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Förord 

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen (N2017/06132/TIF, N2017/02483/TIF) att 
under en treårsperiod redovisa Trafikverkets arbete med att främja produktivitet och 
innovation i anläggningsbranschen. 

Uppdraget är att redovisa pågående och nyligen avslutat arbete, en samlad bedömning över 
produktivitetsutvecklingen, externa faktorer som kan påverka utvecklingen samt genomföra 
en uppföljning av föregående års avslutade entreprenadkontrakt. 

Den första rapporten lämnades in i april 2018, den andra rapporten i april 2019 och med 
denna rapport redovisar Trafikverket den tredje och sista avrapporteringen. 
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Sammanfattning  
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att under tre år (2018–2020) redogöra för sitt 
produktivitets- och innovationsarbete samt bedömda effekter av arbetet. Redovisningen ska 
också innehålla vilka utvecklingsområden som finns, vilka externa faktorer som kan påverka 
samt en bedömning av utvecklingen över tid. Trafikverket ska också redovisa en kontrakts-
uppföljning för kontrakt avslutade under föregående år. Denna rapport är den tredje och 
sista avrapporteringen till regeringen.  

Sedan Trafikverket bildades 2010 har arbetet inriktats på att skapa bättre förutsättningar för 
produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. Fortfarande pågår en mängd initiativ 
på området. Under 2019 lanserades bland annat en uppdaterad affärsstrategi som nu 
implementeras inom myndigheten. Projektet Anpassat regelverk som pågått under flera år 
är också färdigt att implementeras. Liksom tidigare år har flera forskningsprojekt avslutats 
inom området under året och samarbetet med Statens väg- och transportforskningsinstitut 
pågår alltjämt avseende entreprenadkontrakt och dess kostnader. 

Konkurrens- och konjunktursituationen är fortsatt utmanande även om antalet anbud på 
entreprenad- och konsultsidan ökade något under 2019. Samtidigt har relativt många 
upphandlingar avbrutits under året jämfört med tidigare år. Det finns också en 
kompetensförsörjningsutmaning i anläggningsbranschen. För att möta dessa utmaningar 
arbetar Trafikverket i en rad initiativ, inom ramen för sitt mandat och tillsammans med 
branschen. 

Utfallskvoten, det vill säga kontraktssumman jämfört med kontraktsutfallet, för kontrakten 
som avslutades under 2019 har ökat till 1,32 (föregående år 1,22). Ökningen beror till största 
del på innehållförändringar och kostnadsförändringar i kontrakten, till skillnad mot 
föregående år då mängdförändringar stod för hälften av ökningen. Under 2019 blev 
utfallskvoten för under året avslutade investeringsprojekt över 1,0 för första gången sedan 
mätningen startade. Det innebär att projekten totalt sett har ett högre utfall på totalen 
jämfört med ursprunglig budget. Trafikverket arbetar aktivt med att följa utvecklingen och 
vidtar åtgärder successivt. 

Trafikverkets interna mätningar av produktivitetsutvecklingen indikerar att produktiviteten 
har förbättrats över tid, både på väg- och järnvägssidan. Mätningen täcker inte hela 
Trafikverkets verksamhet, men det ger en indikation på att utvecklingen går åt rätt håll. 
Trafikverkets bedömning är att bra åtgärder genomförs, tillsammans med 
anläggningsbranschen, inom ramen för Trafikverkets produktivitetsarbete.  
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Inledning 
Denna rapport är den tredje och sista redovisningen av regeringsuppdraget ”Uppdrag att 
redovisa åtgärder för en ökad produktivitet i anläggningsbranschen” (N2017/06132/TIF, 
N2017/02483/TIF).  

Det är naturligt att Trafikverket, som är en stor beställare, har ett ansvar för att skapa 
förutsättningar för ökad produktivitet och innovation; cirka 30 procent av anläggnings-
branschens insatser upphandlas av Trafikverket.  

Nedan är hämtat ur förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket: 

• 2.10 § ”Trafikverket ska i sin roll som beställare särskilt verka för att 
produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, 
drift och underhåll ökar,” 

• 4.1 § ”Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, 
underhålls- och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,” 

Instruktionen innebär att Trafikverket ansvarar för att driva på frågorna och redovisa 
effekterna av de åtgärder som genomförs. Återrapportering sker i första hand genom 
Trafikverkets årsredovisning. Denna rapport ska ses som ett komplement till den 
redovisningen.  

Uppdraget 

Enligt uppdraget ska rapporten redovisa följande punkter:  

• pågående och under året avslutat arbete, inklusive beräknade och bedömda effekter 
• externa faktorer som påverkar produktiviteten och innovationsgraden i 

anläggningsbranschen, som marknadsanalys och kompetensförsörjning 
• mätning av produktivitet och innovation 
• samlad bedömning av produktivitetsutvecklingen över tid 
• uppföljning av kontrakt som avslutades föregående år 

Den första rapporten lämnades till regeringen 2018. Den beskrev relativt utförligt vilka 
initiativ som då pågick i Trafikverket, som bedöms ha positiva effekter på produktivitet och 
innovation i anläggningsbranschen. Där finns också en kortfattad historisk tillbakablick och 
referenslitteratur för tidigare rapporter om produktivitet i anläggningsbranschen.  

