skapar värde och därigenom 
bättre ta till vara entreprenörens och leverantörens förmåga. Kompetenskrav i stället för 
utbildningskrav kan vara värt att utreda. Översyn av regelverk och indelning i övergripande 
krav, krav samt råd kommer att göras, vilket kan bidra till att man bättre tar till vara 
kreativiteten hos entreprenörer och leverantörer. 

 

Underhållskontrakt väg (Grund Paket Drift, GPD) 

Verket har i dag 110 underhållskontrakt väg (GPD:er). Underhållskontrakten väg omfattar 
mellan 600 och 1700 km per område och har kontraktsvärden på 15–40 miljoner kronor/år. 
De gäller oftast 4 år med option om ytterligare 1–2 år. 

Kontrakten omfattar bland annat vinterväghållning, avvattningsåtgärder, underhåll av 
rastplatser och siktröjning. I dessa kontrakt tillhandahåller inte Trafikverket material, men 
det material som installeras inom kontrakten omfattas i stort sett endast av utbyten av 
skadade eller icke funktionell vägutrustning såsom vägräcken och vägmärken. Trafikverket 
har också styrande regelverk om hur arbetena ska utföras och säkerhetsföreskrifter. De 
funktionella krav som finns omfattar bland annat kantklippning och halkbekämpning. 

I vinterväghållningen ställer Trafikverket endast funktionella krav enligt startkriterier, 
åtgärdstid och resultat av utförd åtgärd. enligt följande: 

Vägarna är klassade i fem steg utifrån viktighetsgrad och har olika funktionskrav. Exempelvis 
är startkriteriet på klass 1-vägar uppfyllt om 2 cm snö har fallit och/eller friktionvärdet 
understiger 0,35. Åtgärdstiden är 2 timmar. Det vill säga när vägen håller på att bli hal eller 
det snöar måste entreprenören inom 2 timmar ha plogat bort snö eller saltat/sandat så att 
friktionsvärdet är bättre än 0,35. Resultatet av utförd åtgärd är alltså tillfredsställande 
friktion och snöfritt. Resultatet rapporteras via entreprenörens egenkontroll till beställaren 
(trafikledningen). Beställaren har en tredje-parts leveranskontroll där konsulter genom 
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stickprov på Trafikverkets uppdrag kontrollerar om funktionen tillfredsställande friktion och 
snöfritt verkligen är uppnådd.  

Grusvägar klassas efter viktighetsgrad och handlas upp på funktionella krav enligt följande 
tillståndsvärden: 

Tillståndsvärdet efter åtgärd ska vara: 

• Klass 1: Bombering är 4 %, skevning 5,5 %. Vattensamlingar förekommer ej. 
• Klass 2: Bombering är 3–3,9 %, skevning är 3–5,4 %, höjden på vägkanten är 0–2 cm 
• Klass 3: Bombering är… 
• Klass 4:….. 

Hur detta tillstånd uppnås årligen är fullt ut upp till kontrakterad entreprenör. 
Entreprenören väljer helt och hållet själv material (olika sorters grus, cement etc.) samt 
metod såsom maskiner och personal.  

Tillstånd vägutrustning kan till exempel gälla skyltar, där ett funktionskrav är att de ska 
synas. Hur entreprenören får dem att synas är upp till kreativiteten. Man kan till exempel 
tvätta dem, behandla dem med nanoteknik, blåsa rent eller torka med handkraft.  

Inom dessa kontrakt vågar inte entreprenörerna ta för stora utvecklingsrisker eftersom 
kontrakten är för små i dagsläget och inte ger de ekonomiska och omfattningsmässiga 
möjligheterna för att kunna ta en utvecklingskostnad. 

Underhållskontrakt vägbeläggningar 
Flera underhållskontrakt för vägbeläggningar har upphandlats med funktionella krav med ett 
påföljande underhållsansvar. Nedan redovisas ett antal avslutade och pågående projekt. 

• E4 delen Toftaholm- Gränna, 9 år. Avslutad 2009. 
• E4 delen Gränna- Örsta, 9år. Avslutad 2009. 
• Rv 31 delen Nässjö- Öggestorp, 9 år. Avslutad 2013. 
• E4 delen Strömsnäsbruk- Toftaholm, 9 år. Avslutas 2014. 
• E4 delen Gävle- Enånger 15 år. Avslutas 2023. 
• E4 delen Toftaholm- Gränna, 12 år. Avslutas 2021. 
• E4 delen Gränna- Örsta, 12år. Avslutas 2021. 

(Plus en mängd mindre objekt upphandlade med en åtgärd och kortare funktionstid (7 år)) 

Följande projekt med kontraktstid 15 år (2014–2029) med funktionskrav är under 
upphandling: 

• E22 Kalmar Tpl Söderåkra – länsgräns mot Östergötland, utom mellan Trafikplats 
Ljungbyholm och Karlsro rondell 

• E22 Östergötland, Länsgräns Kalmar – Trafikplats Borg E4 Norrköping. 
• E4 Skåne/Kronoberg Tpl Hyllinge – söder om Ljungby 
• E4 Västernorrland Överdal – Örnsköldsvik, utom mellan Ullånger och Docksta. 

Samtliga ovanstående objekt är upphandlade med funktionella krav på vägyta enligt FIA:s 
kravpyramid (FIA, FIA Funktionskrav underhållsbeläggningar, 2005). Det innebär att 
entreprenören åtar sig att hålla vägytan i skick enligt en funktions- och standardbeskrivning. 
Här ingår krav som gäller spår, jämnhet, lagning av slaghål och sprickor, åldrad beläggning 
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och friktion. Det finns även krav på bullerreducering för ett kortare parti på E4 Toftaholm– 
Gränna.  

I entreprenörens åtagande ingår inspektioner och verifiering av brister samt dokumentation 
av utförda åtgärder. Krav på åtgärdstider för avhjälpande av brister finns. Redovisning av 
åtgärder och uppnådd standard redovisas till beställaren i olika steg, från veckovisa rapporter 
till årlig redovisning. 

En viss ”normalnivå” för spårdjup finns och en bonus- och avdragstrappa kopplad till denna. 
Bättre än ”normal” = bonus, sämre än ”normal” = avdrag. Avstämning görs efter 
beläggningssäsongen varje år. 

Väghyra tas ut, det vill säga varje dag intrång i framkomligheten för trafikanter sker på grund 
av underhållsarbeten kostar entreprenören pengar. Detta stimulerar till effektiv framdrift av 
arbetena. 
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3 Testverksamheten 
Inom regeringsuppdraget ålades Trafikverket att genomföra en testverksamhet för 
innovationsupphandlingar. Trafikverket skulle formulera mål för dessa samt utforma, 
genomföra och låta utvärdera dem. De upphandlingar som valts ut är de som i ett initialt 
skede bedömts kunna uppfylla kriterierna som innovationsupphandlingar. Upphandlingarna 
är sådana som ligger inom ordinarie plan att genomföras. Inga separata projekt har startas 
enkom för regeringsuppdraget. 

Eftersom upphandlingarna ligger i ordinarie plan för att genomföras är de också i olika fas 
när denna rapport skrivs. Redovisning av hur respektive upphandling gick och vilket respons 
verket fått från anbudsgivarna i samtliga fall är därför inte möjlig att presentera. Alla 
upphandlingar kommer oavsett skede de befinner sig i att följas upp även efter att detta 
regeringsuppdrag avrapporterats. 

Mål 
Målsättningen var att följa ett antal upphandlingar som är att betrakta som 
innovationsupphandlingar. Eftersom Trafikverket bedömer att det genomförs fler 
innovationsvänliga upphandlingar än upphandling av innovation bedömdes att ett tiotal 
upphandlingar skulle följa där flertalet skulle vara innovationsvänliga. Viktigt för verket var 
också att dessa skulle ha en spridning över Trafikverkets verksamhetsområden och då 
primärt de områden där de flesta upphandlingar genomförs, nämligen Investering, 
Underhåll, Stora projekt och Trafikledning. Upphandlingar skulle genomföras inom LOU, 
LUF och LUFS och så många upphandlingsformer som möjligt skulle vara representerade 
och då specifikt de former som normalt inte förekommer så frekvent inom Trafikverket, 
såsom konkurrenspräglad dialog och förkommersiell upphandling. Även en blandning av 
konsultupphandlingar och entreprenadupphandlingar var önskvärd. 

 

3.1 Testupphandlingarna 
De upphandlingar som valdes ut var fem upphandlingar av innovation och sex 
upphandlingar inom innovationsvänliga upphandlingar samt en modell. 

Elvägar  
Tunga fordon står för mellan 20 och 23 procent av vägtransportsystemets energianvändning. 
Så gott som all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Det är osäkert i vilken 
omfattning den begränsade tillgången till biodrivmedel i framtiden kan prioriteras för den 
tunga vägtrafiken. 

Elvägar, det vill säga vägar eller sträckor med kontinuerlig tillförsel av el för framdrivning av 
fordon, är ett koncept som utvecklats betydligt under de senaste fem åren. Tekniker håller på 
att utvecklas såväl i Sverige som utomlands.  

Därför avser Trafikverket att i samarbete med Vinnova och Energimyndigheten genomföra 
en förkommersiell upphandling för projektering av elvägar (fas 2) samt upprättande och 
genomförande av demonstratorer för elvägar och sammanställning av kunskapsunderlag om 
elvägar (fas 3). Genomförandet av Fas 3 är villkorad av att det inkommer förslag i fas 2 som 
är tillräckligt intressanta för beställaren och att finansieringen löses. Med beställaren avses 
Trafikverket som huvudman i samarbete med Vinnova och Energimyndigheten. 

Demonstrationerna ska genomföras på ett sådant sätt att de kan utgöra underlag för 
industriella, akademiska och politiska beslut om eventuell fortsatt utveckling och 
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implementering av elvägsteknik i det svenska vägtransportsystemet för tung trafik mellan 16 
och 60 ton. 

Upphandlingen sker som en förkommersiell upphandling.  

Med förkommersiell upphandling avses ett förfarande för upphandling av forsknings- och 
utvecklingstjänster fram till kommersialisering. De sker med stöd av undantaget i 1 kap 6 §, 
p. 6 i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Den genomförs enligt den metod 
som har introducerats av EU-kommissionen och som närmare redovisats i 
innovationsupphandlingsutredningens betänkande SOU 2010:56. 

Enligt kap 1 § 6 p. 6 i LOU gäller lagen inte för kontrakt som avser forsknings- och 
utvecklingstjänster. Undantaget gäller för sådana forsknings- och utvecklingstjänster vars 
resultat inte endast tillkommer den upphandlande myndigheten i den egna verksamheten 
och som inte endast finansieras av den upphandlande myndigheten.  

Förutsättning finns att tillämpa undantaget från LOU i detta fall eftersom den 
förkommersiella upphandlingen syftar till att stimulera nya och innovativa lösningar på ett 
definierat problem. Resultatet av den förkommersiella upphandlingen tillkommer även 
annan än Trafikverket och den förkommersiella upphandlingen finansieras av flera aktörer. 

Förkommersiell upphandling gör det möjligt för offentliga myndigheter att samarbeta med 
innovativa företag och andra intresserade organisationer i utvecklingsprojekt. 
Förkommersiell upphandling används för att offentliga utmaningar, behov och problem ska 
kunna lösas med hjälp av innovativa lösningar. De nya innovativa lösningarna utvecklas, 
verifieras och kvalificeras genom ett stegvis förfarande i konkurrens mellan deltagarna i den 
förkommersiella upphandlingen. 

 Den upphandlande myndigheten har även möjlighet att delvis finansiera de resultat som tas 
fram under en förkommersiell upphandling utan att denna finansiering utgör ett otillåtet 
statsstöd. Detta förutsatt att: 

• deltagaren själv står för del av sin finansiering 
• konkurrens upprätthålls under upphandlingen  
• risker och fördelar fördelas mellan deltagare och den upphandlande myndigheten så 

att den upphandlande myndigheten inte bidrar med finansiering till deltagare som 
överstiger marknadsvärdet av det resultat den upphandlande myndigheten erhåller 
från deltagaren i den förkommersiella upphandlingen.  

 
Trafikverkets delfinansiering till de olika deltagarna kommer att vara olika stor. Vid 
beräkning av Trafikverkets delfinansiering kommer hänsyn att tas till respektive deltagares 
finansiering från offentliga aktörer.  
 
Den förkommersiella upphandlingen omfattar intresseansökningar, idébeskrivningar, 
detaljprojekteringar och verifiering och demonstration av tekniken samt ekonomiska och 
miljömässiga fakta kring implementering av elvägar i praktisk användning. 

Faser 

Fas 0. Intresseansökan 
De deltagare som kvalificerat sig från fas 0 inbjuds att deltaga i den förkommersiella 
upphandlingen och får del av ”Inbjudan till förkommersiell upphandling”. Fas 0:s sista 
ansökningsdag var den 23 oktober 2013. 11 st deltagare visade intresse. 
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Fas 1. Idébeskrivning 
Deltagare som önskar delta i den förkommersiella upphandlingen ska upprätta och lämna in 
en idébeskrivning och en slutgiltig redovisning av deltagarens sammansättning (inklusive 
skriftliga åtaganden och samarbetsavtal) i slutet på fas 1. Slutgiltig kvalificering genomförs 
och idébeskrivningarna utvärderas. Efter utvärdering av idébeskrivningarna beslutas vilka 
deltagare som ska erbjudas möjlighet att teckna avtal med Trafikverket. Beslut meddelas 
skriftligen via Trafikverkets upphandlingssystem.  
I detta skede har 7 deltagare deltagit. 
 
