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Abstract 

Trafikverket is responsible for the public traffic network in Sweden. The traffic 
network contains around 15 500 bridges that constantly are exposed of different 
kinds of degradation. The bridges must therefore be maintained at regular 
intervals both to keep bridges in good condition and to prevent the degradation 
accelerated. 

During the last years Trafikverket has developed a new procurement method of 
bridge maintenance. The method involves that all bridges maintenance of a region 
is being bundled to one contract that an entrepreneur handles for five years, a so-
called bridge maintenance package. A bridge maintenance package exists of 
preventive maintenance, remedial maintenance and emergency maintenance.  

The purpose of this paper is to follow up the new form to procure bridge 
maintenance in package. The goal is to clarify the gains or losses made in 
efficiency since the introduction of bridge maintenance in package.  

Methods used in the creating of this thesis are literary studies, meetings and 
interviews along with analysis, calculations and comparisons.  

The result lays the foundation for the client, contractor and consultant working in 
the bridge maintenance package and further what has changed from the way they 
were working on bridge maintenance earlier. 

The largest efficiency gains are administrative. Because a bridge maintenance 
package is a turnkey contract the majority of responsibility is put on the 
contractor, instead of the client, which gives the client time for other tasks. 
Nowadays the bridge maintenance is in a separate contract which lasts for a longer 
time which gives the client a more qualified contractor for that kind of work 
which is reducing the number of fundamental questions and gives the client extra 
time. The contractor will get more operating freedom and at the same time more 
time to plan maintenance work. Through frequent communication between client 
and contractor decision-making paths becomes shorter which gives more 
efficiency throughout the entire process.  

The package in the region Skaraborg was one of the first bridge maintenance 
packages and it differs a lot from later maintenance packages. The biggest 
difference is in the contract documents. The package in Skaraborg was based on a 
fictional bridge while the more recent maintenance packages documents addresses 
the real action which the contractor will perform during the contracted period. 

 

 

Keywords 

Integrated bridge maintenance, bridge, maintenance, efficiency, repair, turnkey 
contract, long-term contract, procurement 
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Sammanfattning 

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet i Sverige. Vägnätet består av cirka  
15 500 broar som ständigt utsätts för olika former av nedbrytning. Broarna 
behöver därför underhållas med jämna mellanrum både för att hålla broarna i ett 
bra skick och för att motverka att nedbrytningen påskyndas.   

Under de senare åren har Trafikverket utformat en ny upphandlingsmetod av 
brounderhåll. Den går ut på att allt brounderhåll för en region paketeras, i ett s.k. 
brounderhållspaket, som en entreprenör sköter i en femårig period. I 
brounderhållspaketen ingår förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och 
akut underhåll.  

Syftet med det här arbetet är att följa upp den nya formen att upphandla 
brounderhåll i paket. Målet är att tydliggöra vilka vinster, eller förluster, som gjorts 
i effektivitet i hela kedjan sedan införandet av brounderhåll i paket.  

De metoder som använts vid skapandet av examensarbetet är litteraturstudier, 
möten och intervjuer samt analyser, beräkningar och jämförelser. 

Resultatet visar hur beställare, entreprenör och konsult arbetar i 
brounderhållspaket och vad som har förändrats jämfört med hur de arbetade med 
brounderhåll tidigare. 

De största effektivitetsvinsterna är administrativa. Genom att 
brounderhållspaketen är en totalentreprenad läggs mycket av ansvaret över från 
beställaren till entreprenören och därmed får beställaren tid till andra 
arbetsuppgifter. Eftersom brounderhållet numera ligger i eget kontrakt som löper 
under en längre tid får beställaren också en kunnig entreprenör till arbetet vilket 
minskar antalet grundläggande frågor och frigör tid. Entreprenören får mer frihet 
när arbetena skall utföras och samtidigt mer tid till att planera underhållsarbetet. 
Genom en tät kommunikation mellan beställare och entreprenör blir 
beslutsvägarna kortare vilket effektiviserar hela kedjan. 

Skaraborgspaketet var ett av de första brounderhållspaketen och det skiljer sig 
mycket från de senare underhållspaketen. Den största förändringen ligger i 
förfrågningsunderlagen. Skaraborgspaketet utgick från en fiktiv bro medan 
förfrågningsunderlagen i de nyare paketen behandlar verkliga åtgärder som 
entreprenören kommer att utföra under den kontrakterade tiden. 

 

 

Nyckelord 

Integrerat brounderhåll, bro, underhåll, effektivitet, reparation, totalentreprenad, 
långtidskontrakt, upphandling 
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1 Inledning 

Det sker en ständig utveckling inom anläggningsbranschen för att effektivisera 
drift och underhåll. Broar är en nödvändig del i landets infrastruktur men har inte 
fått det underhåll som krävs för att bibehålla framtida säkerhet och kvalitet. 
Trafikverket har därför lanserat såkallade brounderhållspaket där fokus läggs på 
brounderhållet.  

Integrerat brounderhåll är ett slutligt arbete,15hp, som utförts under vårterminen 
2013 inom byggingenjörsprogrammet vid Tekniska Högskolan, Högskolan i 
Jönköping. 

Arbetet är genomfört i samarbete med Trafikverket där Leif Johansson, 
broförvaltare, varit kontaktperson. 

 

1.1 Problembeskrivning 

Det finns cirka 15 500 broar på statliga vägar och järnvägar i Sverige.1 Broar är en 
nödvändighet för att binda ihop vägnätet och kan samtidigt även ses som något 
estetiskt vackert. För att en bro ska klassas som en bro krävs en teoretisk 
spännvidd i det största facket på dryga 2.0 meter.2  

Broarna utsätts ständigt för slitage och laster samtidigt som byggnadsmaterial 
föråldras och bryts ner med tiden.3 Nedbrytningsmekanismerna som påverkar 
broar kan delas in i de tre huvudgrupperna miljö, laster och användning. Genom 
att dessa mekanismer samverkar ökar även nedbrytningshastigheten ytterligare.4 
Broarna behöver därför underhållas och repareras med jämna mellanrum. 
Trafikverket ansvarar för underhåll och reparationer av broar i det statliga 
vägnätet. Vanligtvis utförs underhåll, exempelvis spolning och sopning, utav 
vägdriften och reparationer styckvis genom utförandeentreprenader men under 
senare år har en ny metod utformats. Metoden innebär att alla broar inom en 
region ingår i ett kontrakt. Kontraktet omfattar en längre tidsperiod, ca 5 år, och 
under den här tiden utförs brounderhåll av kontraktsinnehavaren. I kontraktet 
ingår även ett antal utpekade reparationsåtgärder och förebyggande brounderhåll. 

2006 skrevs en licentiatavhandling av Hans-Åke Mattsson som till stor del 
behandlar metoden. 5 Två år senare publicerades en doktorsavhandling av 
Mattsson som utvärderar pilotstudien som licentiatavhandlingen omfattar.6 
Innebörden med det här arbetet är att följa upp upphandlingsmetoden med 

                                                 
1
 BaTMan, Ordlista, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013, 

<https://batman.vv.se/batinfo/Batman/VerksamhetsInfo/Info_Ordlista.htm> . 
2
 Trafikverket, TRVK Bro 11: Trafikverkets tekniska krav Bro, Trafikverket, Borlänge, 2011. 

3
 G Racutanu, The Real Service Life of Swedish Road Bridges – A Case Study, KTH Byggkonstruktion, 

Stockholm, 2001. 
4
 J Silfwerbrand & H Sundquist, Drift, underhåll och reparation av konstbyggnader, KTH 

Byggvetenskap, Stockholm, 1998. 
5
 HÅ Mattsson, Funktionsentreprenad Brounderhåll: En pilotstudie i Uppsala län, KTH 

Byggvetenskap, Stockholm, 2006. 
6
 HÅ Mattsson, Integrated Bridge Maintenance Evaluation of pilot project and future perspectives, 

KTH Byggvetenskap, Stockholm, 2008. 
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brounderhåll i paket samt analysera eventuella effektivitetsvinster samt 
ekonomiska vinster, eller förluster, jämfört med det gamla systemet med 
utförandeentreprenader. 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att följa upp det nya tillvägagångssättet för 
upphandling av brounderhåll i paket. 

1.2.2 Mål 

Målet är att tydliggöra vilka vinster, eller förluster, som gjorts i effektivitet i hela 
kedjan sedan införandet av brounderhåll i paket.  

1.2.3 Frågeställningar 

 Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och konsult i 
brounderhållspaket? 

 Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och konsult i 
och med den nya formen att upphandla brounderhåll i paket? 

 Vilka effektivitetsvinster/förluster ger den nya formen av brounderhåll i 
paket i administration och produktion? 

 Hur skiljer sig underhållsarbete inom region Skaraborg från andra 
närliggande områden med pågående brounderhållspaket? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 
konsult i brounderhållspaket? 

Frågeställningen besvaras med hjälp av litteraturstudier, dokumentanalys och 
intervjuer.  

Litteraturstudier används för att få en bra grundkunskap av hur den normala 
arbetsprocessen för broreparationer och brounderhåll ser ut. 

Dokumentanalysen består av att granska bland annat förfrågningsunderlag, 
kontrakt och tidplaner.  

Beställare, entreprenör och konsult kommer att intervjuas för att samla in den 
praktiska kunskapen och erfarenheten och därigenom även kunna ge ett vidare 
och bättre svar på frågan. 
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1.3.2 Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 
konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i paket? 

Frågeställningen besvaras med litteraturstudier och intervjuer. 

Litteraturstudierna bestod av att granska tidigare dokumenterad litteratur. 

Återigen kommer beställare, entreprenör och konsult intervjuas för att få en bild 
ifrån flera perspektiv. 

1.3.3 Vilka effektivitetsvinster/förluster ger den nya formen av 
brounderhåll i paket i administration och produktion? 

Frågan kommer att besvaras med dokumentanalyser och intervjuer. 

Genom att granska gamla såväl som nya kontrakt och tidplaner, dokumentanalys, 
kan en jämförelse göras när det gäller effektivitet både ekonomiskt och 
tidsmässigt. 

Intervjuer genomförs för att samla information om vad utövarna, av den nya 
formen, anser. 

1.3.4 Hur skiljer sig underhållsarbete inom region Skaraborg från 
andra närliggande områden med brounderhållspaket? 

Frågan besvaras med hjälp av dokumentanalyser och intervjuer av inblandade 
parter  i närliggande regioner med underhållspaket för att skapa en uppfattning om 
hur underhållsarbetet skiljer sig jämfört med Skaraborg. Dokumentanalysen består 
av att granska och jämföra Skaraborgspaketets kontrakt och förfrågningsunderlag 
med kontrakt och förfrågningsunderlag från närliggande områden med 
brounderhållspaket. 

1.4 Avgränsningar 

Vid effektivitetsjämförelser av reprationer läggs fokus på några moment såsom 
byte av kantbalk, räcke och tätskikt samt byte av rörbro för att kunna granska fler 
broar och få ett mer precist resultat. 

1.5 Disposition 

Rapportens början är utformad med en beskrivning om den bakomliggande teorin 
i ämnet. I det här kapitlet kan läsaren få en inblick i den grundläggande 
bakgrunden till ämnet och bilda sig en uppfattning i varför metoden utformades. 

Nästkommande kapitel, Genomförande, redogör för hur författaren har gått tillväga 
för att samla in den information som bildat den slutliga rapporten. Kapitlet lägger 
fokus på hur de olika metoderna har använts.  

Därefter redovisas resultatet på de olika frågeställningarna som klargjordes i 
början av rapporten. Resultatet innehåller de fakta som samlats in från de olika 
metoderna. 
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Diskussionskapitlet innehåller två delar. Den första delen består av en 
resultatdiskussion som behandlar bland annat en analys av resultatet samt 
personliga åsikter från både intervjuade och författaren. Den andra delen, 
metoddiskussion, väger fördelar och nackdelar gällande rapportens metoder. 

Nästa kapitel, Slutsatser och rekommendationer, behandlar vad författaren kommit 
fram till och vidare rekommendationer. 

Slutet av examensarbetet består av referenser som använts för skapandet av den 
här rapporten, sökord och bilagor som består bland annat av de olika frågorna 
som ställts till arbetets intervjuade personer.
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2 Bakgrund och förutsättningar 

Det sker en ständig utveckling inom anläggningsbranschen för att effektivisera 
drift och underhåll. Förnyelse i anläggningsbranschen, FIA, skapades på initiativ 
av generaldirektörerna på Vägverket respektive Banverket 2003 med syftet att 
samla anläggningsbranschen kring insikten om att en förändring och förnyelse är 
nödvändig och möjlig. Ytterligare syfte var att medverka till bättre funktionalitet 
och kvalitet vid användningen av anläggningar och bidra till lägre kostnader för 
drift och underhåll av anläggningarna. Dessutom ska det gynna företagen med en 
stabilare och högre lönsamhet.7 

Den grundläggande strategin att arbeta med integrerat brounderhåll var för att 
hantera den identifierade problembilden att: 

 Effektivisera verksamheten 

 Skapa förutsättningar för produktutveckling 

 Minska detaljeringsgraden i kravspecifikationerna 

 Utveckla leverantörsmarknaden8 

 

Vidare anledning till att integrerat brounderhåll påbörjades var att Trafikverket 
ansåg att det lades för lite tid på drift och underhåll på Sveriges statliga broar. Om 
en bro hölls ren och snygg sparades mycket i både tid och pengar för blivande 
skador. Ansvaret för drift och underhåll för broar låg på de som ansvarade för 
driften och underhållet av vägarna i området, Grundpaket Drift. Kostnaden för det 
tidsstyrda brounderhållet i Grundpaket Drift var ca 2-3 % i förhållande till 
vägunderhållet på ett driftområde.9 

 

Figur 1 Kostnadsuppdelning på vägunderhåll och brounderhåll. 

                                                 
7
 Svensk byggtjänst, Inspirerande infrastruktur. Framgångsnycklar i anläggningsprojekt, FIA Sverige, 

2012. 
8
 Trafikverket, Utredning Sverigepaketet, PM, 2011-11-23. 

9
 O Olsson, Info Sverigepaketet, Trafikverket, 2012-11-20. 

Brounderhåll 

Grundpaket Drift 
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Genom att bryta ut brounderhållet från Grundpaket Drift och behandla det 
separat var målet att få en ökad kvalitet på brounderhållet. Paketet för 
brounderhåll innehåller också några utpekade broreparationer varje år som 
ansvariga för paketet kan utföra när det passar. Det här ger entreprenören mer 
frihet och utförandet blir mer utav en totalentreprenad vilket Trafikverket satsar 
på. Trafikverket anser att en totalentreprenad främjar kreativitet och utveckling 
och därmed ger mer för varje satsad krona.10 En stor anledning till att 
brounderhållspaketen även innehåller mindre broreparationer är för att det ansågs 
vara nödvändigt för att öka storleken på kontraktet och på så sätt bli intressant för 
entreprenörerna att lägga anbud på paketen.11 

Brounderhållspaketen innehåller planerbara åtgärder och ej planerbara åtgärder 
Figur 2.2 redogör för vad som i regel ingår i ett brounderhållspaket. 

 

Figur 2 Åtgärder i ett brounderhållspaket.12 

Skaraborgspaketet var ett av de första brounderhållspaketen som lanserades i 
Sverige. Vidare ska införandet av totalentreprenader för brounderhåll lanseras 
över hela landet. Den planerade införandeplanen bifogas i bilaga 1.13 

 

                                                 
10

 Effektivitetsrevisionen, Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar, RiR 2012:14, 2012. 
11

 Trafikverket, Utredning Sverigepaketet, PM, 2011-11-23. 
12

 O Olsson, Info Sverigepaketet, Trafikverket, 2012-11-20. 
13

 Trafikverket, Utredning Sverigepaketet, PM, 2011-11-23. 
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien bestod av att studera tidigare vetenskaplig samlad information 
om integrerat brounderhåll och brounderhåll i allmänhet. Då företeelsen integrerat 
brounderhåll är relativt ny finns det inte mycket vetenskapligt material publicerat. 
Litteratursökningen gjordes på bibliotek och i flera olika databaser. De sökord 
som användes var integrerat brounderhåll, brounderhåll, broreparationer, långtidskontrakt 
med flera. Sökningen gjordes på engelska och svenska. 

Granskad vetenskaplig litteratur är Funktionsentreprenad Brounderhåll En pilotstudie i 
Uppsala län av Hans-Åke Mattsson från 2006, Integrated Bridge Maintenance Evaluation 
of a pilot project and future perspectives av Hans-Åke Mattsson 2008 och Optimum 
Maintenance for Highway Bridges av D.M Frangpool, P. Thoft-Christensen, P.C Das, 
J. Wallbank och M.B Roberts från 1999. 

3.1.1 Funktionsentreprenad Brounderhåll En pilotstudie i Uppsala län 

Licentiatavhandlingen omfattar till stor del en pilotstudie som handlar om att 
Vägverket region Mälardalen skulle upphandla brounderhållet för de mindre och 
medelstora broarna i ett eller två län under en längre tidsperiod. Med dessa 
förutsättningar valdes en modell för upphandlingen som bland annat bestod av 
att: 

 Utsedd entreprenör skulle underhålla alla vägverkets broar i länet. 

 Kontraktstiden var tre år (2004-09-01 – 2007-08-31 och därefter option på 
tre år till (2007-09-01 – 2010-08-31). 

 Vägverket hade valt ut 25st reparationsobjekt. 

 Utsedd entreprenör förväntades hjälpa till med förslag till förbättringar 
och vara med på utvärderingsmöten under entreprenadens gång.14 

Mattsson skriver att byggmöten hölls tillsammans mellan beställaren och 
entreprenören en gång i månaden. Vidare hölls det även telefonkontakt minst en 
gång i veckan. Beställarens byggledare höll en mer tät kontakt med entreprenören 
och samtalade flera gånger i veckan.15 

Mattson redovisar att intervjuer med entreprenörerna visade att de upplevde ett 
flerårigt brounderhållspaket som något positivt. Det ansåg emellertid att det var 
mycket riskfyllt att räkna på dessa jobb då de kände en osäkerhet inför vad 
beställaren önskade att få ut av det hela.16 

 

                                                 
14

 HÅ Mattsson, Funktionsentreprenad Brounderhåll: En pilotstudie i Uppsala län, KTH 

Byggvetenskap, Stockholm, 2006. 
15

 ibid. 
16

 ibid. 
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Kommentar: 

Licentiatavhandlingen är betydelsefull eftersom det är en av de första studierna 
om ämnet, integrerat brounderhåll. Den behandlar uppstarten av brounderhållspaket 
och bakgrund till varför det utvecklats. 

3.1.2 Integrated Bridge Maintenance Evaluation of a pilot project and 
future perspectives 

Två år efter Hans-Åke Mattsson publicerat sin licenshandling, se kap. 3.1.1, 
publicerade han även en doktorsavhandling om ämnet som utvärderar pilotstudien 
och följer upp arbetet om integrerat brounderhåll. 17 

Mattsson ger förslag på hur brounderhållspaket bör upphandlas i framtiden. Han 
menar att broförvaltaren skall ha god kännedom om brobeståndets tillstånd. 
Vidare är det viktigt att tänka på att brounderhållsområdet som paketet innefattar 
är av rätt storlek. 18  

Mattssons tidigare studie inom ämnet visar på att entreprenörerna känner en 
osäkerhet vid anbudsgivning. Därför anser han att det är viktigt att minska risken 
för potentiella anbudsgivare genom att kombinera säkra åtgärder med osäkra 
egenskaper. 19 

Doktorsavhandlingen visar att det också är viktigt att kontraktet är flexibelt och är 
av lämplig längd. 20 

 

Kommentar: 

Doktorsavhandlingen är relevant för det här arbetet då Mattsson fastställer 
rekommendationer och riktlinjer för hur framtidens brounderhållspaket bör 
utformas. 

3.1.3 Optimum Maintenance for Highway Bridges 

I Optimum Maintenance for Highway Bridges tydliggör D.M Frangpool, P. Thoft-
Christensen, P.C Das, J. Wallbank och M.B Roberts att om broar inte får ett 
nödvändigt, förebyggande underhåll blir de kommande reparationsåtgärderna, för 
att motverka att bron hamnar i ett kritiskt skede, dyrare än vad det förebyggande 
underhållet kostar.21 

                                                 
17

 HÅ Mattsson, Integrated Bridge Maintenance Evaluation of pilot project and future perspectives, 

KTH Byggvetenskap, Stockholm, 2008. 
18

 ibid. 
19

 ibid. 
20

 ibid. 
21

 PC Das, DM Frangpool, MB Roberts, P Thoft-Christensen & J Wallbank, Optimum Maintenance for 

Highway Bridges, Thomas Telford Publishing Company, London, 1999. 
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Figur 3 Ideellt brounderhåll (a) och effekten av underfinansiering (b). 

Den ideala situationen för brounderhållets utgifter beskrivs i figur 3.1 (a). Medan 
figur 3.1 (b) visar hur långsiktig underfinansiering påverkar essentiellt arbete som 
krävs för att brons funktion skall återstå. I underhållssystemet ingår även det 
rutinbaserade underhållet såsom inspektioner och mindre underhåll. 22 

 

Kommentar: 

Skriften är betydelsefull för den här rapporten då den styrker varför beställaren vill 
hålla en hög kvalitet på det förebyggande brounderhållet. 

3.1.4 Resultat av litteraturstudie 

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och konsult i 
brounderhållspaket? 

En enda entreprenör är vid totalentreprenad ansvarig inför beställaren för både 
projektering och produktion. Entreprenören ansvarar för att anlita en konsult och 
eventuella underentreprenörer för att sköta arbetet.23 

Byggmöten hålls mellan beställare och entreprenör en gång i månaden. Vidare 
kommunicerar de på telefon en gång i veckan medan beställarens byggledare håller 
en mer tät kontakt med entreprenören. Beställare och entreprenör har även 
utvärderingsmöten där de träffas på en högre nivå för att förbättra och 
kvalitetssäkra arbetet.24 

  

                                                 
22

 PC Das, DM Frangpool, MB Roberts, P Thoft-Christensen & J Wallbank, Optimum Maintenance for 

Highway Bridges, Thomas Telford Publishing Company, London, 1999. 
23

 HÅ Mattsson, Funktionsentreprenad Brounderhåll: En pilotstudie i Uppsala län, KTH 

Byggvetenskap, Stockholm, 2006. 
24

 ibid. 
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Hur har arbetsprocesserna förändrats för beställare entreprenör och konsult i 
och med den nya formen att upphandla brounderhåll i paket? 

Genom ett längre kontrakt mellan beställare och entreprenör får samtliga parter 
mer flexibilitet i arbetet. Då entreprenören planerar på vintern är de väl 
förberedda och kan utföra arbetet när det passar dem bäst.25 

Vilka effektivitetsvinster/förluster ger den nya formen av brounderhåll i paket i 
administration och produktion? 

En längre kontraktstid kan komma att öka effekten av integrerat brounderhåll 
både för entreprenören och för beställaren. Mattsson anser genom ett längre och 
mer flexibelt kontrakt blir arbetet bättre och mer effektivt med tiden.26 

Genom att kontraktera brounderhållet för sig får entreprenören en bättre kunskap 
om vikten av det förebyggande underhållet. Kunskapen leder till att kvaliteten på 
underhållet ökar och genom ett bra förebyggande underhåll sparar beställaren 
pengar för framtida reparationer.27 

Om förfrågningsunderlaget för brounderhållspaket innehåller tydliga och klara 
funktionskrav kan entreprenören hitta de billigaste produktionstekniska 
lösningarna för att kunna gör maximal vinst.28 

   

                                                 
25

 HÅ Mattsson, Integrated Bridge Maintenance Evaluation of pilot project and future perspectives, 

KTH Byggvetenskap, Stockholm, 2008. 
26

 ibid. 
27

 PC Das, DM Frangpool, MB Roberts, P Thoft-Christensen & J Wallbank, Optimum Maintenance for 

Highway Bridges, Thomas Telford Publishing Company, London, 1999 
28

 HÅ Mattsson, Funktionsentreprenad Brounderhåll: En pilotstudie i Uppsala län, KTH 

Byggvetenskap, Stockholm, 2006. 
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3.2 Intervjuer  

3.2.1 Förstudie 

Den intervjuform som användes var den riktat öppna formen. Den beskrivs i 
böckerna Intervju metodik av Annika Lantz, Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård och 
Kvalitativ forskning i praktiken av Karin Widerberg. Intervjuformen innebär att ”en 
vid fråga belyses med frågeområden. Intervjuaren följer upp inom områdena. 
Respondenten fördjupar sig i det som intervjuaren finner meningsfullt.”29  

Innan intervjuerna gjordes en faktainsamling om ämnet för att kunna ställa de 
rätta frågorna och för att förstå syfte, frågeställningar och utgångspunkter av 
ämnet bättre. Enligt Lantz är de vanligaste misstagen att intervjuarbetet påbörjas 
innan syfte, teoretiska utgångspunkter, frågeställningar och metod hänger ihop.30 
Insamlingen gjordes via lättsamma möten där ämnet diskuterades öppet utan 
någon större struktur och genom en litteraturstudie. Personer som träffades för att 
samla in grundläggande fakta om ämnet var: 

 Fredrik Olsson, Förvaltningsledare 

 Oscar Lindblad, Projektledare – Skaraborgspaketet 

 Leif Johansson, Broförvaltare – Skaraborgspaketet 

3.2.2 Val av respondenter 

Efter dessa förberedelser fastställdes vilka personer som skulle intervjuas för att få 
de bästa svaren till frågeställningarna. Sammanlagt genomfördes elva intervjuer 
och de som intervjuades var: 

Tabell 1 Intervjuade entreprenörer 

Entreprenörer 

Namn Roll Företag Paket 

Curt Larsson Entreprenadingenjör Svevia Skaraborgspaketet 

Urban Karlsson Platschef Svevia Skaraborgspaketet 

Niklas Johansson Platschef Gatu och Väg Väst 
AB 

Hallandspaketet 

 

  

                                                 
29

 A Lantz, Intervjumetodik, andra upplagan, Studentlitteratur, Pozkal, 2007, s. 33. 
30

 A Lantz, Intervjumetodik, andra upplagan, Studentlitteratur, Pozkal, 2007. 