Avtalet som tecknas mellan Trafikverket och deltagare hanterar faserna 2 och 3 i den 
förkommersiella upphandlingen. Ett villkor för att avtalet ska vara giltigt i fas 3 är att 
Trafikverket efter utvärdering av inlämnade detaljprojekteringar i fas 2 beslutar att 
deltagaren ska erbjudas möjlighet att delta i fas 3.  
 
Fas 2. Detaljprojektering  
Under fas 2 ska varje deltagare upprätta en detaljprojektering avseende den innovation 
deltagaren har beskrivit i idébeskrivningen under fas 1 och som ligger till grund för 
Trafikverkets beslut att erbjuda deltagaren möjlighet att delta i fas 2.  
Avtal planeras att tecknas under maj månad 2014 med 4 st i detta skede. 
Deltagarna är: 

• Volvo som i ett konsortium med Bombardier och Göteborg stad projekterar 
testanläggning i Göteborg linje 33 med en induktiv elöverföringslösning. 

• Scania som i ett konsortium med Bombardier, Södertälje kommun och SL projekterar 
testanläggning i Södertälje linje 755 med en induktiv elöverföringslösning. 

• Rosersberg utveckling AB (RUAB) som i ett konsortium med Elways AB, E-traction 
eller Scania, NCC, Airport City STH, Sigtuna k, Kilenkrysset, WSP, Swedavia, KTH, 
Arlanda stad holding, Gävle container term projekterar testanläggning Arlanda 
Rosersberg Väg 859 och 893 med en konduktiv elöverföring med skena i vägen. 

• Gävleborg som i ett konsortium med Siemens, Scania, Sandvik, Stora Enso, SSAB, 
Outokumpu, Boliden, Gävle hamn, Midroc electro, Gävle energi, Handels STH, 
Högskolan Gävle och Ernsts Express projekterar testanläggning E16 Storvik - Gävle 
hamn med en konduktiv elöverföring med hängande ledning och en 
parappepphybridlastbil. 

 
Under fas 2 kommer Trafikverket att utge en ersättning på 1 000 000 kronor till deltagarna 
för detaljprojekteringen under förutsättning att deltagaren själv står för övrig del av 
finansiering. Nivån på ersättningen är balanserad utifrån en kalkyl på hur mycket en 
projektering kostar och lämpligt incitamentsnivå. 
 
Detaljprojekteringar ska inkomma under mars månad 2015 och kommer då utvärderas. 
Trafikverket beslutar efter det vilka deltagare som ska erbjudas att delta i fas 3. För dessa 
fortsätter det tecknade avtalet att gälla. För de deltagare som inte omfattas av beslutet att få 
delta i fas 3 upphör avtalet med Trafikverket att gälla i de delar som särskilt gäller för fas 3.  
 
Fas 3. Genomförande av demonstrationer och upprättande av kunskapsunderlag  
Under fas 3 ska deltagaren:  

• uppföra en egen demonstrationsanläggning som visar innovationens funktionalitet 
för Trafikverket eller den Trafikverket anvisar under minst två år  

• till Trafikverket överlämna ett slutligt kunskapsunderlag.  
 
Under fas 3 kommer deltagaren att erhålla viss delfinansiering för demonstration av sin 
elväg, rapporter och slutligt kunskapsunderlag. Vissa begränsningar finns som följer av de 
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medel som Trafikverket har avsatt för upphandlingen och möjligheten för statliga 
myndigheter att lämna bidrag till deltagare i förkommersiella upphandlingar. Detta innebär 
att deltagaren själv ska stå för en betydande del av finansieringen för uppförande och drift av 
demonstrationsanläggningen liksom demonstrationer och rapporter. Målet är att efter fas 3 
ha minst 2 leverantörer kvar för att upprätthålla en god konkurrens inför en eventuell 
kommande upphandling. 
 
Trafikverket avser att om möjligt låta minst två avtal löpa vidare under fas 3, det vill säga till 
år 2017/2018. 
 

Enskilda slutsatser från projektet  

Trafikverket är nöjda med resultatet hittills, men på grund av sekretess finns inte möjlighet 
att vara mer specifika.  

Användandet av formen förkommersiell upphandling medför en del nya ställningstaganden 
vad gäller: 

• vokabulär – det är viktigt att ta ställning till vilka benämningar som ska gälla i en 
förkommersiell upphandling och balansera dessa mot LOU/LUF 

• frihetsgrader – hur styrande är formen förkommersiell upphandling? Vilka 
frihetsgrader finns? 

• dokumentstruktur – det finns inga mallar att luta sig mot, och det krävs mycket 
anpassningar och nyskapande av formuleringar och texter. 

Hur kan man synliggöra projektet på bästa sätt för att få så många intresserade som möjligt. 
(Press-release? Konferenser? Upphandlingstidplan?) 

 
Generella erfarenheter att ta med 

- Börja planering i god tid och ta höjd för att framtagning av underlag behöver få ta tid. 
- En styrgrupp är nödvändig för resurstilldelning och för att säkerställa att de beslut 

som tas inom projektet inte går emot andra projekt inom myndigheten. 
- Resursbehov: Det finns stora behov av inköpare/upphandlare, juristkompetens, 

specialister och projektgrupp, och annan finansiering än ordinarie 
verksamhetsbudget är nödvändig. 

- Tidsplanerna är långsträckta och förutsätter uthållighet 

 

V-con (öppen standard BIM, väg) 
V-Con (Virtual Construction for Roads) är ett projekt som med hjälp av förkommersiell 
upphandling utveckla en öppen BIM-standard för byggande av väg. BIM är processen att 
fånga, visualisera och förändra program- och designinformation i en digital 3D-modell, 
integrerat med material, kostnader, produktionsplan och andra data från projektstart tills 
projektet är slutfört. BIM-modellering är själva processen att generera och förvalta 
information. BIM-verktyg är de it-verktygen som används för att skapa och hantera 
informationen. BIM är alltså ingen teknik utan ett samlingsbegrepp för hur informationen 
skapas, lagras och används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Tyvärr finns ännu 
ingen standard för att kunna koppla ihop andra it- system med BIM-verktyget. En standard 
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är oerhört viktigt för utvecklingen av BIM och för att det ska kunna bli det kraftfulla verktyg 
som alla förutspår. Trafikverket har beslutat att alla byggprojekt ska byggas med BIM från 
2016. 

V-con är ett EU-finansierat projekt inom 7:e ramprogrammet. Projektet består av två (väg-) 
myndigheter, Rijkswaterstaat från Nederländerna samt Trafikverket från Sverige. I projektet 
ingår även två ledande europeiska forskningsinstitut, CSTB (Centre, Scientifique et technique 
du bâtiment) från Frankrike och TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek) från Nederländerna. 

Projektet leds och koordineras av Rijkswaterstaat som är huvudansvarig för projektets 
genomförande. Ansvaret för de olika delarna i den förkommersiella upphandlingen är 
fördelat mellan Trafikverket och Rijkswaterstaat.  
Trafikverket har huvudansvaret för Arbetspaket 2 (Work pack 2, förkortas WP2), vilket 
innebär att Trafikverket är ansvarigt för att upprätta och koordinera framtagandet av 
förfrågningsunderlag för den förkommersiella upphandlingen som ingår i projektet.  
Utöver WP2 ansvarar Trafikverket för ett antal aktiviteter (tasks) och delleveranser 
(contribute). Dessa aktiviteter och delleveranser består bland annat i att ta fram 
internationella, nationella och Trafikverksspecifika begreppsmodeller för väg, så kallade 
ontologier.  
Trafikverket ansvarar även för att beskriva alla de tekniska funktionella och icke-funktionella 
krav som är specifika för Trafikverkets verksamhet. I det arbetet är det av största vikt att 
Trafikverkets samtliga krav tillgodoses, både inom investering och underhåll och för 
Trafikverket generellt. 
 
Liksom Elvägar är detta projekt en förkommersiell upphandling och uppdelat i fyra faser: 

• kvalificering 
• idébeskrivning 
• mer detaljerad prisbild och idébeskrivning 
• framtagning av underlag till standard och gränssnitt. 

De två första faserna förväntas vara klara under hösten 2014.  

 

Enskilda slutsatser för projektet  

Användandet av formen förkommersiell upphandling medför en del nya ställningstaganden 
vad gäller: 

• vokabulär – samma problematik som för elvägar med benämningar, men för V-con är 
dessutom samtliga underlag utarbetade på engelska 

• frihetsgrader – hur styrande är formen förkommersiell upphandling? Vilka 
frihetsgrader finns? 

• dokumentstruktur – det finns inga mallar att luta sig mot. Det krävs mycket 
anpassningar och nyskapande av formuleringar och texter. 

Hur synliggörs projektet på bästa sätt? Press-release? Konferenser? Upphandlingstidplan? 
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En styrgrupp är nödvändig för resurstilldelning och för att säkerställa att de beslut som tas 
inom projektet inte går emot andra projekt inom myndigheten. 

Samordning med övrig verksamhetsutveckling i Trafikverket är viktig. Det sker genom 
befintliga forum. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Resursbehov: Det finns stora behov av inköpare/upphandlare, juristkompetens, 
specialister och projektgrupp, och annan finansiering än ordinarie 
verksamhetsbudget är nödvändig. 

- Tidsplanerna är långsträckta och förutsätter uthållighet. 

 

Resestöd Kista (Verktyg för resestöd) 
Stadsdelen Kista utanför Stockholm är med sin starka expansionstakt och läge nära flera 
stora infrastrukturprojekt en av de stadsdelar som drabbas hårdast av störningar i trafiken. 
Nästan dagligen påverkas resenärer och transportörer till och från Kista oavsett trafikslag av 
störningar. I dag pendlar cirka 70 000 personer till och från Kista varje dag, drygt hälften av 
alla resor sker med bil. 

 Med innovationstävlingen ITS Innovation Stockholm Kista är målsättningen att stimulera 
till innovativa lösningar som effektiviserar resor och transporter till och från Kista, såväl till 
vardags som under trafikstörningar. Detta har genomförts som en förkommersiell 
upphandling med ett flertal medverkande aktörer: Trafikverket, SL, Stockholms stad, Kista 
Science City och ITS-rådet. Upphandlingen arrangeras som en tävling med jury som 
bestämmer vilka bidrag som vinner. Målet är att vinnande bidrag ska bidra till ett mer 
effektivt utnyttjande av infrastrukturen mellan Stockholm och Kista. Utifrån denna givna 
målbild får leverantörer och företag själva komma med innovativa förslag på hur situationen 
kan förbättras. 

Projektet är upphandlingsmässigt relativt enkelt och utformat som en tävling. Från första 
början var inte formen förkommersiell upphandling påtänkt, men när Vinnova presenterade 
idén nappade man direkt. Det ställs bara krav på funktion och mål, inte hur en lösning skulle 
kunna vara. En annan faktor man tagit med i utvärderingskriterierna är att affärsplan och 
affärsmodell för tjänsten eller produkten har utvärderats, detta för att företaget själva ska 
”äga” tjänsten eller produkten. Verktyget ska vara skalbart för tillämpning såväl i Stockholm 
som på andra platser. Innovationstävlan vänder sig såväl till forskare som till stora och små 
företag. Tjänsterna ska ha ett förslag till affärsmodell som innebär en långsiktig operativ 
drift. 

En organisation riggades i början av 2012 och bedömningar av inkomna ansökningar och val 
av kandidater genomfördes under vintern 2012/2013. Än så länge är resultatet enligt 
förväntningar eller bättre. Sex tävlande fick göra en prototyp av sin tjänst eller produkt och 
tre av dessa blev finalister som nu ska utveckla sina tjänster eller produkter (”appar”) fram 
till midsommar 2014 då en vinnare koras. Det intressanta efter detta är att se om dessa 
produkter kommer att kommersialiseras och vara möjliga att köpa för allmänheten på 
marknaden. Betalningsviljan för ”appar” är inte så stor.  
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Enskilda slutsatser för projektet  

- Innovationsgraden är god i projektet. Projektet har gett önskvärt resultat och helt nya 
lösningar har kommit fram. 

- Dock finns förbättringsområden när det gäller organisation, struktur och 
genomförande av förkommersiell upphandling.  

- Styrgrupp hade varit önskvärd, för på så sätt tas beslut fortare och mer engagerat.  
- Koppla på inköp/upphandling/juridik så tidigt som möjligt för att våga tänja 

gränserna ännu mer för hur detta avsteg från lagen fungerar.  
- Det är ännu oklart om de lösningar som tas fram kommer att kommersialiseras. 

Betalningsviljan för ”appar” är låg. 

Generella erfarenheter att ta med sig 

- Genomförandet av förkommersiella upphandlingar är ingen garanti för att det 
kommer att finnas produkter på marknaden. 