Genomförande 

17 

Tabell 2 Intervjuade beställare 

Beställare 

Namn Roll Företag Paket 

Marlene Hansson Upphandling kontrakt Trafikverket  

Ove Ohlsson Förvaltningsledare Trafikverket  

Per Olov Sörling Broförvaltare Trafikverket Hallandspaketet 

Leif Johansson Broförvaltare Trafikverket Skaraborgspaketet 

Bengt Uvhage Broförvaltare Trafikverket Bohuslän/Dalsland 

 

Tabell 3 Intervjuade konsulter 

Konsulter 

Namn Roll Företag Paket 

Birgitta Röström Chef brounderhåll Cowi Skaraborgspaketet 

Karolina Vidlund  Cowi Skaraborgspaketet 

Per Maxstadh  WSP Örebro 

Pontus Fritzell Byggledare  Skaraborgspaketet 

3.2.3 Utförande av intervjuer 

Intervjuerna bokades in via telefon och därefter mejlades frågeställningarna med 
ett antal underfrågor, som användes för att få svar på frågeställningarna. Genom 
att använda den här metoden kunde den som blev intervjuad förbereda sig och ge 
mer utförliga svar. Frågorna bifogas i Bilaga 2. 

Intervjuerna dokumenterades genom inspelning för att kunna fokusera på vad den 
intervjuade pratade om och på så vis kunna ställa eventuella följdfrågor eller be 
den intervjuade att utveckla sitt svar. Intervjun började med en kort presentation 
av författaren med bakgrund och utbildning därefter fick den intervjuade berätta 
lite om sig själv, bakgrund, tidigare erfarenheter osv. Det här gjordes för att lätta 
på stämningen inför intervjun samtidigt som författaren och den intervjuade lärde 
känna varandra. Intervjuerna fortsatte med att syfte och mål för examensarbetet 
klargjordes för den intervjuade personen. Genom att förklara det här fick den 
intervjuade en inblick i vad arbetet skulle handla om och kunde på så vis ge svar 
med detta i åtanke.31 Vidare följde intervjun frågorna som på förhand skickats 
över till den intervjuade. 

                                                 
31

 R Eijvegård, Vetenskaplig metod, tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2007. 
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Efter intervjuerna skrevs en sammanfattning av intervjun direkt för att underlätta 
den fortsatta dokumentationen. En sammanfattning kan ge en helhetsbild som 
utgör en tolkning av vad författaren minns och som framstår som viktigt i 
intervjun. Det kan på så vis uppstå missvisningar av det verkliga resultatet från 
intervjun. Den användes därför inte endast när resultatet från intervjun 
dokumenterades i examensarbetet utan tillsammans med den inspelade ljudfilen 
för att ge en så korrekt bild av intervjun som möjligt.32 

3.2.4 Resultat från intervjuer 

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och konsult i 
brounderhållspaket? 

- Beställare 

Hur går upphandlingen till steg för steg? 

Det börjar med ett beslut om upphandling, av ett brounderhållspaket, som 
kommer från upphandlingsavdelningen på Trafikverket. Beslutet omfattar 
strategier på hur upphandlingen skall gå till baserat på olika inspektioner som görs. 
Efter beslut om upphandling, av ett nytt brounderhållspaket, kommunicerar 
upphandlare med broförvaltare för området som talar om vad upphandlingen skall 
innehålla. Tekniska dokument skapas som sedan blir till bygghandlingar. 
Bygghandlingarna används sedan i ett kommande förfrågningsunderlag som 
Trafikverket skickar ut för att intresserade entreprenörer skall kunna räkna på 
arbetet. I förfrågningsunderlaget ingår förutom bygghandlingar också juridiska 
dokument såsom administrativa föreskrifter (AF) och upphandlingsföreskrifter 
(UF) som läggs till ett kontraktsvillkor.  

För att underlätta upprättandet av förfrågningsunderlaget utgår Trafikverket från 
så kallade inköpsmallar som ligger i systemet. Dessa mallar används exempelvis 
för att broförvaltaren lättare ska kunna beskriva vad upphandlingen omfattar. 
Förfrågningsunderlaget skall vara tydligt, det skall vara kalkylerbart för 
leverantörerna, det här kallas att förfrågningsunderlaget är transparant.  

Trafikverket arbetar utefter lagen om offentlig upphandling, LOU, som baserats 
på EU: s krav för upphandlingar och behandlar det som kallas för den klassiska 
sektorn, såsom konsulttjänster och byggentreprenader. 

Alla upphandlingar skall läggas in i en upphandlingstidplan som läggs ut på 
Trafikverkets hemsida. Där kan alla leverantörer gå in och se aktuella 
upphandlingar och planerade upphandlingar. Planerade upphandlingar är 
kommande upphandlingar som Trafikverket känner till men som det ännu inte 
finns något material för (förfrågningsunderlag). Det här ger entreprenörerna i sin 
tur en möjlighet att planera inför kommande upphandlingar.  

                                                 
32

 K Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, upplaga 1:7, Studentlitteratur, Malmö, 2008. 
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Upphandlingarna om brounderhållspaket läggs in i ett elektroniskt 
upphandlingssystem, CTM. Där läggs bland annat beslut om upphandling, 
förfrågningsunderlag och tider (sista anbudsdag etc.). Härifrån kan entreprenören 
hämta förfrågningsunderlaget och senare även lämna in ett anbud. Under 
upphandlingstiden svarar Trafikverket på eventuella frågor som kan komma att 
uppstå. Det hålls även en genomgång för entreprenörerna som tagit ut 
förfrågningsunderlaget där Trafikverket erbjuder information om arbetet och tar 
upp frågor entreprenören har. Det här görs för att beställare och entreprenör skall 
vara överens om en gemensam tolkning av handlingarna. Trafikverket försöker 
alltså klargöra för handlingarna innan entreprenören sätter sitt pris. 

Beroende på storleken på kontraktet vid upphandlingen finns det två olika 
tröskelvärden, ett övre och ett undre tröskelvärde. Gränsen går mellan 40 och 48 
miljoner kronor. Är kontraktet under tröskelvärdet behöver Trafikverket endast 
annonsera om jobbet i Sverige men om det är över krävs det en registrering av 
upphandlingen i Europa, i databasen TED. Brounderhållspaket räknas alltid över 
tröskelvärdet och annonseras därför även ute i Europa. 

Hur fungerar kommunikationen mellan beställare och entreprenör? 

Mötena för beställaren består av byggmöten, inspektionsmöten och ett årligt möte 
där de träffas på ombudsnivå med entreprenörens chef, Trafikverkets chef och 
projektledare och utvärderar arbetet på ett högre plan. Byggmöten hålls som regel 
en gång i månaden mellan beställaren och entreprenören. Vid dessa träffas hos 
beställaren byggledare, broförvaltare och projektledare med entreprenörens 
platschef och entreprenadingenjör. Mötena behandlar bland annat föreberedande 
och åtgärder inom teknik, miljö och kvalitet. På inspektionsmötena medverkar 
oftast samma personer som under byggmötena men under dessa möten, syner, 
träffas de ute på broarna för att diskutera kommande åtgärder.  

Övrigt så hålls det en ständig kommunikation mellan entreprenören och 
beställaren. Eftersom arbetet är kontinuerligt är kommunikationen mellan 
beställare och entreprenör en nödvändighet många gånger. Den som från 
beställarens sida har tätast kontakt med entreprenören är byggledaren. 
Byggledaren besöker byggarbetsplatserna cirka två gånger i veckan. Det är 
byggledarens uppgift att följa entreprenörens arbete och kontrollera processen ute 
i verksamheten från beställarens sida. För att dokumentera hur arbetet fortskrider 
och vad som händer på arbetsplatsen görs en så kallad besöksrapport. 
Besöksrapporten innehåller som regel lite bilder från arbetsplatsen och vad 
entreprenören håller på med för tillfället. Rapporten skickar sedan byggledaren till 
beställarens broförvaltare, projektledare och till entreprenörens platschef, 
entreprenadingenjör och chef för avdelningen.  

Hur arbetar ni vid akuta åtgärder? 

Arbetar utefter speciella riktlinjer och det är oftast driftentreprenören som 
upptäcker skadan eller polisen. Går som regel genom driftentreprenören, de får 
första larmet: här har det hänt något, och då åker de ut på plats och tittar och 
trafiksäkrar skadan. De ansvarar för trafiksäkerhet och framkomlighet på vägen. 
De sätter utefter skadan upp tunga skydd eller trafikanordningar för att trafiken 
ska kunna löpa på. Därefter tar driftentreprenören kontakt med beställare och 



Genomförande 

20 

entreprenören för brounderhållspaketet som sedan åker ut gemensamt och tittar 
på skadan. Sedan fortsätter processen som vanligt med materialbeställningar med 
mera, det här kommer då senare in som en ÄTA från entreprenören till 
beställaren. Sedan är det foto före, foto efter skrivs en skaderapport skadan 
åtgärdas. Entreprenören skickar fakturan till trafikverket och den går vidare inom 
deras enheter för att få pengar till detta antingen genom försäkringsbolaget eller 
genom trafikskadefonden.  

Vad omfattas i uppföljningsarbetet för beställaren? 

En uppföljning görs i slutet av året genom ett återförelsemöte med entreprenören 
där det reflekteras över vad som gjorts bra och vad som gjorts mindre bra. Det 
hålls en ständig kontakt mellan entreprenören och byggledaren så beställaren får 
det de betalar för. Det är viktigt att hålla ett gott samarbete för att alla skall kunna 
komma fram och göra det som de skall göra.  

Beställaren håller i besiktningar i slutet av året men slutbesiktigar inte. Utan de gör 
en förberedande besiktning. Sedan sker en slutbesiktning när hela paketet är 
färdigt. Garantitiden varierar beroende på när åtgärden utfördes. I allmänhet: 

 Åtgärder som utförts första året: garantitid 1 år efter slutbesiktning. 

 Åtgärder som utförts andra året: garantitid 2 år efter slutbesiktning. 

 Åtgärder som utförts tredje året: garantitid 3 år efter slutbesiktning. 

 Osv. 

- Entreprenör 

Hur går upphandlingen till steg för steg? 

Det börjar med att beställaren skickar ut ett förfrågningsunderlag till entreprenörer 
som är intresserade av arbetet. Utifrån förfrågningsunderlaget räknar sedan en 
kalkylator hos entreprenören fram en kostnad för att utföra arbetet. Kostnaden 
för arbetet diskuteras hos entreprenören, ofta mellan kalkylator och chefen för 
berörd verksamhet, och om arbetet anses vara intressant och lönsamt sätts ett pris 
och ett anbud skickas till beställaren. Om beställaren sedan väljer att anlita 
entreprenören för arbetet tecknas ett kontrakt. 

Hur arbetar ni med konsulten? 

I det avhjälpande underhållet som ingår i kontraktet är konsulten inblandad. De 
plockar fram ritningar, handlingar och tekniska beskrivningar som krävs för 
arbetet. Konsulten är även delaktig om det uppstår problem med projekteringen 
som måste lösas på plats. Projekteringsmöten hålls med konsulten som behandlar 
eventuella frågor om handlingar och ritningar. Håller en tät kontakt sinsemellan. 

Hur fungerar kommunikationen mellan entreprenör och beställare? 

En stor del av kommunikationen sker via telefon eller mejl. Byggmöte hålls en 
gång i månaden där hela processen diskuteras. Tät daglig kontakt eftersom arbetet 
pågår kontinuerligt.  
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Hur arbetar ni vid akuta åtgärder? 

Vid akuta skador av bron som kan skapa faror för trafiken sköter vägdriften det 
eftersom entreprenören som håller i paketet inte har någon jour. När faran är 
hanterad tar entreprenören för brounderhållspaketet tag i det och planerar och 
utför reparation vid tillfälle.  

Vissa mindre åtgärder kan entreprenören få reda på genom att det sker 
besiktningar utav Trafikverket eller utav driftentreprenören på vägarna och så tar 
entreprenören hand om det vidare. 

Fakturering sker i form av självkostnadsprincipen där man specificerar vilka 
resurser som lagts på arbetet och vilken tid det tagit. Vid större åtgärder kan det 
hända att beställaren vill veta ungefär vad det kommer att kosta och då gör man 
en budget och beställaren kan utefter detta bestämma om den har råd med arbetet 
(vid en begränsad budget hos beställaren). 

Hur arbetar ni allmänt med broreparationer/brounderhåll? 

Arbetar utefter regelverk som styr hur det skall skötas. Planerar arbetet under den 
kallare delen av året. 

- Konsult 

Vad består konsultens arbetsuppgifter av? 

Konsulten kan vara inblandad på två olika sätt vid brounderhållspaket. 

Dels arbetar en konsult med att hjälpa Trafikverket att plocka fram mallar och 
förfrågningsunderlagen vid upphandling. De kan exempelvis hjälpa projektledaren 
att inspektera broarna för att få en känsla av vilka åtgärder som ska ingå i paketet 
med BaTMan, Bridge and Tunnel mannagement, som referens till vilka broar som 
ska granskas närmare. Det händer också att de hjälper till att plocka fram mallar 
och förfrågningsunderlag inför upphandlingen. 

Den andra delen består av att konsulten hjälper entreprenören med ritningar och 
att plocka fram nödvändiga handlingar för det avhjälpande underhållet. Arbetet 
varierar mycket från bro till bro och vid enklare åtgärder är det inte alltid det krävs 
ritningar.  Om så är fallet tar endast konsulten fram relationshandlingar på verkligt 
utförda åtgärder för entreprenören.  

Konsulten skapar också skräddarsydda beskrivningar utefter vad entreprenören 
behöver veta för kommande åtgärder, exempelvis byte av räcke. De arbetar 
ständigt utefter ”vad som krävs” för att entreprenören skall kunna utföra arbetet 
och redovisar bara den nödvändiga informationen på ritningar och i beskrivningar. 
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Hur fungerar kommunikationen mellan de olika parterna? 