 

Växelvärmesystem för extrema vädersituationer 
Efter den hårda vintern 2010 bestämdes det att ett krafttag måste tas angående snösmältning 
för växlar. Till börja med utökades underhållet av befintliga växlar, men snart insåg man att 
ett tekniklyft måste till. En testverksamhet upprättades där leverantörer fick testa olika 
lösningar i Trafikverkets anläggningar.  

Ett utvecklingsprojekt initierades i Trafikverket utifrån problembilden att hålla spårväxlarna 
fria från snö och is även under extrema snöfall. Dagens system är inte tillräckligt effektivt, 
och vid extremt snöfall går inte växlarna att lägga om på grund av att växelvärmen inte klarar 
av att hålla växeln snö- och isfri.  Delprojekten, alltså de olika systemen som testats i spår, 
har initierats av de olika leverantörerna av systemen. 

Projektet har fått in ett stort antal förslag på alternativa lösningar. En del av dessa system 
finns kommersiellt använda i andra länder, men de som testas för närvarande är unika för 
Sverige och baseras på idéer som är framtagna av svenska företag. De system som testats i 
spår var unika i sina olika utföranden när de fördes in. Alla har syftet att göra växeln fri från 
snö och is, men utförandet är olika. De utländska förslagen som kom in från bland annat 
Japan, Tyskland och Holland bedömdes inte intressanta av kostnadsskäl. 

De nya lösningarna finns i dag i spår och används i de växlar där de testas. Trafikverket anser 
inte att något av systemen är tillräckligt färdigutvecklade för att användas som standard 
inom Trafikverket ännu. 

De metoder som har provats är: 

• Induktionsvärme: Konstruktionen innefattar en platta mellan varje sliper som värms 
induktivt. Metoden testades under vintern 2011/2012 med ej helt tillfredsställande 
resultat. Ny konstruktion testas i fem spårväxlar kommande vinter. 

• Torrblås: Konstruktionen innefattar ett munstycke mellan varje sliper som blåser 
varm, torkad luft. En förbättrad konstruktion kommer att testas i fyra spårväxlar 
kommande vinter.  
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• Horisontalvärmare: Bredvid glidplattorna placeras två plattor gjorda i 
glasfiberarmerad plast. Plasten innehåller ett recessivt material som värms upp med 
el. Konstruktionen testades under vintern 2011/2012 med ej tillfredsställande 
resultat. Den kommer att testas i två spårväxlar under kommande vinter med ökad 
effekt samt separat värme av städknappar och växeltunga. 

• Låda LQF-02: En låda för utökad kapacitet att ta emot snö. Tanken är att skapa ett 
utrymme direkt under tungan där dräneringen förstärks så att återfrysning under 
växeltungan inte ska ske. En fläkt kopplas till lådan för att få bort snön. Testas i 
Kopparsåsen 2 samt på ytterligare några platser. 

De lösningar som testas nu ser annorlunda ut än de gjorde när man beslutade att testa dem. 
Utveckling har skett under och mellan testtiderna. En produkt har till exempel infört en 
värmekälla som inte var planerad till en början. 

De installerade växelvärmesystemen har inte ännu inte gett någon stor nytta för Trafikverket 
förutom erfarenhet av systemen och testerna. Systemen beräknas att vara färdigutvecklade 
efter vintern 2013/2014 och då kommer Trafikverket att ha stor nytta av dessa. 

Företagen har blivit kontaktade av andra länder som har velat testa deras produkter. Ännu 
har de inte fått stora framgångar på det eftersom de fortfarande är i test- och 
utvecklingsfasen. 

Fyra fullskaletester har handlats upp med början 2011. Kostnaden för Trafikverket det året 
var cirka 3 miljoner kronor men leverantörerna stod för en del av kostnaderna. Potentialen 
för ett välfungerande system är någonstans mellan 200 och 1000 spårväxlar.  

Utifrån detta utvecklingsprojekt har ett underlag till en upphandling kunnat tas fram. Ett 
framtida mål är att den upphandlade lösningen ska leda till en standard ute i spåren för att 
underlätta underhåll och reservdelstillgänglighet till dess att ett nytt tekniksprång måste 
göras.  

För att få till detta tekniklyft som man önskar har projektet jobbat mycket med funktionskrav 
i stället för krav på specifik lösning. Ett av kraven gäller mängd nederbörd som ska kunna 
smältas bort, men kravet berör inte hur lösningen rent tekniskt ska smältas bort snö och is. 

Kontraktet är också format så att det ska främja innovation. Kontraktet löper över 10 år med 
optioner om 2 år i taget. De första två åren får dock utveckling av produkten ske. På så sätt 
kan ”barnsjukdomar” i lösningen successivt arbetas bort utan att leverantören blir utesluten. 
Efter dessa två år blir dock kontraktet och kraven skarpa och Trafikverket kan välja att 
avbryta samarbetet. På detta sätt delar leverantören och Trafikverket på risker. 

Något som projektet brottas med är hur uppfyllandet av kraven ska kunna verifieras då det 
inte finns några referensprojekt som leverantören kan visa upp i nuläget. 

Förfarandet som används i denna upphandling är LUF, förhandlat förfarande. 

Anbuden öppnades under tidig vår 2014 och man fick förväntat antal anbud. I övrigt gäller 
fortfarande sekretess. 
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Enskilda slutsatser för projektet  

• Ställer funktionskrav på lösningen som ska levereras i stället för tekniska 
specifikation 

• Metoden ställer stora krav på Trafikverket att verifiera teknik, en förutsättning för att 
kunna få in nya lösningar i infrastrukturanläggningen. 

• Kontraktsformen innebär riskminimering och gott incitament till leverantörerna att 
driva utveckling. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Det är viktigt att ha med incitament i kontrakten, annars får beställaren ta hela risken 
och således hela kostnaden. 

 

Skyddsjordning av Malmö C 
I en lång tunnel som citytunneln i Malmö krävs hög säkerhet. Utifrån detta har det 
uppkommit ett konkret behov av att kunna skyddsjorda hela tunneln med en knapptryckning 
från trafikledningscentral. Detta så att människor kan ta sig ut, eller att räddningspersonal 
kan ta sig in utan att skadas. Denna funktion finns ej på marknaden. System som liknar detta 
förekommer men det finns ingen konkret produkt. Målet är att skapa en standardprodukt 
eller standardlösning för att sedan kunna använda den i andra tunnlar. Utifrån detta har en 
upphandling gjorts enligt förfarandet för LUF, förenklat förfarande. Projektet beräknas 
avslutat i maj 2014. 

Detta projekts grundförutsättning och utgångspunkt stimulerar till innovation. Produkten 
eller tjänsten som efterfrågas finns inte på marknaden och på så sätt tvingas leverantörer att 
tänka nytt. Det visade sig också i anbuden där två helt olika lösningar kom in. Affärsformen 
som upphandlingen genomfördes i var totalentreprenad med lägsta pris som 
utvärderingskriterium. Eftersom någon produkt inte fanns så formulerades behovet nästan 
uteslutande med funktioner och inte lösningar. En av leverantörerna var inne för dialog 
under räkningstiden, men detta fann man föga givande då frågorna besvarades i efterhand 
via CTM. Vinnande anbud låg kostnadsmässigt 50 procent lägre än kalkyl, men detta beror 
troligtvis tyvärr på felräkning från leverantörens sida. Det kan också bero på en innovativ 
lösning som leverantören senare kan tänka sig få fördel av att ha tagit fram när det blir 
”standard” och ska implementeras i andra tunnlar. 

Enskilda slutsatser för projektet  

- Utvärdering på lägst pris i kombination funktionsformulerade krav och 
totalentreprenad fungerar bra. 

- Totalentreprenad ger möjlighet till helhetstänk. 
- En leverantör som är med i ett utvecklingsarbete får viss fördel då lösningen, som i 

detta fall, blir en standard och kommer införas i många tunnlar i Trafikverkets 
anläggning. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Funktionsformulerade krav är en framgångsfaktor.  
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Trappa Helsingborg C 
Detta projekt är ett stationsarbete på Helsingborgs C i form av markarbeten för en trappa 
från de underjordiska plattformarna till markplan. Projektet utförs på uppdrag av 
Helsingborgs stad som också finansierar hela projektet. Denna upphandling är klar och 
vanns av ett företag som inlett samarbete med en utländsk leverantör. Detta är lite 
anmärkningsvärt då projektet är relativt litet, 18 miljoner (entreprenadkostnad). 
Leverantörerna började projektera vintern 2013 och förberedande entreprenadarbeten tog 
fart snart därefter. Projektet är upphandlat som en totalentreprenad och 
upphandlingsförfarande är LUF, förenklat förfarande. Projektet beräknas vara klart i 
september 2014. 

Förfrågningsunderlaget har till största del bestått av funktionskrav, inga bestämmelser finns 
om lösning, arbetssätt eller liknande. För att kommunicera med marknaden har en 
informationsträff anordnats där projektet presenterades bland andra. På detta sätt får 
marknaden reda på vilka uppdrag som är på gång och vilka affärsformer det rör sig om. Även 
räkningstiden har varit generös för att stimulera kreativitet och innovation. I övrigt har inga 
ändringar, stimulanser eller skillnader gjorts från hur liknande objekt upphandlas; bas-
mallar har använts. 

Två anbud kom in där båda var lägre än kalkyl. Mer jobb har krävts i projektgruppen för att 
jobba med funktionskraven och på grund av att det är en totalentreprenad, men detta har 
man hoppats få igen genom att ge leverantören utrymme att använda all sin kompetens vid 
byggandet av trappan. Leverantören har använt en konstruktion i denna entreprenad som 
inte använts förut och det är troligtvis anledningen till att anbudet ligger 20 procent under 
kalkyl.  

I avtalet med Helsingborgs stad ingår enbart entreprenadarbeten; det som kommer 
överlämnas är ”råa ytor” och funktion. Övrig gestaltning står sedan Helsingborgs stad för i 
egen regi. Önskvärt hade varit att göra projekt större och att gestaltningen skulle ingå, även 
om detta skulle betyda lite mer styrande krav. Anledningen till att gestaltning inte ingick var 
tidsaspekter. 

Enskilda slutsatser för projektet 

- Projektet har varit mer tidskrävande på grund av utformningen av funktionskrav. 
- Leverantören har använt en ny konstruktion vilket förmodligen är en av 

faktorerna till att anbudet låg 20 procent under kalkyl. 
- Det goda gensvaret från marknaden var förmodligen kopplat till 

informationstillfället innan förfrågan gick ut. 
- Räkningstiden var lång för att ge utrymme för leverantörerna att ha tid att tänka. 
- Totalentreprenad ger leverantören stort utrymme att själv styra över 

tekniklösning. 
- Gestaltning borde ha varit med från början för att få en mer färdig slutresultat på 

en gång. 

Generella erfarenheter att ta med sig 

- Funktionskrav gav besparing och ny konstruktion. 
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Nationellt tågledningssystem (NTL) 
Tågledningssystemen i Sverige har länge varit regionalt avgränsade, vilket har resulterat i 
lokala anpassningar av system och arbetssätt utan att alltid ta hänsyn till vad som är bäst för 
verksamheten i Sverige som helhet. I dagens läge finns fem driftledningscentraler som har 
varierad kommunikation mellan varandra. Målet är att ta ett samlat grepp kring it-system för 
tågledningen över hela Sverige. 

Genom skapandet av en nationell organisation 2006 ökade möjligheterna att lyckas med 
upphandling och införande av ett nationellt tågledningssystem. För att lyckas med detta har 
projektet Nationell tågledning (NTL) skapats. För att få till en bra upphandling har 
Trafikverket valt att utgå från verksamhetens behov och sedan gör en funktionsupphandling 
baserat på dessa.  Genom att inleda kravarbetet med en uppgiftsanalys kartläggs 
verksamhetsbehoven och en kravgrupp tar sedan fram funktionella krav med dessa som 
utgångspunkt. Resultatet blir en tydlig spårbarhet mellan verksamhetsbehov och funktionella 
krav. Krav ställs också på en iterativ utvecklingsprocess tillsammans med leverantören för att 
tillsammans med denne kunna göra de slutliga designjusteringarna under utvecklings- och 
utrullningsfasen. 

Målet med detta angreppsätt är att säkra att de krav som ställs härstammar från 
verksamhetens behov, men också att ge leverantören möjlighet att ge kreativa lösningar på de 
krav som Trafikverket kanske inte själva tänkt på. I korthet går förfarandet till på följande 
sätt: 

Fas 1: Anbudsförfrågan med övergripande och i viss mån specifika krav för att hitta en 
intressent. 
Fas 2: Val av leverantör 
Fas 3: Detaljerande av kravspecifikation tillsammans med leverantören. Detta görs genom en 
iterativ process. 
Fas 4: Kravspecifikationen realiseras med aktivt deltagande från beställaren. 
Fas 5: Införande av lösning med aktivt deltagande från beställaren. 
Fas 6: Projektet avslutas. 

 

 

Behovsanalyser och marknadsanalyser från andra järnvägsmyndigheter ligger till grund för 
och hjälper projektet. Projektet är stort och för vinnande leverantör handlar det om att både 
ta fram, implementera och underhålla systemet under en väldigt lång tidsperiod. 
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Förfrågningsunderlaget ligger ute under våren 2014 och därefter sker förhandlingar; 
upphandlingsförfarandet är LUFS. 

Projektet har valt att handla på fast pris med ett ganska omfattande mervärdessystem. Det 
finns många krav i förfrågningsunderlaget, men majoriteten av dessa är förhandlingsbara och 
har mervärden kopplade till sig. Leverantörerna är alltså fria att ta fram egna lösningar och 
kan genom det få högre eller lägre mervärdespoäng. Detta, tillsammans med att man innan 
tilldelning förhandlar med leverantörerna kring lösningarna, hoppas man ska skapar 
förutsättningar för kreativitet och nytänkande.  

De flesta av kraven är också formulerade som funktionskrav för att ytterligare stimulera till 
nya lösningar. Dessa förutsättningar är kommunicerade med prekvalificerade leverantörer 
innan upphandlingen publicerades. 

Projektet har också valt att bryta ut vissa delar av projektet för att på så sätt kunna attrahera 
fler leverantörer, då endast ett fåtal leverantörer kunde tillhandahålla delen som bröts ut. 

Projektet är än så länge under sekretess, men de är nöjda med antalet leverantörer i 
prekvalificeringen som är genomförd. I övrigt har inga undantag gjorts från processer eller 
regelverk, men man har under projektets gång tänkt mycket på kompetensåterföring. Mallar 
för stora it-upphandlingar har skapats då det finns begränsad kompetens inom det området i 
Trafikverket. 

Enskilda slutsatser för projektet  

- Projektet har gjort en RFI (Request for information) innan för att göra 
marknadsanalys och samtidigt informera om kommande upphandling. 

- Det är nödvändigt att anlita spetskompetens (av komplexa it upphandlingar) för att 
lyckas. 

- Projektet var väl resurssatt.  
- En utarbetad mervärdesmodell skapar möjlighet till nytänkande. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Marknadsanalys är viktig. 
- Att funktionskrav i förfrågan är tydligt kopplade till verksamhetens behov är en 

framgångsfaktor. 

 

Prognosverktyg vägtrafikledning 
Trafikverket och Stockholms stad samarbetar i detta projekt för att få fram ett 
prognosverktyg för vägtrafik. Systemet ska kunna vara ett verktyg som visualiserar hur 
trafiken kommer att se ut om en olycka inträffar, vid ett stort evenemang eller vid andra 
event som påverkar trafiken. Målet är att då kunna styra om trafiken och även se hur det kan 
göras på bästa sätt. Trafikverket är huvudman för projektet och kommer att driva 
upphandlingen. Gedigna behovs- och marknadsundersökningar har gjorts som förarbete till 
projektet, vilket gör att behovet specificerats tydligt.  

Upphandlingen har ännu inte annonserats utan är i uppbyggnadsskedet, och i nuläget pågår 
tillsättning av huvudprojektledare. Förhoppningsvis är projektet klart årsskiftet 2015/2016. 
Kalkylen på vad systemet kommer kosta ligger mellan 15 och 25 miljoner. 
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Vilket upphandlingsförfarande projektet kommer att använda diskuteras fortfarande, men ett 
troligt förfarande är konkurrenspräglad dialog. Det innebär att projektet delas upp i tre faser: 

• prekvalificering 
• dialog med ett urval av de prekvalificerade 
• ta in anbud av ett urval av de som man fört dialog med. 

 
Detta ger förutsättning för leverantörer att kommunicera om hur problemet kan lösas, och 
för oss som beställare att få möjlighet att ytterligare beskriva vårt behov i stället för att be om 
en lösning. Dialog får ske i de två första faserna, men inte i tredje fasen, när anbuden tagits 
in. Dialogen kan på så sätt påverka kravställning och förfrågningsunderlag, men inte 
anbuden i sig. 

Projektet kommer att använda mervärden och försöka ställa så mycket funktionskrav som 
möjligt, men detta har inte tagits fram ännu. 

Enskilda slutsatser för projektet  

- Eftersom projektet är i tidig fas så pågår fortfarande diskussioner kring många delar i 
projektet. Uppdragets utformning i form av tydlig behovsbeskrivning ger möjlighet till 
innovationsstimulans. 

- Grundlig marknadsanalys ligger till grund för utarbetande av underlaget. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog ger möjlighet till stort 
leverantörsinflytande över utformningen av förfrågningsunderlaget. 

 

Informationssystem för Restider och Väglag 
Sedan ett antal år tillbaka har Trafikverket (och dåvarande Vägverket) mätt restider på det 
övergripande vägnätet i de tre storstadsområdena – Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet 
har varit att följa trängselsituationen i storstäderna samt lämna information om restider i 
realtid till både trafikledning och trafikanter. Insamlingen av restider byggde på ett krav om 
uppföljning av restids- och framkomlighetsutvecklingen (=trängsel) på det övergripande 
vägnätet. Upphandlingen av restidsinsamlingen har historiskt i delar skötts regionalt i 
samarbete med Stockholm stad, Göteborgs stad och Malmö stad, vilket inneburit lite olika 
utformning av krav och typ av insamlade data. Vidare är det inte helt självklart att det 
insamlade underlaget och de därifrån genererade statusrapporterna är helt jämförbara. 

Genom Trafikverkets ändrade organisationsstruktur, jämfört med Vägverket, och övergången 
till nationella enheter blir frågeställningen om insamlande av data för restidsuppföljning mer 
av en nationell fråga. Under våren 2013 kommer arbetet att påbörjas med framtagning av ett 
förfrågningsunderlag för en upphandling av restidsdata som enligt ambitionen ska träda i 
kraft under 2014/2015.  

Under de år som restider samlats in har dessa användningsområde utvecklats utöver den 
initiala ambitionen att enbart leverera information om trängsel. I dag levereras restider via 
både webben och vägsidesskyltar till trafikanterna. Detta i syfte att ge bra trafikinformation 
om framkomlighet.  
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Beräkningen av restider sker i dag med hjälp av kameror i vår anläggning (längs vägen). 
Detta vill Trafikverket gå ifrån och i stället beräkna restider med GPS eller liknande lösning. 
En stor nackdel med att använda kameror är att man bara får restider på de sträckor där 
kameror finns uppsatta. Kameror kräver dessutom drift och underhåll som i sin tur innebär 
en säkerhetsrisk för den som ska utföra underhållet och kan innebära att trafiken störs vid 
tillfället. Därför ser Trafikverket ett behov av att ha en lösning som inte är kopplad till 
anläggningen utan att nyttja andra typer av tekniklösningar. Exempel här kan vara 
satellitavläsningar, dataleverans från mobiloperatörer eller Google eller en GPS-lösning som 
redan finns i moderna bilar.  

En annan del som kommit upp i projektet är hur man skulle kunna nyttja all den nya 
tekniken som finns i dagens bilar. Alla data som samlas in genom bilar kan användas för att 
skapa sig en bättre bild av inte bara restider utan också om hur väglaget ser ut och hur 
vägtemperaturen är lokalt eller annan väginformation. På så sätt kan kunderna, de som åker 
på vägarna, få bättre information om halka, dåligt väglag, köbildningar och så vidare. 

Detta eller dessa projekt är i ett väldigt tidigt skede, där förfrågningsunderlag, 
utvärderingsmodell eller upphandlingsförfarande inte är valda ännu. 

Ett flertal idéer diskuteras fortfarande kring hur projektet ska utformas och om detta ska vara 
ett projekt eller två olika projekt. Att upphandla restider för sig och väginformation för sig är 
ett alternativ, ett annat alternativ är att lägga in väginformationsdelar som optioner i avtalet 
så att det successivt kan byggas ut. Ett annat sätt är att ha optioner på att tjänsten ska 
användas i flera städer.  

Det finns tankar på att använda förfarandet konkurrenspräglad dialog för att på ett bättre 
sätt kunna dra nytta av leverantörers potential.  

För att försöka styra projektet till bli en tjänst bortkopplad från anläggningen (vägen) 
diskuteras olika sätt att sätta mervärden på till exempel GPS-användning i lösning, men 
ingenting är beslutat i skrivande stund.  

Inför den planerade upphandlingen kommer det att utredas vilka krav som är rimliga att 
ställa på insamling av data, både utifrån identifierade behov och kostnadseffektivitet. 
Exempel på frågor: Är det rimligt att kräva lika hög datakvalitet för samtliga delar av det 
berörda vägnätet och vilka förutsättningar finns det för olika tekniska lösningar att leva upp 
till olika krav på kvalitet? Finns det möjlighet att ha ensade insamlingspunkter för flera 
syften? 

Fas 1: Anbudsförfrågan med övergripande och vissa specifika krav för att hitta en intressent 
Fas 2: Val av leverantör 
Fas 3: Detaljerande av kravspecifikation tillsammans med leverantören. Iterativ process. 
Fas 4: Kravspecifikationen realiseras med aktivt deltagande från beställaren. 
Fas 5: Införande av lösning med aktivt deltagande från beställaren. 
Fas 6: Projektet avslutas. 
 

Enskilda slutsatser för projektet  

- Detta projekt har ännu inte kommit så långt, men diskussionerna ovan visar på hur 
projektet vill främja en ny tjänst och hur den kan utvecklas över tid. 
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Generella erfarenheter att ta med 

- Dialog med leverantörsmarknaden skapar kunskapsunderlag för att kunna göra 
innovationsupphandlingar 

 

Tågplaneringssystem/Framtida kapacitetstilldelning 
I detta projekt vill man inte bara ta fram ett nytt IT-system för hur tågtrafiken planeras, man 
vill också ändra och förbättra arbetssätten och organisationen bakom tågplaneringen. 
Tanken är att planeringen ska bli mer marknadsanpassad och att fler aktörer ska kunna 
använda och administrera i systemet. Exempelvis ska tågoperatörer kunna äska om tid i spår 
direkt i systemet och underhålls- och investeringsprojekt ska kunna göra detsamma. En 
gedigen förstudie med olika ”business case” har gjorts för att arbeta fram hur nya arbetssätt 
kan fungera och vilken effekt det kan få tidsmässigt och kostnadsmässigt.  

Projektorganisationen är stor, och projektet är uppdelat i tre delprojekt. Den totala kalkylen 
ligger på att projektet kommer kosta 500 miljoner.  

Projektet är i en tidig fas. I nuläget utreds om projektet ska upphandlas enligt LUFS, vilket 
man hoppas eftersom det ger möjlighet till luftigare tidsplan då prekvalificering kan ske 
innan förfrågningsunderlaget är helt klart. 

Projektet har gått ut med en RFI, request for information, som är ett sätt att översiktligt fråga 
leverantörer vad de har att leverera och hur de tänker att lösningen skulle kunna se ut. 
Ytterligare dialog sker sedan i en informationsträff med leverantörerna. Målet är att få en 
helhetsbild av hur krav ska ställas och vilka krav som ska frågas efter. På detta sätt får 
leverantörerna ge sin bild av hur de kan lösa vårt behov. 

Projektet kommer använda mervärden och försöka ställa så mycket funktionskrav som 
möjligt, men detta har inte tagits fram ännu. 

Eftersom projektet är i tidig fas så pågår fortfarande diskussioner kring många delar i 
projektet. Men inställningen från projektet är att ge möjlighet till innovationsstimulans. 

 

Generella erfarenheter att ta med 

 Förstudie med behovsanalys är nödvändigt för att kunna skapa ett förfrågningsunderlag som 
beskriver Trafikverkets behov och förutsättningar.  

Marknadsanalys med hjälp av en RFI ger ett underlag över vad marknaden kan erbjuda och 
vilka begränsningar som kan finnas i dagsläget. 

LUFS ger möjligheter men komplicerar samtidigt, eftersom säkerhetshanteringen kring 
upphandlingen blir mer utförlig. 
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IT-baserat verktyg för uppföljning av omgivningspåverkan 
Miljöarbeten och arbeten kopplade till omgivningen är viktiga arbeten som utgör stora delar 
av Trafikverkets projekt. Det ställs även fler krav och villkor i dag på miljöparametrar. Därför 
är det viktigt att kunna göra en utförlig, enkel och korrekt uppföljning för att säkerställa att 
krav uppfylls och villkor följs. På grund av detta vill nu Trafikverket ha ett IT-stöd för just 
omgivningspåverkan. Första steget är att göra en upphandling av ett system till det stora 
projektet Förbifart Stockholm, men planen är att hela Trafikverket ska få tillgång till och 
börja använda systemet. En marknadsundersökning har gjorts som förstudie. Besök hos 
leverantörer har också gjorts för att få en förståelse av vad som finns på marknaden och hur 
olika lösningar kommer kunna se ut.  

Projektet har valts att handla upp IT-stödet genom konkurrenspräglad dialog för att öppna 
upp för leverantörerna att ta fram egna lösningar för vårt behov. 

Konkurrenspräglad dialog innebär att projektet delas upp i tre faser: 

• Prekvalificering 
• Dialog med ett urval av de prekvalificerade 
• Ta in anbud av ett urval av de som man fört dialog med 

 

Nio visade intresse och dialog har genomförts med tre leverantörer under våren 2014 och 
utifrån detta kommer sedan ett förfrågningsunderlag tas fram. Upphandlingen kommer 
annonseras innan sommaren 2014. 

Projektet anser att funktionskrav är en nödvändighet och det kommer garanterat att 
användas. 