Konsulten har en tät kontakt med entreprenören när de arbetar med 
brounderhållspaket. Konsulten är som regel sällan med på möten, såsom 
byggmöten, utan en stor del av kommunikationen med entreprenören sker via 
mejl och telefon. Då konsulten medverkar på byggmöten gäller det oftast större 
frågor som skall diskuteras med beställaren. Komplexiteten på 
reparationsåtgärderna har en stor del att göra med hur mycket konsulten blir 
inblandad. Det är dock vanligt att konsulten tillsammans med entreprenören har 
ett så kallat projektmöte. På projektmötena diskuterar konsulten tillsammans med 
entreprenören olika lösningar, hur konsulten skall upprätta handlingarna, vad 
ritningarna skall innehålla och hur mycket detaljer som krävs. 

Konsulten tillför även teknikstöd om det behövs och pratar gärna med 
entreprenören via telefon då det är en snabb dialog. Vid arbeten i 
brounderhållspaket är det viktigt att konsulten och entreprenören håller en tät 
kontakt för att det inte skall uppstå missuppfattningar och för att det skall bli en 
bra slutprodukt.  

Övrigt 

Vid åtgärder på de större vägarna, ÅDT över 6000 fordon, krävs det att alla 
inblandade är samordnade för att arbetet ska flyta på bra och för att det ska kosta 
så lite som möjligt. Det är vanligt att en konsult står för samordningen av 
underentreprenörer, driftverksamheten med flera. Konsulten kontaktas så fort 
tider för dessa åtgärder är planerade och konsulten sköter därefter samordning av 
de inblandade.  

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och konsult i och 
med den nya formen att upphandla brounderhåll i paket? 

- Beställare 

Läggs det mer eller mindre tid vid upphandling/kontrakt? 

Beställaren lägger mer tid på ett brounderhållspaket än på ett vanligt kontrakt, en 
utförandeentreprenad. Men om allt som ingår i ett paketet skulle läggas ut som 
förr, separat eller i mindre paket, läggs det sammanlagt mindre tid på ett 
brounderhållspaket.  

Det är lättare för beställaren att planera när paketen skall ut för upphandling. 
Tidigare har beställaren lagt en del tid på att planera upphandlingarna, när det var 
många separata upphandlingar, för att de intresserade entreprenörerna skall kunna 
räkna på alla jobb. Det är lättare för beställaren att samordna upphandlingarna så 
de inte krockar med varandra när det är ett paket på allt, självklart måste de 
fortfarande se till så inte paketen krockar med varandra.   
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Vad har förändrats kommunikationsmässigt? 

Tidigare, vid utförandeentreprenader, hade de kontakt både med en konsult som 
skötte projekteringen och en entreprenör som utförde det praktiska arbetet. I 
brounderhållspaketen arbetar beställaren endast mot entreprenören som utför 
arbetet och entreprenören har egen kontakt med en konsult som utför 
projekteringen för dem. Det här medför att beställaren inte närvarar på några 
projekteringsmöten. Samtidigt är kontakten mellan beställare och entreprenör 
tätare än innan. Eftersom det är en entreprenör som sköter brounderhållet av en 
region under en längre period blir den dagliga kontakten mellan entreprenör och 
beställare vanligare eftersom arbetet sker kontinuerligt.  

Övriga förändringar 

Tidigare när underhållet av broar låg på vägdriften lades inte lika mycket fokus på 
broarna. Med ett brounderhållspaket anlitas en separat entreprenör för det 
underhållet och det gör att de får en entreprenör som är intresserad och kunnig 
inom brounderhåll. Det här ökar kvaliteten på brounderhållet och medför att det 
blir färre frågor till beställaren från entreprenören. Rutiner som ständigt togs upp 
med vägdriften slipper beställaren som i sin tur frigör tid till annat.  

Då beställaren har kontrakt med entreprenören på brounderhållet i fem år blir det 
ett mer flexibelt arbete för beställaren. Ett exempel på detta är de akuta åtgärderna 
som ligger i kontraktet. Ett rörbrobyte är planerat om tre år och plötsligt går 
trumman sönder då kan beställaren kontakta entreprenören direkt och de kan 
åtgärda bron, och det krävs ingen separat upphandling. 

Kontraktet är en totalentreprenad, Trafikverket talar om för entreprenören vad 
som skall göras men inte hur. 

- Entreprenör 

Läggs det mer eller mindre tid per moment? 

Det läggs mer tid på det förebyggande underhållet. Även småskador och 
uppföljningsarbete läggs det mer tid på. Likaså det administrativa arbetet. 
Planering läggs det mer tid på eftersom entreprenören själv kan styra hur arbetet 
skall utföras jämfört med tidigare då det fanns fullständiga ritningar, vid 
utförandeentreprenader. 

Det tar längre tid att ta fram ett anbud till ett paket, framförallt för att det är så 
många objekt som skall prissättas. Anledningen till att det tar längre tid ligger 
mycket i att det är så mycket för kalkylatorn att hålla reda på. Det här leder till 
större insatser för entreprenören och om de i sin tur inte räknar hem jobbet är det 
heller inte något de får tillbaka.  

Vad har förändrats kommunikationsmässigt? 

Det hålls ungefär lika mycket möten som tidigare men den dagliga kontakten är 
betydligt större. Det gör att beslutsvägarna oftast är kortare. Entreprenören har 
mer kontakt med konsulten och håller projekteringsmöten med konsulten vid 
behov. 
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Eftersom de inblandande håller en ständig kontakt lär de känna varandra vilket 
leder till att det är enklare att ta frågor och lättare att föra en diskussion. Det blir 
också lättare att nyttja varandras kompetens. 

Övriga förändringar 

Det har blivit betydligt lättare att planera långsiktigt för entreprenören eftersom 
det klargörs tidigt vad som skall göras. Entreprenören får även en ny förståelse för 
det förebyggande underhållet och vilken nytta det gör. Det blir friare, vilket 
innebär saker kan göras när det passar entreprenören bäst. Det har blivit mer 
ansvar på entreprenören då det är en totalentreprenad. Kontakt med konsulten 
har förändrats då entreprenören själva är ansvariga för att plocka fram nödvändiga 
handlingar och ritningar. 

- KONSULT 

Hur har konsultens arbete förändrats med brounderhållspaket jämfört med 
vanliga utförandeentreprenader? 

Tidigare var konsulten kontrakterad direkt till beställaren och konsulten hade även 
dialoger med beställaren. I brounderhållspaket arbetar konsulten mot 
entreprenören och det är nytt. 

En skillnad när konsulten arbetar mot entreprenören är att de tar fram mer 
specificerade handlingar för att entreprenören skall kunna utföra arbetet. Om 
entreprenören exempelvis skall byta en detalj på en bro kanske inte konsulten 
behöver rita upp det komplett från början utan konsulten gör istället ”tillräckliga” 
tekniska beskrivningar, ”tillräckliga” detaljritningar så entreprenören kan utföra 
arbetet. I nästa skede tar konsulten fram en relationsritning.  

Entreprenören är ofta mer ekonomiinriktad än beställaren, det är vinst som gäller. 
Entreprenören provar inte speciellt mycket utan är mer inriktad på vad som ska 
göras. Tidigare när konsulten arbetade mot beställaren var det vanligt att de 
testade olika modeller. När de arbetar mot entreprenören har de ofta skjutit in sig 
på ett utförande, som konsulten skall redovisa, och konsulten blir lite mer av en 
underhuggare och köper entreprenörens direktiv. Genom att konsulten arbetar på 
det här viset ritar de mindre omfattande och riktar istället in sig på att vara tydliga 
och minimalistiska i det som skall redovisas.  

När de arbetar för entreprenören har de också blivit uppköpta för ett fast pris och 
konsulten måste därför vara tydlig med vad för tjänster som ingår och vad som 
entreprenören behöver betala extra för. Det har därför blivit viktigare än tidigare 
att hålla en tydlig dialog med tydliga ramar om vad som faktiskt skall göras. 
Tidigare när konsulten arbetade mot beställaren var det ofta inte lika tydligt vad 
som skulle göras utan uppdragen var vagare.  

Vad har förändrats kommunikationsmässigt? 

Konsulten har mindre kontakt med beställaren eftersom konsulten är en 
underleverantör. Däremot är det mer kontakt med entreprenören. Det genomförs 
färre möten men mer telefonkontakt med diskussioner. 
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Hur skiljer sig underhållsarbete inom region Skaraborg från andra närliggande 
områden med pågående brounderhållspaket? 

Skaraborgspaketet var en speciell upphandling. I normalfallet innehåller 
förfrågningsunderlaget redan projekterade färdiga handlingar. I 
Skaraborgspaketets upphandling var det specificerat så att det var angett en fiktiv 
bro som skulle prissättas med standardåtgärder. Utöver detta skulle entreprenören 
sätta priser på ett antal åtgärder, olika typer av reparationsåtgärder och 
underhållsåtgärder, såsom röjning av koner, reparation av betongskador och byte 
av räcke.  

Arbetshandlingarna förutsatte att det skulle ske på löpande räkning, 
självkostnadsprincipen, som innebär att entreprenören inte lämnar ett pris utan 
fakturerar i efterhand vad det har kostat. Skaraborgpaketets förfrågningsunderlag 
frågade bland annat heller inte om konsultkostnad, kostnad för tillfälliga 
trafikanordningar, entreprenörens personalkostnad och utrustning. 

 

3.3 Dokumentanalys 

Dokumentanalyser och jämförelser har gjorts för att nå fram till resultatet. I 
trafikverkets datasystem BaTMan, Bridge and Tunnel Management, har tekniska 
dokument från broar hämtats. I BaTMan lagras bland annat bilder, tekniska 
beskrivningar, senaste reparationsåtgärder, skador (förs in via inspektioner) på 
broar. Med hjälp av BaTMan granskades åtgärder som gjorts på broar innan 
brounderhållspaket, då som utförandeentreprenader, och åtgärder som gjorts 
genom brounderhållspaket. Broarna som valdes var snarlika och hade ombesörjts 
med likadana åtgärder för att en ekonomisk jämförelse skulle kunna göras. Det 
togs också hänsyn till när broåtgärderna utfördes, åtgärderna utanför (innan) 
paketet valdes så nära paketets start som möjligt. När den ekonomiska jämförelsen 
gjordes mellan åtgärder i brounderhållspaket och åtgärder från 
utförandeentreprenader åtogs även en indexberäkning på den svenska kronan.33 
Reparationsåtgärderna som gjorts på de olika broarna var utförda av samma 
entreprenör för att jämförelsen skulle bli så rättvis som möjligt.  

Åtgärderna som jämfördes på de olika broarna var utbyte av rörbro, byte av 
kantbalk, byte av räcke och byte tätskikt.  

3.3.1 Utbyte av rörbro 

I ett brounderhållspaket hade två byten av rörbro gjorts, dessa jämfördes med två 
tidigare utbyten. Broar som valdes i brounderhållspaket var: 

  

                                                 
33

 Statistiska centralbyrån, Prisomräknaren – räkna på inflationen, hämtad 25 april 2013, 

<http://www.scb.se/Pages/PricesCrib____258649.aspx>. 
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Bro 16-1086-1 nybyggd 2012-12-21, konstruktionsyta 203,0 m2, 
konstruktionslängd 5,84 m och 11,6 m räcke. Konstruktionstyp: lågbyggd, 
samverkanskonstruktion i stål. 

 

Figur 4 Bro 16-1086-1.34 

Bro 16-932-1 nybyggd 2012-08-13. Brons slutbesiktningsdatum var 2012-11-22 
med en garantitid på fem år. Konstruktionsyta 103,0 m2, konstruktionslängd på 
3,35 m och 32,4 m räcke. Konstruktionstyp: cirkulär, samverkanskonstruktion i 
stål. 

 

Figur 5 Bro 16-932-1.35 
                                                 
34

 BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
35

 BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
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Broarna som inte ingick i paketet var: 

Bro 16-1051-1 nybyggd 2009-06-15. Brons slutbesiktningsdatum var 2009-10-08 
med en garantitid på fem år. Konstruktionsyta 111,0 m2, konstruktionslängd 3,7 m 
och 3,7 m räcke. Konstruktionstyp: lågbyggd, samverkanskonstruktion i stål. 

 
Figur 6 Bro 16-1052-1.36 

 

Bro 16-1062-1 nybyggd 2008-12-19. Brons slutbesiktningsdatum var 2009-10-08 
med en garantitid på fem år. Konstruktionsyta 100,0 m2, konstruktionslängd 4,3 m 
och 4,4 m räcke. Konstruktionstyp: lågbyggd, samverkanskonstruktion i stål. 

 

Figur 7 Bro 16-1062-1.37 

                                                 
36

 BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/Vybilder/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
37

BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/Vybilder/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
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Vid kostnadsjämförelsen av rörbroarna användes ekv. (3.1). 

                  

                     
                                    ekv. (3.1) 

Bro 16-1086-1 

        

      
              

Bro 16-932-1 

          

      
              

Bro 16-1052-1 

           

      
              

Bro 16-1062-1 

        

      
              

3.3.2 Byte av räcke, tätskikt och kantbalk 

Broar som valdes och har åtgärdats i brounderhållspaket: 

Bro 16-848-1 åtgärdsdatum 2011-11-10. Bron slutbesiktades 2011-12-16 och har 
en garantitid på fem år. 

 

Figur 8 Bro 16-848-1.38 

                                                 
38

BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/Vybilder/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
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Bro 16-349-1 åtgärdsdatum 2011-10-21. Bron slutbesiktades 2011-12-16 och har en 

garantitid på fem år. 