Inköparna har försökt få så in god kompetensåterföring som möjligt in i projektet om 
förfarandet konkurrenspräglad dialog då de inte har använt förfarandet innan. Dessa 
erfarenheter har de hämtat både från Region Skåne och från Nacka kommun som har använt 
detta förfarande med goda resultat. 

Enskilda slutsatser för projektet 

- Kompetensåterföring kring upphandlingsformen är kvalitetshöjande för 
upphandlingen och underlättar genomförandet. 

Generella erfarenheter att ta med 

- Upphandlingsformen skapar stort engagemang från leverantörssidan och 
beställarsidan. 

- Konkurrenspräglad dialog beräknas ge större innovationsutrymme eftersom 
leverantörsmarknaden bereds större utrymme till inspel i tidigt skede. 

 

Konsultupphandling fast arvode med incitament 
Under 2011 påbörjades en inventering av de ersättningsformer för tekniska konsulttjänster 
som har tillämpats inom Trafikverket. I de flesta upphandlingar tillämpades rörligt arvode 
med ersättning per timme. Att köpa timmar har inte stimulerat till utveckling och innovation 
i anläggningsbranschen. Trafikverket vill handla upp uppdrag som tydligare fokuserar på 
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resultat, produkt och leverans och i det sammanhanget lyfta bort individfokuseringen, det vill 
säga vad istället för hur. 

Under 2012 och föranlett av Trafikverkets satsning mot en renodlad beställarroll 
konstaterades att Trafikverket behövde utveckla en modell för ersättning mot fast arvode. 
Detta då fast arvode är en uttalad del i utvecklingen mot renodlad beställare och ska 
tillämpas på allt fler uppdrag. Målsättningen är att gå från 10 procent 2012 till 40 procent 
2018. Trafikverket ville utveckla en gemensam modell som leverantörerna kunde känna igen 
sig i och inom projektets ram har tillämpningen av modellen utvärderats. En av de större 
farhågorna med uppdrag mot fast arvode var att konsulten skulle ha litet intresse av att 
vända på alla stenar och att en tillräckligt bra lösning fick duga. Därför kopplades ett 
incitament till modellen. 

Incitamentsmodellen är ett verktyg att stimulera Trafikverkets konsulter att genomföra 
projekteringsuppdrag med fokus på:  

• rätt produkt i rätt tid till rätt kvalitet 
• kostnadseffektiva och kreativa lösningar 
• god kommunikation och bra samarbete 
• att lyfta uppdragets möjligheter 

 
Incitamentsmodellen värderar åtta kriterier som har viktats genom att varje kriterium kan ge 
olika mycket poäng. Varje poäng motsvarar 0,7 procent av kontraktssumman. Maxpoäng är 
28,vilket som mest kan ge 19,6 procent bonus av kontraktssumman. På så sätt kan 
leverantören få högre bonus ju bättre leveransen är.  

Bedömning av genomförandet och leveransen ska ske enligt följande kriterier:  
1. Leveranssäkerhet  
2. Kvalitet på handlingar  
3. Dokumenthantering  
4. Föreslagen lösning  
5. Kreativitet  
6. Ekonomihantering  
7. Kalkylsammaställning  
8. Samarbetsklimat  
 

Utfallet av incitamentet blir ett mått på och en belöning av hur väl aktuellt uppdrag utförts. 
Projektet har bedömt att detta borde få en omedelbar effekt på arbetssätt och driva 
utvecklingen med fast arvode i rätt riktning och öka graden av innovation. Den största 
vinsten med incitamentsmodellen ligger i att utfallet ska värderas fortlöpande i ett uppdrag 
minst en gång per tertial. Detta leder till en löpande dialog om förväntningar och resultat där 
projektledare och uppdragsledare möts till kontinuerliga avstämningar. Modellen ska även 
utgöra en grund för en gemensam målbild i uppdraget samt öka intresset för fortlöpande 
uppföljning av arbetssätt och samarbetsklimat.  

Genom att använda fastpris med incitament i konsultuppdrag finns chans till 
innovationshöjd, då en av parametrarna som utvärderas är just kreativitet och 
kreativitet/innovation. Ett antal upphandlingar har valts ut där incitamentsmodellen ska 
tillämpas. En förhoppning är att man genom detta arbetssätt dessutom ska förbättra dialogen 
inom alla uppdrag mot fast arvode, där det ibland råder en missuppfattning om att inga 
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ändringar av uppdraget får ske, och att leverantörerna genom denna dialog ser värdet i att 
uppmärksamma beställaren på goda alternativa lösningar. 

Denna incitamentsmodell har använts i nedan upphandlingar: 

• Projektering av Sickla köpkvarter 
• Systemhandling för järnvägsplan förlängning mötesspår Skåre, Värmlandsbanan. 
• Projektering E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo 
• Vägplan och förfrågningsunderlag för väg 587/570, bro över järnväg samt 

trafiksäkerhetsåtgärder vid Gunnesby, väg 544, Göteborg samt bro över Lindomeån i 
Inseros inom Mölndals kommun, Västra Götalands län 

• Projektering av grundläggning och montage av lokala skärmar inom mellersta Sverige 
• Projektering av järnvägsplan och systemhandling för ny mötesstation Kungsgården 
• Projektering väg 26/47 Månseryd-Mullsjö 

 
Enskilda slutsatser för projektet 

- Incitamentsmodellen fungerar som ett strukturerat och kraftfullt verktyg för 
kommunikation med leverantören, där förväntningar, ambitioner och gemensamma 
mätpunkter blir gemensamma och naturliga att kommunicera kring.  

Generella erfarenheter att ta med 

- Incitamentsmodeller är ett bra styrmedel för att stimulera leverantörerna att leverera 
utöver lägstanivån i kontrakten. 

 

3.2 Upphandlingar som inte ingår i testverksamheten 
I delrapporten som rapporterades i december 2012 (TRV2012:235) presenterades ett antal 
möjliga förslag till upphandlingar som skulle kunna lämpa sig till testverksamheten inom 
detta regeringsuppdrag. Under denna punkt presenteras de förslag som Trafikverket valde att 
inte gå vidare med inom testverksamheten och varför. 

Planering i tidiga skeden 
Ett potentiellt område för innovationsupphandlingar är tidiga skeden inom 
samhällsplanering. Här har man ofta ett problem, som helst ska lösas med steg 1- eller steg 2- 
åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen. Ofta behöver sådana upphandlingar ske 
tillsammans med andra aktörer (kommuner, regionplaneorgan, lokaltrafiken etc.) eftersom 
Trafikverket inte själv äger hela frågan. Nedan beskrivs ett exempel på ett problem från 
Region Väst som eventuellt skulle kunna prövas för innovationsupphandling. 

När handelsområdet Östra torp längs E6 öppnar under våren 2013, med Ikea som största 
enskilda aktör, kommer trafiksituationen att bli kritisk inom handelsområde Torp (östra och 
västra). Möjlighet finns att lösa en del av problemen med köer inom området och på 
anslutande vägar genom bättre intern kollektivtrafik, till exempel genom befintlig tunnel.  

Men de förslag som Trafikverket prövat har går av tekniska skäl inte att applicera. 
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Nuvarande Torps köpcentrum (väster om E6) är lika långt som Kungsgatan i centrala 
Uddevalla, cirka 600 m. När Ikea och övriga på östra Torp kommit på plats blir det cirka 1,4 
km från ena änden till den andra. 

För att lösa situationen på Torp finns vissa begränsningar: 

• Det är svårigheter att hitta bra samarbetsformer mellan parterna på Torp.  
• Betalningsviljan verkar inte vara stor. 
• Tidspressen är stor i Trafikverkets pågående arbete, Ikea öppnar våren 2013 (”en 

onsdag”). 
• Trafikverket äger inte hela frågan utan den är till stor del kommunens och de 

respektiva köpcentrumen (V Torp, Ikea, Ikano och Citygross samt Plantagen, Biltema 
och Rusta). 
 

En möjlighet är att göra en separat innovationsupphandling, med uppgift att hitta lösningar 
på problemen vid Torp. Det kan, om det blir bra, fungera som ett inspel i det pågående 
arbetet. 

Om det kommer fram nya väl fungerande lösningar så kan de tänkas vara tillämpbara på ett 
flertal andra ställen, både för andra externa köpcentrum, men också för till exempel 
flygplatser. 

 Det bedöms inte vara möjligt att gör någon form av innovationsupphandling inom ramen 
för det tidspressade arbete som för närvarande pågår med att ta fram en arbetsplan för 
området. 

 

Marieholmsbanan  
Ett av de järnvägsprojekt där upphandlingsprocessen nyligen startats och där det bedöms gå 
att skapa funktionskrav på flera delar och ge förutsättningar för innovation är 
spårupprustning på Marieholmsbanan. 
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Marieholmsbanan går mellan Eslöv och Teckomatorp i Skåne och är i dag en lågtrafikerad 
bana som inte har någon reguljär trafik. Däremot används banan ofta som omledningsbana 
för gods- och persontrafik vid planerade eller akuta störningar på omkringliggande banor. 
Banan är för närvarande i dåligt skick och upprustning behövs därför för att säkra 
kapaciteten som omledningsbana. Positiva effekter kommer att nås på restider och ökad 
tillgänglighet samt regional utveckling. 

Innovationspotential finns bland annat för gång- och cykelvägar och broar men även i att 
hitta nya metoder för grundläggningen. Förutsättningar för det senare finns i och med att 
anbudsunderlaget innehåller dokumentation om geotekniska undersökningar men tolkning 
av dessa och förslag om vad som ska göras tas fram av anbudsgivaren. 

Finansieringen för detta projekt är fortfarande ej klar. 

 

Ny pendeltågsstation, Vega, på Nynäsbanan  
Haninge kommun planerar att bygga ut stadsdelen Vega i sydvästra Stockholm med cirka 
3 000 bostäder, arbetsplatser och service. En ny trafikplats på väg 73 och en ny 
pendeltågsstation, Vega, på Nynäsbanan är viktiga förutsättningar för att stadsdelens 
utbyggnad ska kunna genomföras. Det vägnät som berörs, väg 73 och Nynäsvägen bland 
annat, har redan kapacitetsproblem och situationen förvärras av kommande trafikökning. 
Befolkningen i Haninge förväntas öka i samma takt som resten av regionen, cirka 32 procent 
mellan åren 2007 och 2030. Målet är att det trafiksystem som redan finns (väg 73, 
Nynäsbanan, Nynäsvägen) ska förbättras så att det bidrar till regional utveckling utan att 
miljön försämras. Samhällsnyttan av en ny pendeltågsstation är mycket stor visar SL:s 
utredning. En ny station skulle underlätta pendling till och från arbetsplatser och bilresorna 
beräknas minska med 800 resor per dag, en vinst för miljön. Projektet omfattar att mellan 
befintligt dubbelspår uppföra ny pendeltågstation inkl. hiss och rulltrappor, 240 meter 
perrong, två järnvägsbroar à 60 meter, två gång- och cykeltunnlar och en gång- och cykelbro 
över spåren samt bussangöring. Projektet har komplicerade grundläggningsförhållanden och 
behovet av provisorier bedöms vara omfattande. Målsättningen är att genomföra 
utbyggnaden med minsta möjliga påverkan på befintlig pendeltågs- och godstrafik.  

Projektet genomförs med kommunens detaljplaner som grund. Järnvägsplan upprättas ej. 
Genomförandeavtal och finansieringsavtal är tecknat mellan kommunen, SL och 
Trafikverket. Systemhandlingsprojektering pågår. 

Projektets planeras att upphandlas som totalentreprenad. Arbetet med förfrågningsunderlag 
enligt TEiP-upplägg är påbörjat. Målsättningen är utskick av förfrågningsunderlag under 
sommaren 2013 och byggstart våren 2014. Byggtiden bedöms bli tre år, lång byggtid främst 
med hänsyn till trafikpåverkan.  

Projektet har blivit successivt förskjutet och inget underlag finns framme vid tiden för 
rapporten. 

70 
 



Bilaga 1 Regeringsrapport innovationsupphandling 

 

 

Övervakning av strömavtagare 
Upphandling av ”Bildanalys och/eller bildgranskning av strömavtagarbilder”  

Kraven för nuvarande bildanalys i detektorn är att inga automatiska larm (max 2 procent) får 
skickas från detektorn om ingen skada finns på strömavtagaren. Analyssystemet klarar detta 
i dag liksom kravet att hitta 80 procent av de skadade strömavtagare som passerar 
övervakningssystemet. Dock krävs en ännu högre precision och därför görs även en manuell 
granskning av bilderna.  

Trafikverket ser det inte som kostnadseffektivt att använda egen personal för manuell 
granskning. Med modern bildanalysteknik bör det vara möjligt att nå hög precision utan 
stora manuella insatser. Trafikverket planerar därför att genomföra en funktionsupphandling 
för tjänsten granskning av bilder. 

Uppdraget utgår från att Trafikverket levererar högupplösta bilder från de redan installerade 
KIKA-detektorerna. Analysföretaget ska då till en konkurrenskraftig kostnad lösa uppgiften 
att leverera larm om skada finns samt INTE leverera larm om det inte finns någon skada. 
Tidsbegränsning i realtid är 3 minuter från att de fått bilden till att eventuellt larm levereras.  

Detta projekt har upphandlats på samma sätt som tidigare kontrakt var utformat, med 
manuell granskning. Att det inte blir en innovationsupphandling beror på två problem 
under vägen: 
- Trafikverkets IT-regler 
- svårigheter att nå rätt marknad som både klarar en teknisk innovation samt manuell 
granskning 

 

Totalentreprenad med miljöcertifiering 
Ambitionen är att en totalentreprenad som är miljöcertifierad utifrån ett internationellt 
hållbarhetsklassificeringssystem ska ingå i testverksamheten. Det bör vara en 
totalentreprenad med funktionskrav som även skapar förutsättning för andra innovativa 
lösningar. 

 Ett arbete pågår att identifiera en totalentreprenad där detta är möjligt.  

 

Bro i fiberkomposit 
Tekniken med broar av fiberkompositer (glasfiber, kolfiber etc.) är välutvecklad 
internationellt sett. Den stora fördelen med fiberkompositbroar är att de är praktiskt taget 
underhållsfria vilket ger en låg livscykelkostnad. En annan stor fördel är den låga vikten, 
vilket utnyttjas till exempel vid uppgradering av broar för högre last genom utbyte av farbana 
på befintligt bärverk. En tredje stor fördel är den höga prefabriceringsgraden och det enkla 
montaget, vilket ger stora möjligheter till ett industriellt brobyggande. En stor nackdel i 
dagsläget är att investeringskostnaden är högre än för en konventionell bro. Med de stora 
volymökningar av fiberkompositer som en bred användning av brotypen skulle innebära, 
bedöms dock prisnivån kunna sjunka. Trafikverket har inte byggt någon fiberkompositbro för 
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vägtrafik i Sverige ännu, trots att Sverige ligger långt fram när det gäller 
fiberkompositkonstruktioner inom andra områden (till exempel båtbyggande).  

Syftet är att introducera tekniken med broar av fiberkomposit på den svenska marknaden 
genom att upphandla en fiberkompositbro för vägtrafik som ett pilotprojekt. För att 
upphandlingen ska komma till stånd krävs finansiering av själva byggnationen inom ramen 
för de ordinarie investeringsanslagen. 

Detta uppdrag har inte kunnat genomföras på grund av finansieringen inte är klar och 
lämpligt objekt inte är utvalt. 

 

Tekniska system och varor 
Med tekniska system inom järnvägsområdet avses till exempel ERTMS, detektorsystem 
(tjuvbroms, varmbroms) och larm- och passagesystem. Det innefattar också it-system för 
trafikledning och trafikinformation. 

Med varor inom järnvägsområdet avses:  

• spårteknisk utrustning som räls, slipers och befästning 
• elteknisk utrustning som transformatorer, omformare, stolpar, linor och kabel 
• signalmaterial som signalställverk, baliser och signaler 
• telematerial som transmissionssystem, MobiSIR och trafikantinfo 

Inom samtliga dessa teknikområden kan innovationsupphandling vara ett sätt att realisera 
de utvecklingspotentialer som finns.  

Inom vägområdet har Trafikverket identifierat potentialer bland annat inom följande 
teknikområden: 

• gatubelysning, där det i vissa situationer finns möjligheter att minska både 
anläggningskostnader och energiförbrukning 

• trafikmätning där modern teknik ger stora möjligheter att både öka kvaliteten och 
minska kostnader för trafikflödesmätningar och mätningar för andra typer av 
analyser. 

Inom hela området Tekniska system och varor kommer ett arbete att genomföras för att 
identifiera upphandlingar som kan genomföras som upphandling av innovationer. 

Här ingår Trafikmätning/restider i testverksamheten och resultat från gatubelysning finns 
redogjort för i denna rapport. It-system för trafikledning (Nationell tågledning och 
tågplaneringssystem) och trafikinformation (Resestöd Kista) finns även de med. Vad gäller 
varor inom järnvägsområdet så har ingen specifik upphandling lyfts fram till 
testverksamheten, men arbete med varuutveckling pågår i andra sammanhang. 

 

Trafikinformationstjänster 
Inom detta område sker en snabb utveckling och det finns stor potential att möta nuvarande 
och kommande problem inom transportsystemet. Trafikverkets roll är central men den är 
dock i vissa avseenden än så länge inte helt tydligt definierad. För att möjliggöra utvecklingen 
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av trafikinformationsbaserade tjänster kan Trafikverket ha en viktig funktion till exempel för 
viss typ av grundläggande information om trafiksystemet och om trafiken. Detta kan komma 
att kräva upphandlingar av system och funktioner i form av innovationsupphandlingar. 
Sådana upphandlingar kan bli aktuella under 2013 och kan då ingå i testverksamheten. 

 

Halkfria vägar – Solvärme och värmelagring för miljöanpassad halkbekämpning  
Vårt klimat medför att halkbekämpning vintertid är ett nödvändigt moment för att bibehålla 
framkomlighet och trafiksäkerhet. En förstudie har genomförts som har identifierat lämpliga 
anläggningstyper där uppvärmning med solenergi eller annan överskottsenergi kan användas 
som ett alternativ till traditionell halkbekämpning. Projektet har inriktats mot speciellt 
utsatta typer av anläggningsdelar eller andra typiska platser där man kan få betydande 
trafiksäkerhets- och framkomlighetsvinster.  

Uppvärmning av speciellt utsatta vägavsnitt (till exempel backar) bedöms påtagligt kunna 
öka framkomligheten vintertid. Som en konsekvens bör även olycksfrekvensen minska. 
Uppvärmning av broar bedöms kunna eliminera risken för frosthalka och därtill relaterade 
olyckor. Uppvärmningen av cykelleder och trottoar främjar året-runt-cykling och gångtrafik 
och minskar därigenom belastningen på trafiksystemet framför allt i de centrala delarna av 
våra större städer.  

Projektet är en del av en process med syfte att utveckla innovativa metoder för halkbekämp-
ning. En förstudie (1) är genomförd. En fallstudie (2) genomförs under 2013. Målet är att 
fallstudien ska ge underlag avseende val av objekt, trafiksäkerhetsvinster, dimensionering, 
kostnader samt miljökonsekvenser för demonstration av tekniken genom 
innovationsupphandling (3) av ett konkret objekt, tidigast under 2014.  

Innovationsupphandlingen är tänkt att genomföras i anslutning till en vägentreprenad 
(bygghandling + utförarentreprenad alternativt totalentreprenad), gärna något av de objekt 
som studerats i anslutning till fallstudien. Förutom Trafikverket kan även till exempel 
Energimyndigheten vara intresserad. Formerna för hur upphandlingen ska genomföras 
klargörs i anslutning till fallstudien under 2013.  

Detta uppdrag har inte kunnat genomföras på grund av att finansieringen inte är klar och 
lämpligt objekt inte har utvalts. 

 

Rullstolslyftar 
Under många år har plattformsliftar för rullstolar funnits på ett antal stationer för att hantera 
rullstolsburnas på- och avstigning när inte tågen har insteg i plan eller inbyggd lift. SJ AB är 
ägare till majoriteten av dem, men ett antal saknar utpekad ägare. 

I första hand finns ett behov av liftar där man kör med lok och vagn. De flesta nya och 
ombyggda motorvagnståg har inbyggda liftar eller ramp som uppfyller behoven. Man kan 
räkna med att ett behov kvarstår i 10–15 år framåt, men kanske på ett stegvis mindre antal 
stationer. I Övre Norrland försvinner i princip behovet av liftar nästa år när inbyggd lift 
installerats i ett antal sovvagnar. 
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Önskemål om att använda liftarna har inkommit till SJ AB från Veolia och NSB. Övriga 
operatörer som till exempel Blå tåget har inte framfört att man har något behov, men de kan 
med stor sannolikhet inte ta emot rullstolsburna utan att använda plattformslift. 

Inför 2013 ser Trafikverket inte någon stor tillströmning av nya operatörer som kommer att 
framställa behov av plattformsliftar, men på några års sikt är det sannolikt att fler kan 
etablera trafik med äldre vagnsmaterial. 

SJ AB har deklarerat att man inte är villig att tillhandahålla, låna ut eller hyra ut liftarna eller 
lifttjänster till andra operatörer utan använder man dem endast till sina egna behov. SJ AB 
anser inte att det är en del av företagets kärnverksamhet att tillhandahålla och hyra ut 
plattformsliftar. Man har uppfattningen att plattformsliftar är en del av infrastrukturen. 

Jernhusen lämnar ett klart besked att man inte är intresserad att erbjuda en 
plattformsliftstjänst av flera skäl, bland annat för att de inte finns på Jernhusens fastigheter 
och för att Jernhusen är aktör på ett begränsat antal stationer. 

Samtrafiken säger att den kommande ledsagningsportalen (SAGA) har en funktion för att 
lägga in behov av plattformslift, men att äga och förvalta de fysiska liftarna ligger långt 
utanför Samtrafikens nuvarande verksamhetsområde, så det kan inte bli aktuellt att överta 
ett sådant ansvar. 

Trafikverket gör bedömningen att om det ska finnas en allmänt tillgänglig funktion för 
rullstolslift på ett antal stationer så är det inte givet att denna funktion ska bygga på 
befintliga liftar. Liftarna bygger till stor del på gammal teknik och bedöms inte vara 
långsiktigt hållbara. Trafikverket ser här en möjlighet att upphandla denna funktion med 
någon form av innovationsupphandling för att ge utrymme för nya kreativa lösningar, både 
vad gäller teknik och affärsmodell.  

Beslut om upphandling ska göras och om lämplig upphandlingsform är betingat av beslut om 
Trafikverkets ansvar för en sådan funktion under en övergångsperiod.   

Utredning pågår kring ansvarsförhållanden och behov. Upphandling avskriven i avvaktan 
på annat beslut. 
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4 Beskrivning av aktiviteter i planen 
Här beskrivs utförligare de aktiviteter som ingår i planen. 

För att ändra Trafikverkets kultur och arbetssätt till att nyttja innovationsupphandling på 
effektivt sätt har verket delat in aktiviteterna i tre grupper:  

• Forskning och utveckling 
• Kompetenshöjande aktiviteter och information 
• Arbetssätt, metoder och stöd 

 

4.1 Forskning och utveckling 
För att skaffa ny och utveckla befintlig kunskap behövs regelrätt forskning för ökad kunskap 
och förståelse både inom områden som berör det som kommer upphandlas men även 
forskning och utvecklingsarbete kring hur verket kan jobba med innovationsupphandling 
som utvecklingsverktyg. Forskning behövs för att följa innovationsupphandling i 
processperspektivet och för att säkerställa att Trafikverkets arbete går i samklang med 
utvecklingen inom innovationsupphandlingsområdet nationellt och internationellt. 
Forskning är även nödvändigt för att följa upp innovationshöjd och innovationsleverans i de 
upphandlingar Trafikverket genomfört och skapa stöd för mätning och uppföljning. 
Forskning och utveckling av metoder och processer (ex uppföljning av processen 
förkommersiell upphandling) och för att verifiera teknik m.m. är även det nödvändigt för att 
skapa gott underlag till Trafikverkets innovationsupphandlingar. 

Pågående forskning som samordnas av KTH5 är ”Utvärdering av innovationsskapande 
processer vid totalentreprenader i infrastrukturprojekt”. Flertalet Horizon 2020 projekt 
pågår där exempelvis ett ser över hur lämpliga incitamentsmodeller bör utformas i samband 
med upphandling av ny teknik. Projekt med Sveriges Bygguniversitet6 kring upphandling och 
kopplingar till innovation är under uppstart där bland annat mätning av 
innovationsupphandling är ingående delar. Eventuellt är också ett kommande 
forskningsprojekt med Lunds universitet kring styrning av innovationsupphandling aktuellt. 

Den forskning som Trafikverket har eller planerar att genomföra inom upphandlingsområdet 
skall vara inordnad i Trafikverkets övriga FOI-verksamhet. Trafikverket har organiserat FOI-
verksamheten i ett antal portföljer och prioritering och beslut av FOI-insatser görs i ett 
verksamhetsövergripande perspektiv. Utveckling av Trafikverkets interna verksamhet är 
dock till stor del inte klassad som FOI och planeras i linjen. En del av de utvecklingsinsatser 
som behövs för innovationsupphandling kommer att vara av denna karaktär. 

Nedan beskrivs utförligare ett antal pågående och kommande utvecklingsinitiativ kopplat till 
innovationsupphandling. 

1. Forskningsprojekt: ProcSIBE 
Trafikverket ingår i ett forskningsprojekt kallat ProcSIBE (Procurement for Sustainable 
Innovation in the Built Environment) tillsammans med samverkansorganisationen Sveriges 
Bygguniversitet och Karlstad universitet där fokus är att se hur offentlig upphandling kan 
fungera som drivkraft för innovation men även studera om det också kan innebära hinder för 
utveckling. Denna femåriga (2014-2018) Formasfinansierade satsning ska etablera en stark 

5 KTH är Kungliga Tekniska Högskolan 
6Sveriges Bygguniversitet utgörs av Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Kungliga tekniska 
högskolan samt Luleå tekniska universitet 
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tvärvetenskaplig plattform för forskning och utveckling som berör upphandling inom 
samhällsbyggnadsområdet. Satsningen syftar dels till att ta fram ny vetenskaplig kunskap och 
dels till att stödja utvecklingen av svensk upphandling inom samhällsbyggandet. Ett viktigt 
mål är att bygga upp en nationell arena där forskarna samverkar med näringsliv och 
samhällsorgan för att gemensamt utveckla nya angreppssätt och ny kunskap. 
 