 

Figur 9 Bro 16-349-1.39 

Broar som åtgärdades innan brounderhållspaketet: 

Bro 16-523-1 åtgärdsdatum 2007-08-20. Bron slutbesiktades 2007-10-22 och hade 
en garantitid på fem år. 

 

Figur 10 Bro 16-523-1.40 

                                                 
39

BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/Vybilder/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
40

 BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/Vybilder/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
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Bro 16-818-1 åtgärdsdatum 2010-12-01. Bron besiktades 2011-04-27 och hade en 
garantitid på fem år. 

 

Figur 11 Bro 16-366-1.41 

Tabell 4 Kostnader för byte kantbalk, byte tätskikt och byte räcke 

Bro Byte kantbalk Byte tätskikt Byte räcke 

16-848-1 13000 kr/m 8000 kr/m
2 

4100 kr/m 

16-349-1 11000 kr/m 2400 kr/m
2 

3000 kr/m 

16-523-1 13000 kr/m 1800 kr/m
2 

2800 kr/m 

16-366-1 9000 kr/m 1700 kr/m
2
 2800 kr/m 

Priserna för de olika reparationsåtgärderna har lämnats av en entreprenadingenjör 
som varit inblandad i reparationerna. 

 

Det har också granskats och gjorts jämförelser mellan förfrågningsunderlag, 
brounderhållspaketen emellan, för att nå fram till resultatet. Genom en jämförelse 
framgår vad som skiljde mellan Skaraborgspaketets förfrågningsunderlag och 
andra brounderhållpakets förfrågningsunderlag.

                                                 
41

 BaTMan, https://batman.vv.se/batman_upload_katalog/Vybilder/, Trafikverket, hämtad 19 maj 2013. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, 

entreprenör och konsult i brounderhållspaket? 

4.1.1 Beställare 

Vid upphandling av brounderhållspaket arbetar Trafikverket utefter lagen om 
offentlig upphandling, LOU. LOU baseras på EU: s krav för upphandlingar och 
behandlar det som kallas för den klassiska sektorn, såsom konsulttjänster och 
byggentreprenader. 

Upphandlingsavdelningen på Trafikverket beslutar om när ett brounderhållspaket 
skall gå ut för upphandling. Beslutet omfattar strategier på hur upphandlingen 
skall gå till baserat på olika inspektioner som görs. Broförvaltaren för området, av 
brounderhållspaketet, bestämmer vad som skall ingå i upphandlingen och 
kommunicerar vidare till upphandlingsansvarig. Trafikverket skapar ett 
förfrågningsunderlag som innehåller bland annat bygghandlingar och juridiska 
dokument såsom administrativa föreskrifter, AF, och upphandlingsföreskrifter, 
UF, som läggs till ett kontraktsvillkor. 

 

Figur 12 Ingående handlingar i underhållspaket.42 

Förfrågningsunderlaget skall vara tydligt, det skall vara kalkylerbart för 
leverantörerna, det här kallas att förfrågningsunderlaget är transparant. För att 
underlätta upprättandet av förfrågningsunderlaget utgår Trafikverket från så 
kallade inköpsmallar som ligger i systemet. Dessa mallar används exempelvis för 
att broförvaltaren lättare ska kunna beskriva vad upphandlingen omfattar. 

                                                 
42

 O Olsson, Info Sverigepaketet, Trafikverket, 2012-11-20. 
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En upphandlingstidplan läggs ut på Trafikverkets hemsida. I tidplanen kan alla 
leverantörer gå in och se aktuella upphandlingar och planerade upphandlingar. Det 
här ger entreprenörerna möjlighet att planera inför kommande upphandlingar. 

Upphandlingarna om brounderhållspaket läggs in i ett elektroniskt 
upphandlingssystem, CTM. Där läggs bland annat beslut om upphandling, 
förfrågningsunderlag och tider (sista anbudsdag etc.). Härifrån kan entreprenören 
hämta förfrågningsunderlaget och senare även lämna in ett anbud. Under 
upphandlingstiden svarar Trafikverket på eventuella frågor som kan komma att 
uppstå. Det hålls även en genomgång för entreprenörerna som tagit ut 
förfrågningsunderlaget där Trafikverket erbjuder information om arbetet och tar 
upp frågor entreprenören har. Det här görs för att beställare och entreprenör skall 
vara överens om en gemensam tolkning av handlingarna. Trafikverket försöker 
alltså klargöra för handlingarna innan entreprenören sätter sitt pris. 

Brounderhållspaket annonseras alltid ute i Europa, i databasen TED. Det beror på 
att upphandlingen, nästan alltid, hamnar i det så kallade övre tröskelvärdet som 
varierar mellan 40 och 48 miljoner kronor. 

När Trafikverket tecknat kontrakt med en entreprenör fortsätter arbetet för 
beställaren genom bland annat möten med entreprenören, övrig kommunikation 
och besiktningar. 

Möten som hålls är byggmöten, inspektionsmöten och ett årligt möte där de 
träffas på ombudsnivå med entreprenörens chef, Trafikverkets chef och 
projektledare och utvärderar arbetet på ett högre plan. Vanligtvis hålls byggmöten 
en gång i månaden mellan beställare och entreprenör. På dessa möten träffas 
byggledare, broförvaltare och projektledare från beställaren med entreprenörens 
platschef och entreprenadingenjör. Mötena behandlar bland annat föreberedande 
och åtgärder inom teknik, miljö och kvalitet. På inspektionsmötena medverkar 
oftast samma personer som under byggmötena men under dessa möten, också 
kallat syner, träffas de ute på broarna för att diskutera kommande åtgärder.  

Utöver dessa möten hålls det en ständig kommunikation mellan beställare och 
entreprenör. Det är ofta en nödvändighet att hålla en tät kommunikation eftersom 
arbetet sker kontinuerligt. Beställarens byggledare har mest intensiv kontakt med 
entreprenören. Det är byggledarens uppgift att följa entreprenörens arbete och 
kontrollera processen ute i verksamheten från beställarens sida. Byggledaren 
dokumenterar hur arbetet fortskrider och vad som händer på arbetsplatsen, en så 
kallad besöksrapport. Besöksrapporten innehåller som regel lite bilder från 
arbetsplatsen och vad entreprenören håller på med för tillfället. Rapporten skickar 
sedan byggledaren till beställarens broförvaltare, projektledare och till 
entreprenörens platschef, entreprenadingenjör och chef för avdelningen.  
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Under paketets gång genomförs delbesiktningar av underhållsarbetet. Garantitiden 
börjar efter delbesiktningen och är fem år på det avhjälpande underhållet. När den 
kontrakterade tiden på paketet är ute genomförs även en såkallad slutbesiktning. 
Garantitiden för det avhjälpande underhållet i paketet kan sammanfattas som:  

 Reparationsåtgärder som genomförs första året: garantitid ett år efter 
slutbesiktning. 

 Reparationsåtgärder som genomförs andra året: garantitid två år efter 
slutbesiktning. 

 Osv. 

4.1.2 Entreprenör 

Intresserade entreprenören hämtar ut ett förfrågningsunderlag om 
brounderhållspaketet. Utifrån förfrågningsunderlaget räknar sedan en kalkylator 
hos entreprenören fram en kostnad för att utföra arbetet. Den framräknade 
kostnaden diskuteras hos entreprenören och om arbetet anses intressant och 
lönsamt lämnas ett anbud till beställaren. Om beställaren sedan väljer att anlita 
entreprenören för arbetet tecknas ett kontrakt. 

Brounderhållspaketen för en region har som standard en femårig varaktighet. Det 
betyder att under dessa fem år arbetar entreprenören med förebyggande underhåll, 
avhjälpande underhåll och akuta åtgärder.  

 

Figur 13 Olika typer av underhåll.43 

                                                 
43

 J Silfwerbrand & H Sundquist, Drift, underhåll och reparation av konstbyggnader, utgåva 2, KTH 

Byggvetenskap, Stockholm, 2001. 
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Det förebyggande underhållet består bland annat utav sopning, spolning och 
rensning. Det avhjälpande underhållet består utav ett antal utpekade 
broreparationer som ska utföras utav entreprenören varje år. Reparationerna är 
valda utav beställaren, Trafikverket, där entreprenören själva kontaktar en konsult 
för att plocka fram ritningar och handlingar för bron. De akuta åtgärderna innebär 
oförutsedda skador på broar i området. Det kan exempelvis skett en trafikolycka 
som orsakat skada på bron vilket måste åtgärdas. Då vägdriften är ansvarig för 
trafiksäkerhet och ständigt åker runt och kontrollerar vägar är det ofta driften som 
upptäcker om det skett en skada på någon bro. Utifrån detta säkrar 
driftentreprenören platsen och kontaktar antingen broförvaltaren för området på 
Trafikverket eller entreprenören som sköter brounderhållet för området. Därefter 
sker arbetet som vid avhjälpande underhåll att entreprenören kontaktar en konsult 
som plockar fram handlingar och ritningar för bron och därefter åtgärdar 
entreprenören skadan på bron. Vid större åtgärder kan det hända att beställaren 
vill veta i förväg hur mycket arbetet kommer att kosta. Då upprättar 
entreprenören en budget som beskriver detta och Trafikverket kan utefter den 
avgöra om de kan finansiera åtgärden eller om en tillfällig åtgärd måste tas i 
hänsyn. 

Under kontraktets gång kommuniceras det mycket mellan entreprenör och 
beställare samt entreprenör och konsult. Det hålls månadsvis ett så kallat 
byggmöte där entreprenören (platschef och entreprenadingenjör) träffar 
beställaren (broförvaltare, projektledare, byggledare). På dessa möten diskuterar 
entreprenören och beställaren, Trafikverket, hela kedjan med förberedande och 
åtgärder inom teknik, miljö och kvalitet. Entreprenören har även möten med en 
konsult såkallade projekteringsmöten. Projekteringsmötena behandlar eventuella 
frågor om handlingarna för broarna och kommande projektering. Utöver dessa 
möten sinsemellan hålls det en ständig kommunikation mellan respektive parter. 
För att arbetet ska fungera så smidigt som möjligt för entreprenören, och övriga 
parter med för den delen, är det viktigt att hålla en tät kontakt. Platschefen kan 
exempelvis behöva rådgivning utav broförvaltaren på Trafikverket eller om det 
uppstått något problem angående handlingarna kontakta konsulten. 

Mycket av arbetet i brounderhållspaketet sker under den varmare delen av året då 
många av åtgärderna är beroende av ett visst klimat. Det här gör att entreprenören 
lättare kan planera in när och hur åtgärderna ska vidtas på den andra delen av året. 
När entreprenören väl genomför underhållsarbetet arbetar de efter beskrivningar 
och ett regelverk som styr hur det hela ska skötas på rätt sätt. 

4.1.3 Konsult 

Beställarens konsult 

När upphandlingen för ett brounderhållspaket ska utformas händer det att 
konsulter bidrar på olika sätt. De kan exempelvis hjälpa projektledaren att 
inspektera broarna för att få en känsla av vilka åtgärder som ska ingå i paketet med 
BaTMan, Bridge and Tunnel mannagement, som referens till vilka broar som ska 
granskas närmare. Det händer också att de hjälper till att plocka fram mallar och 
förfrågningsunderlag inför upphandlingen. 
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Vid åtgärder på de större vägarna, ÅDT över 6000 fordon, krävs det att alla 
inblandade är samordnade för att arbetet ska flyta på bra och för att det ska kosta 
så lite som möjligt. Det är vanligt att en konsult står för samordningen av 
underentreprenörer, driftverksamheten med flera. Konsulten kontaktas så fort 
tider för dessa åtgärder är planerade och konsulten sköter därefter samordning av 
de inblandade.  

Entreprenörens konsult 

En konsult hjälper entreprenören med ritningar och att plocka fram nödvändiga 
handlingar  för det avhjälpande underhållet. Arbetet varierar mycket från bro till 
bro och vid enklare åtgärder är det inte alltid det krävs ritningar.  Om så är fallet 
tar endast konsulten fram relationshandlingar på verkligt utförda åtgärder för 
entreprenören.  

Konsulten har en tät kontakt med entreprenören när de arbetar med 
brounderhållspaket. Konsulten är som regel sällan med på möten, såsom 
byggmöten, utan en stor del av kommunikationen med entreprenören sker via 
mejl och telefon. Då konsulten medverkar på byggmöten gäller det oftast större 
frågor som skall diskuteras med beställaren. Komplexiteten på 
reparationsåtgärderna har en stor del att göra med hur mycket konsulten blir 
inblandad. Det är dock vanligt att konsulten tillsammans med entreprenören har 
ett så kallat projektmöte. På projektmötena diskuterar konsulten tillsammans med 
entreprenören olika lösningar, hur konsulten skall upprätta handlingarna, vad 
ritningarna skall innehålla och hur mycket detaljer som krävs. 

Konsulten skapar också skräddarsydda beskrivningar utefter vad entreprenören 
behöver veta för kommande åtgärder, exempelvis byte av räcke. De arbetar 
ständigt utefter ”vad som krävs” för att entreprenören skall kunna utföra arbetet 
och redovisar bara den nödvändiga informationen på ritningar och i beskrivningar. 

Konsulten tillför även teknikstöd om det behövs och pratar gärna med 
entreprenören via telefon då det är en snabb dialog. Vid arbeten i 
brounderhållspaket är det viktigt att konsulten och entreprenören håller en tät 
kontakt för att det inte skall uppstå missuppfattningar och för att det skall bli en 
bra slutprodukt.  
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4.2 Hur har arbetssätten förändrats för beställare, 

entreprenör och konsult i och med den nya formen att 

upphandla brounderhåll i paket? 

4.2.1 Beställare 

 Lättare att planera när brounderhållspaketet skall lanseras. 

 Mindre sammanlagd tid vid upphandling. 

 Mindre kontakt med konsulten. 

 Färre grundläggande frågor att svara på från entreprenören. 

 Talar om för entreprenören vad som skall göras men inte hur. 

4.2.2 Entreprenör 

 Entreprenören har mer ansvar (totalentreprenad). 

 Mer kontakt med konsulten – ansvarar för att ta fram nödvändiga 

handlingar, ritningar och tekniska beskrivningar. 

 Ny förståelse för det förebyggande underhållet. 

 Spenderar mer tid på det administrativa arbetet såsom planering. 

 Tätare kontakt med alla då arbetet sker kontinuerligt. 

4.2.3 Konsult 

 Mer kontakt med entreprenören – mindre med beställaren. 

 Mer specificerade handlingar för utförandet (inga ”onödiga” detaljer). 

 Tydligare dialog och tydligare ramar om vad som skall göras. 

4.2.4 Analys 

Gemensamt för frågeställningens resultat hos de olika parterna var att själva 
utförandet inte har förändrats speciellt mycket. De stora förändringarna ligger i 
kommunikationen och vem som arbetar mot vem. Eftersom entreprenadformen 
är utav totalentreprenad lägger beställaren över mycket av ansvaret och arbetet på 
entreprenören.  

I och med att brounderhållspaketen är en totalentreprenad ger det här även 
entreprenören mer frihet från beställaren. Paketens kontrakterade längd är fem år 
vilket också ger entreprenören mycket tid att utvecklas inom brounderhållsarbeten 
och även få en större kunskap om varför det är viktigt, och att det är viktigt. Det 
här leder till att underhållet får mer fokus och samtidigt en högre kvalitet än 
tidigare.  
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4.3 Vilka effektivitetsvinster/förluster ger den nya 

formen av brounderhåll i paket i administration och 

produktion 

Enligt Nationalencyklopedin, ”Effektivitet, prestationsförmåga, inom ekonomin 
förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat.”44 

Vidare tolkas effektivitet som tid och pengar. 

4.3.1 Administration 

Förutom önskan att öka kvaliteten på brounderhållet ansåg Trafikverket att 
effektivitetsvinsterna vid ett brounderhållspaket var störst inom administrationen. 
De trodde på mindre tid vid möten och genom att utnyttja totalentreprenaden, ge 
mer ansvar till entreprenören, därigenom vinna tid till andra arbetsuppgifter. Kan 
resultatet mäta sig med förväntningarna? 

Beställare 

Genom uppstarten av brounderhållspaket har broförvaltarna fått mindre att göra 
inom brounderhåll, både vid det förebyggande och det avhjälpande underhållet. 
Efter upphandlingen av underhållspaketet rullar arbetet på efter handlingarna och 
entreprenören sköter mycket av arbetet utan stöd från beställaren. Det här har 
frigjort mer tid för broförvaltare att ägna sig åt de större åtgärderna, de åtgärderna 
som kräver mer stöttning. Då beställaren även arbetar mot en entreprenör som är 
kunnig på broar försvinner mycket frågor som ständigt fick diskuteras med 
driftentreprenören, när brounderhållet ingick i grundpaket drift. Det här sparar 
också tid för beställaren.  

I de flesta brounderhållspaketen hålls ett byggmöte mellan entreprenören och 
beställaren en gång i månaden. Dessa möten blir ofta längre än byggmötena vid 
vanliga utförandeentreprenader då arbetet i ett brounderhållspaket är mer 
omfattande. Samtidigt anser de flesta intervjuade från beställarsidan, att den 
sammanlagda tiden som läggs på byggmöten blir ungefär samma eller mindre. Ett 
exempel som klargjorde det var att vid flera utförandeentreprenader blir det flera 
byggmöten och därmed mer sammanlagd spenderad tid på byggmöten för 
beställaren. 

                                                 
44

 Nationalencyklopedin, effektivitet, NE, 2013, hämtad 5 maj 2013, 

<http://www.ne.se/effektiviet/159058>. 
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Ett brounderhållspaket innehåller avhjälpande underhåll, flertalet reparationer av 
broar, och upphandlas en gång. Om dessa reparationer skulle upphandlats på 
traditionellt vis, med flera utförandeentreprenader, skulle beställaren (Trafikverket) 
sammanlagt lägga mer tid på dessa små upphandlingarna än de gör på en stor 
upphandling (brounderhållspaketet). Det blir alltså en tidsvinst från beställarens 
sida vid upphandlingen av brounderhållspaket. En annan tidsvinst som görs i 
upphandlingsskedet är att det krävs mindre samordning utav de olika 
upphandlingarna när det är färre, som det blir vid ett brounderhållspaket. 
Beställarens mål vid upphandlingar är att få så många anbud som möjligt och ge 
alla intresserade leverantören en chans till anbud. Vid flera upphandlingar planeras 
det mer när upphandlingen skall gå ut för att entreprenörerna i sin tur skall ha tid 
att räkna på arbetet.  

Entreprenör 

Brounderhållspaketen specificerar vad för reparationer som skall utföras under 
året, och de kommande åren, men inte när under året. Det här ger entreprenören 
en möjlighet att planera åtgärderna långt i förväg och bestämma när det passar 
entreprenören bäst att utföra arbetet under året. Det här kan göra att 
reparationsåtgärden kan utföras utan problem och gå som planerat. Entreprenören 
lägger mer tid på det administrativa arbetet när de arbetar i brounderhållspaket. 
Det administrativa arbetet kan exempelvis vara att se till att allt blir gjort, 
planering, följa upp småskador osv. 

Kommunikationsmässigt hålls en mer ständig kontakt med byggledaren och 
entreprenören kommunicerar mer med konsult än tidigare. Samtidigt är 
beslutsvägarna oftast kortare än innan och det hålls ungefär lika många möten 
som tidigare. 

Om förfrågningsunderlagen är tydliga och entydiga kan entreprenören maximera 
sina vinster genom att lösa uppgiften inom ställda krav. 

En negativ effekt för entreprenören som kan uppstå vid arbete i 
brounderhållspaket är att underhållsarbetet är säsongsbetonat. Under de varmare 
delarna av året är arbetsbelastningen hög och under vintertid lägre vilket kan skapa 
en otrygghet bland yrkesarbetarna. 

4.3.2 Analys av effektivitet i administration 

Resultatet visar att arbete med brounderhållspaket frigör mest tid för beställaren. 
Då mycket av ansvaret och arbetet överlämnas till en entreprenör vid en 
totalentreprenad ger det beställaren tid att sköta annat. 

Sammantaget finns det stora effektivitetsvinster att göra både hos beställare och 
entreprenör om samarbetet fungerar. 
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4.3.3 Produktion 

För att tydliggöra vilka effektivitetsvinster eller förluster som gjorts i produktionen 
i samband med brounderhållspaket istället för enskilda utförandeentreprenader 
valdes ett antal reparationsåtgärder från paketet och innan paketet. De första 
reparationsåtgärderna som jämfördes var byte av rörbro. De andra åtgärderna som 
jämfördes var enkla reparationsåtgärder såsom utbyte kantbalk, utbyte räcke och 
utbyte tätskikt. 

Utbyte av rörbro 

I brounderhållspaketet hade två byten av rörbro utförts. Dessa jämfördes med två 
byten av rörbro som gjorts några år innan paketet infördes i regionen. Samma 
entreprenör stod för alla byten för att jämförelsen skulle bli så riktig som möjligt.  

När jämförelserna gjordes räknades totalkostnaden upp med hjälp av 
prisomräknaren på Statiska centralbyråns hemsida för att kostnaden skulle bli rättvis 
inflationsmässigt. Totalkostnaden dividerades med brons konstruktionsyta för att  
en jämförelse skulle bli möjlig.  

Tabell 5 Kostnader för rörbrobyten 

Bro Kostnad per kvadratmeter (kkr)/m
2 

16-1086-1 15.25 

16-932-1 21.29 

16-1052-1 28.60 

16-1062-1 19.96 

 

Det slutliga resultatet av jämförelsen: 

 Det billigaste utbytet var bro 16-1086-1, som ingick i brounderhållspaketet. 

 Det dyraste utbytet var bro 16-1052-1, som gjordes innan 
brounderhållspaketet i separat utförandeentreprenad. 

Vidare resultat var att det näst billigaste utbytet skedde utanför paketet och det 
näst dyraste utbytet låg i paketet. 
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Byte räcke, kantbalk och tätskikt 

Fyra broar jämfördes med liknande åtgärder, det var samma entreprenör som 
utfört arbetet. Två broar ingick i ett brounderhållspaket och två av broarna hade 
reparerats innan paketet infördes.  

Tabell 6 Kostnader för byte kantbalk, byte tätskikt och byte räcke 

Bro Byte kantbalk Byte tätskikt Byte räcke 

16-848-1 13000 kr/m 8000 kr/m
2 

4100 kr/m 

16-349-1 11000 kr/m 2400 kr/m
2 

3000 kr/m 

16-523-1 13000 kr/m 1800 kr/m
2 

2800 kr/m 

16-366-1 9000 kr/m 1700 kr/m
2
 2800 kr/m 

 

Det slutliga resultatet av jämförelsen: 

 Billigast kantbalksbyte: bro 16-366-1, som utfördes innan 
brounderhållspaketet i separat utförandeentreprenad. 

 Billigast tätskiktsbyte: bro 16-366-1, som utfördes innan 
brounderhållspaketet i separat utförandeentreprenad. 

 Billigast räckesbyte: bro 16-366-1 och bro 16-523-1, båda som enskilda 
utförandeentreprenader. 

4.3.4 Analys av effektivitet i produktion 

Resultatet av jämförelsen vid utbyte rörbro tar endast hänsyn till totalkostnad och 
konstruktionsyta. Det billigaste rörbrobytet ingick i ett brounderhållspaket vilket 
kan betyda att det sker effektivitetsvinster i produktionen.  

Vid jämförelsen av byte kantbalk, byte tätskikt och byte räcke var 16-366-1 
billgast. Vid dessa jämförelser blev kostnaden högre på bro 16-523-1 på grund av 
vattenbilning vid rivning av kantbalk. Vid kantbalksbytet av bro 16-366-1 blev 
kostnaden lägre då det saknades inborrad armering i den befintliga bron. Andra 
notiser är att 16-848-1, som är en mindre bro, ger höga priser eftersom 
etableringskostnader slår igenom hårt på á-priserna, framförallt på tätskikt.  
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4.4 Hur skiljer sig underhållsarbete inom region 

Skaraborg från andra närliggande områden med 

pågående brounderhållspaket? 

Idag finns det brounderhållspaket över stora delar av Sverige. Skaraborgspaketet 
var ett av de första paketen som Trafikverket lanserade. Men hur fungerar arbetet i 
Skaraborg och hur har arbetet med brounderhållspaket utvecklats sedan 
Skaraborgspaketet? 

Det är mycket som har förändrats sedan Skaraborgspaketet. Den största 
skillnaden mellan Skaraborgspaketet och andra brounderhållspaket är hur 
kontraktet är uppbyggt och hur förfrågningsunderlaget såg ut. I dagens 
brounderhållspaket innehåller förfrågningsunderlaget redan projekterade färdiga 
handlingar för att entreprenören lätt ska kunna beräkna kostnad på arbetet. Här 
skiljer sig Skaraborgspaketets förfrågningsunderlag genom att de innehöll en fiktiv 
bro, en påhittad bro, med några standardåtgärder som skulle prissättas. Utöver 
den fiktiva bron innehöll förfrågningsunderlaget en lista på åtgärder som 
entreprenören skulle prissätta, olika typer av reparations- och underhållsåtgärder, 
såsom röjning av koner, reparation av betongskador och byte av räcke etc. Tanken 
bakom Skaraborgspaketets förfrågningsunderlag var att den fiktiva bron och listan 
med åtgärder skulle användas i praktiken för prissättning av de verkliga åtgärderna 
som entreprenören gjorde. Det här visade sig vara svårt då ingen bro är den andra 
lik och priserna i listan och för den fiktiva bron inte gick att använda som 
beräknat. Problemen som uppstod i Skaraborgspaketet, på grund av 
förfrågningsunderlaget, är en stor anledning till att brounderhållspaket idag 
innehåller ett antal förprojekterade åtgärder på broar som ligger i paketet. 

Utöver dessa skillnader i förfrågningsunderlaget  på Skaraborgspaketet, innehöll 
handlingarna även några andra förändringar. I Skaraborgspaketet förutsattes att 
mycket av arbetet skulle ske på löpande räkning, självkostnadsprincipen, vilket 
innebär att entreprenören inte lämnar ett pris utan fakturerar i efterhand vad det 
har kostat. I vanliga fall, som det ser ut nu, frågar handlingarna i  
brounderhållspaketen efter ett fast pris. I brounderhållspaketet i Skaraborg skiljer 
sig även förfrågningsunderlaget med att det inte efterfrågar konsultkostnader, 
kostnad för tillfälliga trafikanordningar, entreprenörens personalkostnad och 
utrustning etc. Överlag är förfrågningsunderlagen för dagens brounderhållspaket 
mer genomarbetade än Skaraborgspaketets förfrågningsunderlag. 
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Trafikverket upptäckte att Skaraborgspaketets underlag inte räckte till och det 
började snabbt uppstå problem och konflikter mellan beställare (Trafikverket) och 
entreprenör (Svevia). Det blev väldigt mycket ÄTA-arbeten, ändringar- och 
tilläggsarbeten, och allmänt mycket krångel. Därför utvecklades en ny metod för 
hur arbetet skulle fortskrida i Skaraborgspaketet. Metoden innebar att beställare 
tillsammans med entreprenör synade broarna för att sedan tillsammans komma 
överens om vad som skall åtgärdas på respektive bro. Därefter räknar 
entreprenören på arbetet och lämnar över en budget över vad reparationen 
kommer att kosta för beställaren. Budgeten för reparationen som entreprenören 
skickat till beställaren jämförs med den som beställaren själva har beräknat. 
Jämförelsen sker för att beställaren skall uppskatta om entreprenörens pris är 
rimligt. Det här arbetssättet skiljer sig helt från hur de arbetar i de senare 
brounderhållspaketen.  