2. Forskningsprojekt: Utvärdering av innovationsskapande processer vid 
totalentreprenader i infrastrukturprojekt (bilagor SBUF och BVFF)  

Omfattning: Vilken betydelse entreprenadformen har för innovationsklimatet och 
projektresultatet. Projektet ska bedrivas som ett seniorforskningsprojekt på KTH i samarbete 
mellan SBUF, Trafikverket, NCC, VTI och KTH-Bygg och fastighet. Till stöd för projektet 
finns en referensgrupp bestående av representanter från byggindustrin, Trafikverket och VTI.  

Projektarbetet utförs under 1 år uppdelad i två etapper; Etapp 1, Insamling av viktiga 
aspekter för innovationsklimatet i totalentreprenader (april 2013-september 2013) och Etapp 
2, Riktlinjer för utveckling av innovationsskapande processer i totalentreprenader 
(september 2013 – april 2014). 

3. Forskningsprojekt: "Styrning av innovationsupphandling”( Public 
Procurement of innovation Governance (ProcGov))  

Projektet är organiserat i fyra teman som kommer att utvecklas parallellt under projektets 
genomförande. Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds universitet. Trafikverket 
kommer om projektet blir beviljad medel delta i referensgruppen och få ta del av 
forskningsresultaten. Projektet omfattar en forskare och en forskningsassistent och 
finansiering är sökt hos Konkurrensverket. Projektet är 18 månader långt, med början 
september 2014 och avslutning februari 2016 och omfattar: 

1) Stimulera integration och lärande mellan akademi och praktik inom 
innovationsupphandling 
2) Anpassa/utveckla teoretiska ramverk för ökad förståelse för 
innovationsupphandling 
3) utveckla och testa ett verktyg att övervaka och mäta innovationsupphandling 
4) Samla in och sammanställa erfarenheter kring innovationsupphandling 

 
4. Horizon 2020 

Trafikverket är delaktiga i flera Horizon 2020 projekt där ett omfattar forskning kring ny 
underbyggnad på järnväg där en central del av ett projekt av denna art är att resonera om 
incitamentsstrukturen i verksamheten och hur avtalen bör utformas på ett sätt som ger 
incitament för att driva fram nya lösningar. Trafikverket är här delaktiga i stakeholder forum. 
 

4.2 Kompetenshöjande aktiviteter 
Rätt kompetens och kunskap om innovationsupphandling är viktigt för att kunna genomföra 
en ökad andel av innovationsupphandlingar. Om det inte är känt vad 
innovationsupphandling innebär och hur metodiken kan användas är det svårt att se vad som 
behöver göras för att antal innovationsupphandlingar och dess innovationshöjd ska öka. Det 
gäller både internt i Trafikverket men också externt, exempelvis för leverantörer eller 
akademi. Helhetssyn är viktigt då det handlar om att förstå vilka parametrar som påverkar 
och hur de kan hanteras för att skapa utrymme för innovations hos Trafikverkets 
leverantörer.  

Det gäller att öka viljan, ambitionen och engagemanget till förändring och för nyheter. Det 
gäller att bygga en kultur och förändra tankesätt. Det handlar om att prioritera det interna 
arbetet och att se till att medarbetarna har rätt kompetens. Detta är inte lätt att åstadkomma 
och denna typ av förändringsarbete behöver mogna och få ta tid. För att driva detta framåt 
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behövs en god förståelse för ”varför” och ”vad det innebär” genom information och 
utbildning, stöd, goda exempel som visar ”att det går” och att lyfta fram engagemang. 

Inte heller marknaden är mogen för detta idag. Trafikverkets upphandlingar behövs 
förändras successivt för att marknaden ska kunna anpassa sig. 

Nedan listas ett antal aktiviteter och initiativ med en indelning mellan utbildning, 
information och nätverk. 

 

 

1. Utbildningar 

Inköpsutbildning Pågående utbildning inom Trafikverket av 
samtliga inköpare. Inom utbildningen kommer 
kännedom (utifrån ett upphandlingsperspektiv 
och skapande av förfrågningsunderlag) om vad 
innovationsupphandling innebär, varför 
arbetar Trafikverket med detta, hur kan det 
användas som utvecklingsverktyg. 
 

Projektledare/contract managers Kommande utbildningsdel i pågående 
projektledarutbildningar inom Trafikverket.  
Efter utbildningen kommer projektledarna ha 
kännedom (utifrån projektledarrollen vid 
drivande av kontrakt) om 
innovationsupphandling, varför Trafikverket 
jobbar med detta, hur det kan användas som 
utvecklingsmetod och vilka verktyg finns att 
förmedlas. Goda exempel framhålls. 
 

Interaktiv utbildning inom Trafikverkets 
utbildningsenhet. 

Kommande interaktiv datorbaserad utbildning 
ska skapas inom Trafikverkets interna 
utbildningsenhet. Bör omfatta allmän 
kännedom om vad innovationsupphandling är, 
arbetssätt inom Trafikverket och hur det 
kopplas till produktivitetsarbetet med många 
goda exempel. 
 

Särskilt berörda chefer Riktad utbildning till berörda chefer. 
Kännedom om 
innovationsupphandling/begreppsförklaring, 
varför jobbar Trafikverket med detta, hur kan 
det användas som utvecklingsmetod, vad krävs 
i beslutsprocesserna och av ledningens stöd 
samt effekter av innovationsupphandling 
kopplat till produktivitet. 
 

Sakområdesspecialister Riktad utbildning till sakområdesspecialister. 
Vad är innovationsupphandling, varför jobbar 
Trafikverket med detta, hur kan det användas 
som utvecklingsmetod, goda exempel och vilka 
verktyg finns. 
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2. Information 

Övriga Trafikverket Allmän begreppsförklaring och kännedom. 
Sker genom allmän information och artiklar på 
intranätet och i interntidning samt vid 
Trafikverkesdagar och i andra sammanhang. 

 

3. Nätverk internt inom Trafikverket 
Målsättningen är att i befintliga nätverk på ett naturligt sätt få in erfarenhetsåterföring och 
diskussion om innovationsupphandling. Det är viktigt att det blir en del av det naturliga 
arbetssättet. 

Nätverksgrupp 
inköpare 
innovations-
upphandling 

Inom Trafikverket har det skapats en bedömningsgrupp som varje 
månad granskar och bedömer avslutade upphandlingar som 
projektledarna och inköparna bedömer vara möjliga 
innovationsupphandlingar. Främst granskas totalentreprenader 
och konsultupphandlingar där fastarvodesmodell tillämpats och 
även särskilt utmärkande upphandlingar. Då Trafikverket gör ca 
1300 upphandlingar per år finns inte möjlighet att bedöma varje 
enskild upphandling. Bedömningsgruppen granskar endast i detta 
skede om det i upphandlingen aktivt beaktats innovationsfrämjande 
faktorer och skapats utrymme för innovation. Kravställande och 
anpassningar i innovationsupphandlingarna diskuteras utifrån 
möjligheter och resultat. Inom nätverket diskuteras också goda 
exempel utifrån förberedande och kravställanden i själva 
innovationsupphandlingarna. Skapar ett internt lärande om 
upphandling i allmänhet och innovationsupphandling i synnerhet. 
Nätverket bidrar också till en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för 
att utveckla förmågan att analysera och hantera risker kopplat till 
potentiella innovationsmöjligheter. 
När det gäller upphandling av innovation, där Trafikverket 
utvecklar något helt nytt alltså ett utvecklingsprojekt inom 
upphandlingsprocessen räknas dessa som särskilt utmärkande 
upphandlingar då de i sammanhanget är lätträknade. 
Bedömningsgruppen består av representanter/kvalificerade 
inköpare från samtliga inköpsavdelningar. Dessa personer har 
också rollen som lokalt stöd och kompetenshöjande 
informationskanal för respektive inköpsavdelning och till 
projektledarna inom projekten. Från och med hösten 2014 kommer 
gruppen även bedöma upphandlingar som ännu ej är avslutade för 
att så småningom kunna synliggöra dessa för leverantörerna i 
upphandlingstidsplanen. 
 

Juristnätverk - stöd i 
innovations-
upphandlingsfrågor 

Inom Trafikverket har även en grupp jurister specialiserat sig extra 
i innovationsupphandling och dess problematik. Dessa personer 
fungerar som stöd till hela organisationen. I anslutning till varje 
bedömningsmöte (se rutan ovan) återkopplas diskussioner och 
bedömningar till juristerna. Nätverket bidrar också till en 
kontinuerlig erfarenhetsåterföring för att utveckla förmågan att 
analysera och hantera risker kopplat till potentiella 
innovationsmöjligheter. 
 

Kategoriteam I det strategiska inköpsarbetet arbetas med kategorier och 
tvärfunktionella team bestående av resurser från alla berörda 
områden för att nå bästa möjliga resultat genom att tidigt i 
inköpsprocessen identifiera besparingar. Teamen leds av en 
kvalificerad inköpare. Det är i dessa team 
upphandlingsstrategierna för respektive inköpsområde formuleras 
som ligger till grund för hur kommande upphandlingar hanteras. 
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Inom respektive team sker löpande erfarenhetsåterföring. Här 
identifieras möjliga faktorer och strategier som bland annat bidrar 
till att göra varje specifik kategori mer innovationsvänlig. Samtliga 
team är uppstartade men alla strategier är ännu ej fastslagna. 
 

Distriktsråd Inom ramen för TEiP Nystart finns uppdragen att ta fram koncept 
för att fånga erfarenheter, stötta projekten och hantera ”second 
opinion” innan utskick av förfrågningsunderlag, allt gällande 
totalentreprenader. Principen bygger på att linjen bemannar och 
genomför arbetet.  
Konceptet är framtaget medverksamhetsområde Investerings 
nuvarande distriktsorganisation som grund men kan på 
motsvarande sätt appliceras inom andraverksamhetsområden där 
liknande behov finns, t.ex. verksamhetsområde underhåll och stora 
projekt  
Erfarenhetsåterföring inom ramen för TEiP Nystart handlar 
framförallt om två delar, att projektverksamheten tar del av och 
delar med sig gjorda erfarenheter inom totalentreprenader där 
riskhantering är en väsentlig faktor samt att gjorda erfarenheter 
tas om hand i fortsatt utveckling av TEiP. Här redovisas verktygen 
för detta.  
Obligatoriska insatser  

• Distriktsrådet genomför 1 erfarenhetsseminarium/år inom 
distriktet. Inriktning och deltagare baseras på årets 
totalentreprenadsportfölj och tillhörande riskhantering.  

• Distriktsrådet representeras i totalentreprenadsprojektens 
slutmöte.  

• Distriktsrådet (medlem från distriktsrådet) håller i 
erfarenhetsutbyte med de delar av UH som ansvarar för 
uppföljning av garanti/ansvarstid för, till förvaltning, 
överlämnade projekt.  

• Distriktsrådet delger organisationen för utveckling av TEiP 
gjorda erfarenheter.  

 
Behovsstyrda insatser  

• Anordna erfarenhetsutbyte med annat distrikts projekt där 
erfarenheter inte finns inom egen geografi. Exempel: Ni ska 
genomföra ett spårbyte som totalentreprenad. Ingen 
erfarenhet finns inom ert distrikt men hos annat distrikt 
inom verksamhetsområde investering. Distriktsrådet knyter 
ihop kontakter och deltar vid utbytet. Utbytet sker projekt 
till projekt.  

• Anordna erfarenhetsutbyte mellan projekt i uppstart och 
pågående/avslutade projekt med samma inriktning inom 
distriktet.  

 
FOI portföljerna Samverka mellan FOI portföljerna för att skapa 

erfarenhetsåterföring kring hur innovationsupphandling kan 
användas som verktyg i samband med utvecklingsprojekt. 

 

Testverksamheten Fortsatt följa upp de som ännu inte är avslutade. Ytterligare 
utpekade innovationsupphandlingar kommer följas upp för att 
löpande utvärdera metod och resultat. 
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4. Nätverk externt  
Erfarenhetsåterföring via nätverk är en viktig faktor för det kontinuerliga lärandet och 
återkoppling  

Branschorganisationer (Befintliga nätverk) Byggindustrierna (BI), 
Svensk Teknik och Designföretagen (STD), 
Teknikföretagen, externa FOI program ex. 
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 
(FFI), Bana Väg för framtiden (BVFF), 
Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT), Network 
for the dissemination of knowledge of the 
management and organisation of large 
infrastructure projects in Europe (NETLIPSE) 
 

Leverantörer (Befintliga nätverk) Leverantörsdialoger via 
leverantörsansvariga, på leverantörsdagar, 
specifika "fokusgrupper" med mera 
 

Akademi - de som hanterar 
innovationsupphandlingsfrågorna 

Branschprogrammen 
 

Myndigheter  Vinnova, Energimyndigheten, 
Konkurrensverket, Tillväxtanalys, FMV, 
samrådspartner och andra myndigheter där ett 
erfarenhetsutbyte om innovationsupphandling 
är aktuellt, samarbete med Rijkswaterstaat i 
Nederländerna 

P4ITS -  internationellt initiativ Pågående internationellt forum med 10 länder 
som diskuterar praktisk tillämpning av 
innovationsupphandling, med inriktning ITS. 
Juridiska aspekter, problematik då 
myndigheter är första köpare för innovation 
och upphandlingslagstiftningen kommer 
behandlas. Kommer pågå 2014-2016. 