4.4.1 Analys 

Vid totalentreprenader har det visat sig att förfrågningsunderlagets utformning har 
stor betydelse för både beställare och entreprenör. För att slutprodukten skall få 
den kvalitet och de egenskaper som beställaren önskar är det viktigt att beställaren 
lyckats utforma förfrågningsunderlaget så att tillräckliga funktionskrav är 
definierade. Slutresultatet kan komma att bli ett bakslag för beställaren om 
beställaren varit oklar med vad som önskats.45 

Skaraborgspaketet ger entreprenören väldigt mycket frihet och eget ansvar medan 
de senare brounderhållspaketen är mer styrda, kan kallas styrd totalentreprenad.

                                                 
45

 HÅ Mattsson, Funktionsentreprenad Brounderhåll: En pilotstudie i Uppsala län, KTH 

Byggvetenskap, Stockholm, 2006. 



Diskussion 

43 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 
konsult i brounderhållspaket? 

Resultatet på frågeställningen beskriver de olika stegen och arbetsuppgifterna för 
de olika parterna, beställare, entreprenör och konsult, vid arbete i ett 
brounderhållspaket. Det alla inblandade parter har gemensamt är att alla som 
intervjuades nämnde, på något sätt, hur betydande en tät kommunikation var för 
att lyckas med arbetet i ett brounderhållspaketet. Då de ska arbeta tillsammans i 
fem år är det viktigt att hålla kontakten och prata sinsemellan.  

5.1.2 Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 
konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i paket? 

Konsulten, som tidigare arbetat mot beställaren, arbetar nu mot entreprenören. 
Både entreprenörens och konsultens åsikter om den här förändringen var att det 
var lärorikt och kunde vara värdefullt. Konsulten är som regel väldigt teoretisk 
medan entreprenören är praktisk, därför kan de ha mycket att lära av varandras 
sätt att arbeta. Tidigare, vid utförandeentreprenader, arbetade entreprenören 
endast utefter de ritningar och beskrivningar som beställaren tagit fram, med hjälp 
av en konsult. Som arbetet fungerar nu har entreprenören ofta en dialog med 
konsulten om hur de önskar att utföra en åtgärd och konsulten ger feedback. 
Tillsammans kommer de överens om hur reparationen ska utföras och vilka 
handlingar konsulten behöver plocka fram. Det här i sin tur kan leda till att arbetet 
som helhet fortlöper bättre och både entreprenör och konsult fokuserar på vad 
som är viktigt för slutprodukten.  

Ett problem som belystes när Trafikverket utformade brounderhållspaketen var 
att det skulle bli svårt att sysselsätta entreprenören under de kallare delarna av året, 
november till april. Både reparationer och underhåll är svårt att utföra den här 
delen av året då det är snö och kallt, svårt och dyrt att utföra gjutningsarbeten, 
byte av tätskikt, sopning med mera. Utav de intervjuade entreprenörerna var det 
blandade åsikter om detta. Det som sågs som positivt var att vintertid ges 
entreprenören stora möjligheter att planera mer inför kommande underhållsarbete. 
Det här leder till att när arbetet skall utföras är allt välplanerat och entreprenören 
kan långt i förväg veta hur arbetet skall skötas. Vidare ansågs det negativt att 
arbetsflödet för entreprenörerna gick upp och ner. Planeringsarbetet sköts till stor 
del av tjänstemännen och entreprenörens yrkesarbetare får lite och göra under den 
kallare tiden på året. Det är därför viktigt att entreprenören har andra 
arbetsuppgifter till dessa arbetare. I en del av brounderhållspaketen ingår några 
rörbrosbyten. Åtgärden påverkas inte riktigt på samma sätt av kylan och kan delvis 
utföras under de kallare delarna av året. 
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En annan risk som togs upp vid utformandet av brounderhållspaketen var att 
Trafikverket skulle gå miste om en del av marknaden, främst de små 
entreprenörerna. Det här skulle i sin tur leda till färre anbud och på så vis mindre 
konkurrens. Enligt Marlene Hansson, som arbetar med upphandling på 
Trafikverket, har de fått aningen färre anbud på brounderhållspaketen jämfört 
med exempelvis vanliga utförandeentreprenader. Det här kan dock även bero på 
att brounderhållspaketen är relativt nya och fler budgivare förväntas i framtiden. 
Storleken på entreprenörerna som lagt anbud har varierat och de som har varit 
anbudsvinnare har också varierat. Tabell 5.1 redovisar vinnande entreprenörers 
storlek. 

Tabell 7 Storlek på några anbudsvinnande entreprenörer 

Brounderhållspaket Entreprenör Storlek 

Skaraborg Svevia Stor 

Halland Gatu och Väg Väst AB Medelstor 

Norra Bohuslän/Dalsland Flink Byggnads AB Liten 

Örebro NCC Stor 

Inför framtiden behöver förmodligen Trafikverket alltså inte vara oroliga för att 
de mindre entreprenörerna inte är konkurrenskraftiga för brounderhållspaketen. 

5.1.3 Vilka effektivitetsvinster/förluster ger den nya formen av 
brounderhåll i paket i administration och produktion? 

Administration 

Vid uppstarten av brounderhållspaketen var en av Trafikverkets tankar att det 
skulle minska mötena och kommunikationen mellan beställare och entreprenör 
som i sin tur skulle frigöra tid för båda parter. Som det ser ut för tillfället hålls ett 
byggmöte som regel en gång i månaden och den övriga kommunikationen är tät, 
vilket är mer än förväntat. Det här anser flertalet av de intervjuade bero på att det 
fortfarande är ett relativt nytt koncept. Vidare anser de att samarbetet fungerar 
bättre och bättre vilket leder till färre frågor och funderingar från bägge parter 
vilket har frigjort tid. En av de grundläggande uppfattningarna var att 
entreprenören skall sköta större delen av underhållsarbetet utan stöttning och 
frågor. Genom att ha en entreprenör som endast sköter brounderhållet, tidigare 
stod vägdriften för underhåll av vägar och broar, har entreprenören oftast en 
bättre kunskap om brounderhåll vilket har gett bättre effektivitet i hela kedjan. 
Med en kunnig entreprenör försvinner många grundläggande frågor som ständigt 
fick tas upp med vägdriften angående brounderhållet. Det här har gett 
Trafikverket mer tid till att planera åtgärder på de stora broarna.  



Diskussion 

45 

Vidare visar resultatet att beställaren även har vunnit tid vid upphandlingarna. Värt 
att notera är att upphandlingen av ett brounderhållspaket har blivit mer kritiskt för 
entreprenören. Paketering av brounderhåll har lett till att det blivit färre 
upphandlingar som entreprenörerna kan lägga anbud på. Det här leder till att 
entreprenören blir mer pressad att räkna hem arbetet, eftersom entreprenören 
förlorar många jobb på att inte räkna hem paketet. Detta kan vara en anledning till 
att det ibland ansågs, från entreprenörens sida, att den tid som läggs på att räkna 
på ett brounderhållspaket är längre än den sammanlagda tiden som läggs på att 
räkna på flera utförandeentreprenader, som det var innan paketen. Entreprenören 
blir alltså pressad eftersom det är viktigt att lämna ett bra anbud och lägger därför 
ofta mer tid på upphandlingen vid ett sådant arbete. Det läggs också mer tid från 
entreprenören på stora upphandlingar då mycket tid går åt att dubbelkolla det 
tidigare arbetet. 

Konsulterna är oroliga att reparationer som görs i brounderhållspaket, och därav i 
totalentreprenad istället för utförandeentreprenad, alltid ger den billigaste 
lösningen men inte alltid den bästa. Däremot anser Trafikverket att vid en 
totalentreprenad utnyttjas entreprenörens kunskap och produktionskreativitet 
vilket ger mer för varje satsad krona. 

Eftersom det hålls en ständig kontakt mellan de inblandade parterna lär de känna 
varandra vilket gör det enklare att föra en öppen diskussion. Det här är svårt att 
mäta i effektivitet men borde vara en vinst av något slag. Effekten blir att det är 
lättare att nyttja varandras kompetens. 

Produktion 

I resultatet av kostnadsjämförelsen vid utbyte rörbro kunde det varit önskvärt att 
ha jämfört fler broar. Eftersom integrerat brounderhåll är ett nytt fenomen fanns 
det inte vid tillfället fler broar inom paketet att jämföra med. Vid jämförelserna 
hade det även varit intressant att tagit hänsyn till fler variabler än konstruktionsyta 
såsom räckesmängd och fyllnadsmängd. 

5.1.4 Hur skiljer sig underhållsarbete inom region Skaraborg från 
andra närliggande områden med pågående brounderhållspaket? 

Resultatet visade att det skiljde ganska mycket på Skaraborgspaketet, ett av de 
första brounderhållspaketen som Trafikverket lanserade, med andra 
brounderhållspaket. Resultatet kunde sammanfattas som att Trafikverket hade 
tagit en hel del lärdom av vad som gått snett i det paketet och försökt 
vidareutveckla brounderhållspaketen med det som utgångspunkt. Det kan därför 
ses som att Skaraborgspaketet var ett nödvändigt steg på vägen men att 
förfrågningsunderlaget för det underhållspaketet inte riktigt varit genomtänkt.  

Vid en närmare granskning av Skaraborgspaketets förfrågningsunderlag är det inte 
förvånande att det till en början uppstod en del konflikter mellan beställare och 
entreprenör. Då åtgärderna på den fiktiva bron i förfrågningsunderlaget inte 
stämde överens med majoriteten utav broarna i verkligheten är det som upplagt 
för konflikt mellan entreprenör, som vill tjäna pengar, och beställaren, som inte 
vill betala mer än förväntat.  
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Kontraktsmässigt är alla brounderhållspaket utav entreprenadformen 
totalentreprenad. Trafikverkets ursprungliga mål var att lägga över så mycket 
ansvar på entreprenören som möjligt för att bli en mer renodlad beställare. Med 
tiden märkte Trafikverket att det här blev ett för stort steg och tog därför ett steg 
tillbaka till ett mer styrt totalentreprenad. Åsikterna om det här var blandade dock 
ansåg alla de intervjuade att Skaraborgspaketet förmodligen var önsketänkande om 
hur det skulle fungera. Vidare ansåg några utav de intervjuade att Trafikverket 
tagit ett för stort kliv tillbaka och att brounderhållspaketen (idag) är för styrda. 
Samtidigt ansåg några att det krävdes, i dagens skede, att brounderhållspaketen 
skulle vara aningen styrda. Dessa åsikter är något Trafikverket kan ha i åtanke 
inför utformningen av framtidens brounderhållspaket. 

Att starta upp ett brounderhållspaket för en region är svårt. Från början kan det 
finnas en avsaknad av kompetens. Som beställare gäller det därför att hitta en 
arbetsform som är välfungerande innan upphandling. 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien i det här arbetet bestod till stor del av att granska Hans-Åke 
Mattssons licentiatavhandling Funktionsentreprenad Brounderhåll - En pilotstudie i 
Uppsala län och doktorsavhandling Integrated Bridge Maintenance - Evaluation of a pilot 
project and future perspectives. Arbetena som behandlar integrerat brounderhåll, i ett 
tidigt skede, har kunnat användas som bakgrund till examensarbetet. Skrifterna är 
även vetenskapligt granskade och kan därför ses som en säker referens. De var 
även värdefulla att ha läst inför de intervjuer som legat till stor grund för det här 
arbetet. Eftersom de har givit en nödvändig kunskap om ämnet för att kunna 
utföra en bra intervju.  

Vidare litteratur som granskats har handlat om brounderhåll i allmänhet, både hur 
det fungerar och betydelsen av det förebyggande brounderhållet. Det här har varit 
nyttigt för författaren då det gett en förståelse för arbetet som ingår i 
brounderhållspaketen och även för intervjuerna som ingått i examensarbetet. 

5.2.2 Intervjuer 

Mycket av informationen till examensarbetet har hämtats från intervjuer. Då 
författaren hade ringa tidigare erfarenhet från intervjuer var en studie av hur en 
vetenskaplig intervju går till nödvändig. Det fanns mycket publicerat material som 
rörde ämnet vilket underlättade förstudien. Det fanns däremot lite publicerat om 
ämnet integrerat brounderhåll vilket gjorde det svårt att få tillräcklig information om 
ämnet för att kunna ställa de rätta frågorna för de kommande intervjuerna. 
Författaren bestämde sig för att hålla några möten med de inblandade för att få 
mer bakomliggande information om integrerat brounderhåll. Under mötena hölls 
en lättsam dialog för att författaren skulle kunna få svar på sina spontana frågor 
angående ämnet. Mötena gick bra och författaren kunde fortsätta med arbetet och 
boka in de riktiga intervjuerna som senare skulle användas till examensarbetet och 
svara på frågeställningarna. 
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Författaren, som ringde i god tid till de som skulle intervjuas, hade inga problem 
att boka in många intervjuer i samband med varandra. Det här gjordes för att 
kunna fokusera på intervjuerna några dagar och därefter påbörja dokumenterandet 
av rapporten. De flesta som blev intervjuade för arbetet var väldigt engagerade 
och hade läst och satt sig in i de frågor som författaren skickat över i förväg via 
mejl. Det här underlättade arbetet för författaren och många av de som 
intervjuades erbjöd sig att svara på ytterligare frågor om sådana skulle uppstå. 