Advisory board Kommande initiativ gällande utveckling av en 
externt bemannad expertisgrupp som kan 
stötta Trafikverket i 
innovationsupphandlingsarbetet. 

 

4.3 Arbetssätt, metoder och stöd 
 För att öka användandet av innovationsupphandlingar behövs inte bara förståelse, 
kännedom och engagemang. Väl utvecklade mätmetoder, analysmetoder, arbetssätt, metodik 
och stöd är också nödvändigt. Även anpassning, utveckling och tillämpning av styrande 
parametrar och regelverk behöver följas och ses över utifrån ett innovations- och 
upphandlingsperspektiv.  

Nedan redovisas aktiviteter för utarbetande av analysmetoder, funktionella krav, metod- och 
processtöd, stöddokument och stödresurser samt lagar och regelverk. 
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Mätbara mål 
För att kunna följa progress är det viktigt att kunna mäta. Innovationsprocessen är en 
kontinuerlig process och det är betydligt lättare att mäta en statisk parameter än en 
dynamisk process. 

Trafikverket behöver ta fram mätbara mål och kvalitetssäkrad mätprocess för att kunna följa 
utvecklingen av användandet av innovationsupphandling i verket. Initialt kommer nedan mål 
utvecklas: 

– antal innovationsupphandlingar som genomförs i Trafikverket 
– innovationsgrad i upphandlingarna  

Antal avslutade innovationsupphandlingar rapporteras idag via bedömningsarbetet in i 
styrkort. Här kommer arbetet utvecklas med att även bedöma upphandlingar innan de 
annonseras för att vidare kunna synliggöra dessa för leverantörsmarknaden. Innovationsgrad 
är även den en synnerligen intressant faktor att mäta men komplex. Här kommer 
utvecklingsarbete att krävas innan mätningen är möjlig. 

 

Arbetssätt och metod 
 

1. Efterfråga innovation i upphandlingarna 

Ta fram generella målområden för 
innovationsupphandling kopplat till 
Trafikverkets strategiska utmaningar och 
specifika kopplat till upphandlingsområden 
 

 

Identifiering av lämpliga 
innovationsupphandlingar i 
planeringsprocessen inför VP 2015 
 

Utarbeta metod och rutin för att detta sker 
inom respektive verksamhetsområde. De 
identifierade upphandlingarna bör kopplas 
ihop och ”taggas” i VP arbetet. 
 

Antalet totalentreprenader ska utgöra 50% 
av antal entreprenader till 2018 

Fortsatt utveckling av totalentreprenader 
att vara mer funktionsformulerade och 
mindre styrande. 

Antalet upphandlingar på tekniska konsuler 
med Fast arvode ska utgöra 40% till 2018 

 

Fortsatt utveckling av upphandlingar av 
tekniska konsulter och 
incitamentsmodeller. 

Projekttävlingar 
 

Ett sätt att tidigt efterfråga innovation. 
Rekommendationer behöver utarbetas för 
när projekttävlingar kan vara lämpligt 
 

Forward commitment procurement 
 

Starta upp två pilotprojekt under 2015  

 
 

2. Mätmetod för och effekter av innovationsupphandling 

Mätbara mål och 
indikatorer 

Pågående arbete med att ta fram mätbara mål, indiaktorer och 
kvalitetssäkrad mätprocess för att kunna följa utvecklingen av 
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användandet av innovationsupphandling i verket. Initialt kommer 
nedan mål utvecklas: 

• antal innovationsupphandlingar som genomförs i Trafikverket 
• innovationsgrad i upphandlingarna  

Antal avslutade innovationsupphandlingar rapporteras idag via 
bedömningsarbetet in i styrkort. Här kommer arbetet utvecklas med 
att även bedöma upphandlingar innan de annonseras för att vidare 
kunna synliggöra dessa för leverantörsmarknaden. Innovationsgrad 
är även den en synnerligen intressant faktor att mäta men komplex. 
Här kommer utvecklingsarbete att krävas innan mätningen är möjlig 

Akademi • Pågående initiativ med Bygguniversiteten där utfallet från 
innovationsupphandlingarna kopplas till 
förfrågningsunderlagets utformning. Utveckling av 
utvärderings och mätmetoder för förekomst och effekter av 
innovationsupphandling. Utveckla mätmetod gällande 
koppling av innovationshöjande parametrar i upphandlingar 
till innovationsgrad i leveransen inom kontrakten. Även se 
över om det går att hitta en gradient av innovationsgrad i 
upphandlingarna utifrån de kriterier som beaktas. 

• Kommande möjligt initiativ med Lunds universitet, 
finansiering sökt hos Konkurrensverket, vilket omfattar bl.a. 
att utveckla och testa ett verktyg att övervaka och mäta 
innovationsupphandling 

Produktivitetskontoret Skapa gemensam/hopkopplad mätmetod för produktivitet och 
innovation. Väsentligt att vid uppföljning av kontrakt beakta 
resultaten från innovationsupphandlingarna och även koppla det till 
produktivitet. 

Styrkort Styrkort finns inom centrala funktionen Inköp och Logistik för 
avslutade innovationsupphandlingar.  
Utredning ska genomföras inom Produktivitetskontoret om lämpliga 
styrkortsmål ska utarbetas inom övriga verksamhetsområden.  

 

3. Utveckla metodik och förutsättningar för att ställa funktionella krav 
inklusive kontroll 

TeiP (begreppet ersätts med ”underlag för 
totalentreprenad”) 

Arbete pågår inom projektet. Texter utformas 
för funktionella krav exempelvis gestaltning, 
avrinning med mera som ej finns upptaget i 
regelverken. 

BVFF (Bana Väg För Framtiden) Arbete att utveckla funktionella krav pågår 
inom projektet. 

Anpassat regelverk Pågående arbete med att utforma funktionella 
krav där möjligt inom respektive 
regelverksområde kopplat till 
verifieringsmetod och nivå. 

Utformning av funktionskrav samt hur det 
ska kontrolleras att kraven är uppfyllda 

Skapa stöddokument hur detta ska gå till. 
Börjar med goda exempel och 
"vägvisarprojekt" där förslag presenteras på 
hur detta bör gå till. 

 

Stödjande parametrar och aktiviteter 
1. Metodstöd/stöddokument som behöver utvecklas eller anpassas 

Utformning alternativa 
utföranden/likvärdiga lösningar 

Anpassning av befintliga mallar och 
stöddokument och komplettera med exempel 

Entreprenadform i relation till 
upphandlingssituation 

Rekommendationer för i vilka 
upphandlingssituationer de olika 
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entreprenadformerna är lämpliga behöver 
utarbetas. 

Risker i relation till ersättningsformer Utarbeta ett antal typfall med rekommendation 
hur risker förknippade med 
innovationsupphandlingar bör hanteras inom 
ramen för olika ersättningsformer  

Upphandlingsförfaranden som stöttar 
innovation 

Rekommendationer och stöd för hur befintliga 
upphandlingsförfaranden kan användas för 
innovationsupphandling behöver utarbetas. 

Riskanalys/riskfördelning mellan 
beställare/utförare 

Anpassa befintlig metod för att bedöma 
riskfördelning inom upphandling då 
förfrågningsunderlag öppnar upp för nya 
lösningar. Med tydlighet i hur riskfördelning 
kan gå till, ersättningsformer och vilka 
parametrar som specifikt behöver beaktas i 
förfrågningsunderlag och kontrakt. 

Incitamentsmodeller Utveckla vidare modellen "fast arvode konsult 
med incitament".  
Systematiskt utveckla och utvärdera ytterligare 
lämpliga modeller. 

Ersättningsformer som stimulerar 
innovation 

Sammanställa, utvärdera och utveckla 
lämpliga modeller. Utvecklingsprojekt pågår 
med Bygguniversiteten. 

Mervärdesmodeller Sammanställa de modeller som fungerat bra 
hittills och gett gott resultat och skapa 
stöddokument med exempel. Utveckling av nya 
modeller sker genom forskning och 
utvecklingsarbete. 

Handledning/instruktion innovationsvänlig 
upphandling (riktat till olika VO) 

Skapa handledning hur en innovationsvänlig 
upphandling kan gå till. Bör framgår vilka 
parametrar som behöver beaktas och hur 
ytterligare hjälp erhålls. 

Handledning upphandling av innovation Skapa handledning hur en upphandling av 
innovation kan gå. Bör framgår vilka 
parametrar som behöver beaktas och hur 
ytterligare hjälp erhålls samt tydlig koppling 
till hur FOI verksamheten. 

Handledning om Förkommersiell 
upphandling 

Utarbeta en handledning över hur modellen 
förkommersiell upphandling kan användas i 
Trafikverket. Modellen behöver utvärderas 
innan skapandet av handledningen.  

OH-mall inköpsrådet Varje upphandling som går till inköpsrådet 
behöver redogöra för hur 
innovationsvänligheten beaktats i 
upphandlingen. Detta ska vara ett tvingande 
fält i redogörelsen till inköpsrådet. 

Dokumentet val av affärsform Dokumenten val av affärsform ska anpassas så 
att innovationshöjd/parametrar beaktas. 

Upphandlingsstrategi vid strategiska 
projekt 

Upphandlingsstrategierna kopplat till separata 
upphandlingar ska anpassas för att 
innovationshöjd/parametrar beaktas. 

Kategoriteamsstrategier Varje kategoriteamsstrategi behöver redogöra 
för hur upphandling inom respektive kategori 
kommer genomföras för att möjliggöra 
nyskapande leveranser från berörda aktörer. 

Leverantörsteamsstrategier Leverantörsteamsstrategierna behöver 
anpassas för att följa upp leveransen från och 
leverantörssammarbetet kring 
innovationsupphandlingar. 
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Handledning för ”Forward commitment 
procurement” 

En handledning behöver skapas för hur 
Trafikverket bör arbeta med ”Forward 
commitment procurement” inom verksamheten. 

Riktlinje internrevision Internrevisions riktlinje för upphandling 
behöver anpassas för att följa upp 
innovationsupphandlingar. 

Checkfrågor/checkpunkter 
upphandlaprocessen 

I Trafikverkets upphandlingsprocess skapa 
checkfråga inför godkännande av 
förfrågningsunderlag samt inför beslut om 
upphandling 

 

2. Stödresurs 
Intern stödresurs FOI inom 
upphandlingsområdet 

Intern resurs med särskilt ansvar för FOI 
inom upphandlingsområdet är tillsatt med 
fokus på innovationsupphandling. 

Nätverksgrupp innovationsupphandling Fortsatt arbete med nätverksgruppen. 
Deltagande inköpare i nätverket fungerar 
som lokala stödresurser ute i linjen till 
projektledare och inköpare. 

Juristnätverk innovationsupphandling Fortsatt arbete med juristnätverket. 
Deltagande jurister i nätverket är 
specialiserade på 
innovationsupphandlingsproblematik och 
dess möjligheter och fungerar som stödresurs 
till hela Trafikverket. 

Distriktsråd Nuvarande distriktsråd inom 
verksamhetsområde investering med fokus 
på totalentreprenader kan på sikt även agera 
som stödresurser för innovationsupphandling 
specifikt kopplat till totalentreprenader. 
Möjligheten att skapa motsvarande 
distriktsråd inom andra 
verksamhetsområden kommer utredas. 

 

 

Lagar och regelverk 
Styrande parametrar och regelverk påverkar innovationsupphandlingsmöjligheter. Dessa 
behöver ses över utifrån ett innovationsupphandlingsperspektiv. Huruvida förändringar 
internt eller möjligheter för Trafikverket att påverkar externa parter till förändring finns 
behöver utredas. 

Interna regelverk 

Tekniska krav Anpassning av våra interna regelverk där 
upphandlingar pågår fördelat på 11 paket. 

 

 

 

84 
 



Bilaga 1 Regeringsrapport innovationsupphandling 

Externa regelverk 

Godkännande av arbetsfordon på järnväg Dialog och samverkan kring regelverk kopplat 
till godkännande av arbetsfordon på järnväg 
med bland annat Transportstyrelsen. 

Europeiska regelverk/direktiv Bevaka, främst tekniska krav som kan vara 
begränsande för innovation. 

 

Medverka i standardiseringsarbete (nationell och internationell nivå) 

BIM standard för byggande av väg Pågående förkommersiell upphandling: V-con 
utvecklande av BIM standard för byggande på 
väg. Samarbete med Holland och Frankrike 

Byggproduktförordningen Pågående arbete där Trafikverkets arbete med 
standardisering styrs och samordnas i 
regelnätverket för anläggningsstyrning. 

 

Implementering av EU-direktiv avseende upphandlingsformer 

Förändrat upphandlingsdirektiv Nya upphandlingsdirektivet kommer 
implementeras i Svensk lag 2015-2016. 
Förändringarna utgörs bland annat av nytt 
upphandlingsförfarande – 
innovationspartnerskap. Trafikverket behöver 
göra bedömning hur förfarandet kan användas 
och i vilka sammanhang. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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