Sammantaget har intervjuerna fungerat bra och författaren anser att den fakta som 
samlats in är tillräcklig för att svara på arbetets frågeställningar. Inledningsvis var 
författaren lite orolig att en stor del av informationen skulle komma från 
intervjuer då vetenskapliga intervjuer är svårt att utföra, och det dessutom inte 
fanns mycket publicerad litteratur om ämnet. Vidare bedömer författaren att 
intervjuerna gått bättre och bättre under arbetets gång. Med erfarenhet från 
tidigare intervjuer är det viktigt att utvärdera vad som gått bra och vad som gått 
mindre bra och sedan använda det till nästkommande intervjuer. 

5.2.3 Dokumentanalys 

I arbetet har det gjorts analyser, beräkningar och jämförelser. 
Förfrågningsunderlag, anteckningar, PM och mötesprotokoll har analyserats för 
att nå fram till ett resultat på frågeställningarna. Dessa analyser har bidragit till 
resultat på bland annat frågeställning ett och fyra. Alla inblandade har varit 
hjälpsamma med att plocka fram material till dessa analyser vilket har underlättat 
arbetet för författaren.  

Beräkningarna som gjorts i examensarbetet är kostnadsberäkningar av olika 
åtgärder på broar. Beräkningarna gjordes för att kostnaderna skulle kunna 
jämföras mellan de olika broarna och på så vis nå ett resultat. Underlaget till dessa 
beräkningar har hämtats från BaTMan och författaren har fått handledning utav 
Leif Johansson (Trafikverket) för att välja broar och åtgärder som skulle kunna nå 
fram till ett resultat på frågeställning tre. BaTMan redovisade endast 
totalkostnaderna för broarna och inte kostnader på enskilda åtgärder och därför 
uppstod här ett problem. Eftersom broarna sällan hade identiska 
reparationsåtgärder var det oerhört svårt att göra en kostnadsjämförelse på dessa. 
Curt Larsson på Svevia, som var entreprenören som utfört reparationerna, 
plockade fram kostnaderna för de enskilda åtgärderna. Utifrån detta kunde sedan 
en jämförelse utföras på åtgärder som utförts innan brounderhållspaketet och i 
brounderhållspaketet. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I det här kapitlet sammanfattas resultatet av de frågeställningar som ställdes i 
avsnitt 1.2.3. Vidare avslutas kapitlet med rekommendationer på hur arbetet kan 
fortsätta och även utvecklas ytterligare. 

 

6.1 Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, 

entreprenör och konsult i brounderhållspaket? 

Det hela börjar med att beställaren beslutar om upphandling för ett nytt 
brounderhållspaket. Ett förfrågningsunderlag upprättas med nödvändig 
information och regler för att entreprenörer skall kunna räkna på arbetet. 
Entreprenörerna räknar på jobbet och kontaktar nödvändiga underleverantörer 
för att kunna lämna ett anbud. Den anbudsvinnande entreprenören tecknar 
kontrakt om brounderhållspaketet, med beställaren. Brounderhållspaketet är ett 
femårig totalentreprenad där entreprenören har som uppgift att sköta underhåll på 
en regions broar. 

Arbetet fortskrider med att entreprenören arbetar med brounderhåll utefter 
handlingarna. De arbetar vidare mot en konsult för att plocka fram nödvändiga 
ritningar och handlingar för de specificerade reparationsåtgärderna som också 
ingår i brounderhållspaketet. 

Under arbetets gång hålls allt som oftast byggmöten månadsvis mellan beställare 
och entreprenör samtidigt som det hålls en tät kontakt mellan alla inblandade 
parter. 

Beställaren utför delbesiktningar på entreprenörens arbeten som garantitiden 
träder in efter. Avslutningsvis utför även beställaren en slutbesiktning. 

 

6.2 Hur har arbetssätten förändrats för beställare, 

entreprenör och konsult i och med den nya formen att 

upphandla brounderhåll i paket? 

Det praktiska arbetet har inte förändrats något större utan de stora förändringarna 
är att det är en totalentreprenad som leder till att entreprenören själv har den 
största delen av kontakten med konsulten. Andra förändringar som uppstått är att 
entreprenören fått mer frihet och ansvar, det blir färre upphandlingar (men större) 
och både konsulten och entreprenören får inblick och lärdom av att arbeta med 
varandra, entreprenören är praktisk och konsulten teoretisk. Det här leder också 
till att Trafikverket, beställaren, får en mer renodlad beställarroll.  
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6.3 Vilka effektivitetsvinster/förluster ger den nya 

formen av brounderhåll i paket i administration och 

produktion? 

Effektivitetsvinster som gjorts i administrationen är störst på beställarsidan. Då 
brounderhållspaketen genom totalentreprenad lägger över största delen av 
ansvaret på entreprenören har det frigjorts tid för beställaren. Eftersom 
brounderhållet nu ligger enskilt blir entreprenören mer fokuserad på brounderhåll 
och är samtidigt oftast mer kunnig i området vilket minskar mängden 
grundläggande frågor vilket också ger tidsvinster. Ytterligare effektivitetsvinster 
skapas då kontraktstiden för underhållspaketen är femårig och beställare och 
entreprenör lär känna varandra och kan hålla en tät kommunikation, om 
nödvändigt, vilket förkortar beslutsvägarna. 

Resultatet av effektivitetsjämförelsen som gjorts i produktionen visade vid utbyte 
av rörbro att det billigaste bytet, av de jämförda broarna, gjorts inom ett 
brounderhållspaket. Vid utbyte byte kantbalk, tätskikt och räcke visade resultatet 
att den billigaste bron åtgärdats vid en enskild utförandeentreprenad istället för i 
ett brounderhållspaket. 

6.4 Hur skiljer sig underhållsarbete inom region 

Skaraborg från andra närliggande områden med 

pågående brounderhållspaket? 

Skaraborgspaketet som var ett av det första brounderhållspaketen som 
Trafikverket lanserade skiljer sig mycket från andra, dagens, brounderhållspaket. 
De största olikheterna ligger i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget till 
brounderhållspaketet i Skaraborg lade stor grund i en fiktiv bro med olika åtgärder 
som entreprenörerna skulle prissätta. Den fiktiva brons åtgärder stämde inte 
riktigt överens med verkligheten vilket skapade konflikter. De nyare 
brounderhållspaketens förfrågningsunderlag  omfattar handlingar till broarna som 
ingår i paketet, för att anbuden från entreprenörerna skall stämma överens med 
den verkliga kostnaden på de kommande reparationsåtgärderna. 

Vidare fungerar det praktiska arbetet på liknande sätt inom brounderhållspaketen. 

 

6.5 Fortsatta studier, forskning och utveckling 

Brounderhållspaket är ett relativt nytt fenomen. Att döma av skillnaden mellan 
Skaraborgspaketet och nyare brounderhållspaket kan det komma att bli intressant 
att fortsätta med en vidare uppföljning kring ämnet om några år.  

Vidare är det intressant att göra en mer ingående studie av effektivitetsvinster och 
förluster inom brounderhållspaket jämfört med enskilda utförandeentreprenader. 
Det är en angelägen fråga för både beställaren, Trafikverket, och entreprenörer. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 



Frågor till intervju 11/4 med Urban Karlsson – 

Svevia  

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur arbetar ni med konsulten? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan entreprenör och beställare? (Möten osv.) 

 Hur arbetar ni vid (plötsliga) akuta åtgärder? (Påkörning av räcke etc.) 

 Hur arbetar ni allmänt med broreparationer? 

 Hur arbetar ni allmänt med brounderhåll? 

 Hur mycket tid lägger ni på olika moment per månad? 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Läggs det mer eller mindre tid per moment? Utveckla vad som tar lägre/kortare tid. 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar. 



Frågor till intervju 25/4 med Niclas Johansson – 

Gatu och Väg Väst AB 

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur arbetar ni med konsulten? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan entreprenör och beställare? (Möten osv.) 

 Hur arbetar ni vid (plötsliga) akuta åtgärder? (Påkörning av räcke etc.) 

 Hur arbetar ni allmänt med broreparationer? 

 Hur arbetar ni allmänt med brounderhåll? 

 Hur mycket tid lägger ni på olika moment per månad? 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Läggs det mer eller mindre tid per moment? Utveckla vad som tar lägre/kortare tid. 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar. 



Frågor till intervju 26/4 med Curt Larsson – 

Svevia  

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur går upphandlingen till steg för steg? 

 Hur lång tid läggs på olika moment per månad? 

 Hur arbetar ni vid (plötsliga) akuta åtgärder? (Påkörning av räcke etc.) 

 Övrigt 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har arbetssätten förändrats vid upphandling/kontrakt? 

 Läggs det mer eller mindre tid vid upphandling/kontrakt? Utveckla vad som tar 

längre/kortare tid.  

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar 



Frågor till intervju 25/4 med Per Olov Sörling – 

Trafikverket  

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur går upphandlingen till steg för steg? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan beställare och entreprenör? (Möten osv.) 

 Hur arbetar ni vid (plötsliga) akuta åtgärder? (Påkörning av räcke etc.) 

 Vad omfattas i uppföljningsarbetet för beställaren? (Allmänt med paketet, 

besiktningar osv.) 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har arbetssätten förändrats vid upphandling/kontrakt? 

 Läggs det mer eller mindre tid vid upphandling/kontrakt? Utveckla vad som tar 

längre/kortare tid.  

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar 



Frågor till intervju 26/4 med Marlene Hansson – 

Trafikverket  

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur går upphandlingen till steg för steg? 

 Hur lång tid läggs på olika moment per månad? 

 Hur arbetar ni vid (plötsliga) akuta åtgärder? (Påkörning av räcke etc.) 

 Övrigt 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har arbetssätten förändrats vid upphandling/kontrakt? 

 Läggs det mer eller mindre tid vid upphandling/kontrakt? Utveckla vad som tar 

längre/kortare tid.  

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar 



Frågor till intervju 26/4 med Ove Olsson – 

Trafikverket  

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har arbetssätten förändrats vid upphandling/kontrakt? 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Läggs det mer eller mindre tid per moment? Utveckla vad som tar längre/kortare 

tid i processen. 

 Övrigt 

 

Hur skiljer sig underhållsarbete inom region Skaraborg från andra 

närliggande områden med pågående brounderhållspaket? 

 Hur har integrerat brounderhåll utvecklats sedan Skaraborgspaketet? 

 Övriga förändringar 

 



Frågor till intervju 29/4 med Leif Johansson – 

Trafikverket  

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur går upphandlingen till steg för steg? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan beställare och entreprenör? (Möten osv.) 

 Hur arbetar ni vid (plötsliga) akuta åtgärder? (Påkörning av räcke etc.) 

 Vad omfattas i uppföljningsarbetet för beställaren? (Allmänt med paketet, 

besiktningar osv.) 

 Övrigt 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har arbetssätten förändrats vid upphandling/kontrakt? 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar 



Frågor till intervju 8/5 med Bengt Uvhage – 

Trafikverket  

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur går upphandlingen till steg för steg? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan beställare och entreprenör? (Möten osv.) 

 Hur arbetar ni vid (plötsliga) akuta åtgärder? (Påkörning av räcke etc.) 

 Vad omfattas i uppföljningsarbetet för beställaren? (Allmänt med paketet, 

besiktningar osv.) 

 Övrigt 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har arbetssätten förändrats vid upphandling/kontrakt? 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar 



Frågor till intervju 26/4 med Birgitta Röström & 

Karolina Vidlund – Cowi 

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Hur arbetar ni med entreprenören? 

 Hur arbetar ni med projektering/ritningar steg för steg? 

 Hur mycket tid läggs på olika moment per månad? 

 Övrigt 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur fungerar det att arbeta mot entreprenören istället för beställaren? 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Läggs det mer eller mindre tid per moment? Utveckla vad som tar längre/kortare 

tid. 

 Övriga förändringar 



Frågor till intervju 7/5 med Pontus Fritzell 

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan de olika parterna? (Möten osv.) 

 Övrigt 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har ditt arbete förändrats med brounderhållspaket jämfört med vanliga 

utförandeentreprenader? 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möte etc.) 

 Övriga förändringar 



Frågor till intervju 8/5 med Per Maxstadh – 

WSP 

Hur ser arbetsprocesserna ut för beställare, entreprenör och 

konsult i brounderhållspaket? 

 Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan de olika parterna? (Möten osv.) 

 Övrigt 

 

Hur har arbetssätten förändrats för beställare, entreprenör och 

konsult i och med den nya formen att upphandla brounderhåll i 

paket? 

 Hur har ditt arbete förändrats med brounderhållspaket jämfört med vanliga 

utförandeentreprenader? 

 Vad har förändrats kommunikationsmässigt? (Fler/färre, längre/kortare möten 

etc.) 

 Övriga förändringar 