Den andra rapporten lämnades till regeringen 2018. Den fokuserade på att uppdatera vad 
som har hänt inom de pågående initiativen, presentera ett par nya initiativ och summera de 
avslutade initiativen.  

Den här tredje och sista rapporten är också en självständig rapport, och den har samma 
inriktning som den andra rapporten. Den här rapporten har dock en annan disposition än 
de tidigare rapporterna. Dispositionen är tänkt att göra det enklare för läsaren att följa 
Trafikverkets arbete.  
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En viktig avgränsning för rapporterna är att de inte redogör för anläggningsbranschens 
produktivitetsutveckling, eftersom detta inte ingår i Trafikverkets uppdrag. Syftet är inte 
heller att beskriva alla åtgärder som Trafikverket historiskt sett har genomfört för att främja 
produktivitet och innovation i anläggningsbranschen, utan att beskriva pågående och 
nyligen avslutade arbeten.  

Disposition 

Den här tredje och sista rapporten följer en annan disposition än tidigare rapporter. 
Ambitionen med dispositionen är att spegla flödet i de åtgärder Trafikverket genomför, och 
rapporten är därför indelad i tre huvudområden enligt nedanstående figur. 

 

 

De pågående initiativen och de initiativ som har avslutats under året har sorterats utifrån 
vilken del av flödet som de bidrar till. Detsamma gäller för de externa faktorer som påverkar 
produktivitet och innovation. Dispositionen innebär att pågående och under året avslutade 
initiativ liksom en beskrivning av externa faktorer som påverkar produktiviteten är 
integrerade under relevant avsnitt ovan. Rapporten avslutas med en samlad bedömning av 
produktivitetsutvecklingen över tid. 
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Framförhållning och förutsättningsskapande 
åtgärder 

Tidig framförhållning i investeringsverksamheten 

Den interna framförhållningen, från det att en åtgärd beslutas till det att den ska handlas 
upp, är viktigt för att i nästa steg kunna skapa framförhållning i upphandlingsskedet. 
Genom att utforma interna beställningar som är tydliga och genom att beställa projekt i god 
tid, möjliggörs tid för en effektiv planering och bemanning. Det skapar goda förutsättningar 
för leverantörerna i slutändan. Trafikverket har under senare år arbetat mycket med frågor 
som berör den interna framförhållningen. Det har bland annat gjorts genom projektet Ökad 
framdrift av trimnings- och effektiviseringsåtgärder, som avslutades under början av 2019. 
Ett flertal av projektets resultat och leveranser bedöms ha en påverkan på 
produktivitetsutvecklingen, genom att det är åtgärder som främjar en effektivare planering 
och ett effektivare genomförande. Det gäller till exempel projektets resultat om 100 procents 
nyttjandegrad av internt budgeterade medel. 

Ett exempel på initiativ inom ramen för framförhållningsarbetet är att en paketeringsguide 
tagits fram. Paketeringsguiden ska fungera som en hjälp i att ta fram paket som leder till ett 
mer effektivt samlat genomförande av framför allt mindre åtgärder. Rätt typer av 
paketeringar kan bidra till mer trimnings- och miljöåtgärder för pengarna. Under 2019 har 
guiden spridits och kommunicerats internt inom olika delar av organisationen.  

Trafikverket har vidare genomfört ett internt pilotprojekt som berör minimikrav för tidig 
registrering av projektinformation i Trafikverkets systemstöd. En tidig registrering av 
projektinformation gör det möjligt för utföraren att planera för till exempel resursbehov i ett 
tidigt skede. Utvärderingen av det genomförda pilotprojektet håller på att sammanställas 
och förslag till fortsatt hantering tas fram under våren 2020. 

Sedan hösten 2019 pågår projektet Handlingsplan planläggning. I projektet genomförs ett 
antal pilotfall av planläggningsärenden, som syftar till att förkorta handläggningstiden och 
skaffa bättre kontroll på kostnaden i dessa typer av projekt. De första pilotfallen avser 
enklare planläggningsärenden, så kallade typfall 2. Trafikverket har kategoriserat ärendena i 
typfall 1–5 där de allra enklaste kategoriseras som typfall 1 och de allra mest komplexa som 
typfall 5. Projektet kommer att fortgå under 2020 och eventuellt kommer fler pilotfall att 
startas. 

Uppföljning av framförhållningskedjan 

Trafikverket följer ett investeringsprojekt från tidigt stadium till det att det kommer ut för 
upphandling. Nedan är ett urval av vilka skeenden som mäts, i kronologisk ordning:  

• andel i tid internt överenskomna beställningar av planläggning  

• andel i tid inlämnade väg- och järnvägsplaner till planprövning för fastställelse 

• andelen väg- och järnvägsplaner som fastställs inom 6 månader 

• andel i tid internt överenskomna beställningar av bygghandling 
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Ett skeende räknas som ”i tid” om det har följt Trafikverkets interna tidplaner.  

Under 2018 skedde det framsteg i framförhållningen. Under 2019 visar de interna 
mätningarna dock i vissa delar ett något sämre resultat. Vad gäller överenskomna 
beställningar av planläggning har Trafikverket i absoluta tal har hanterat fler planer i tid (20 
stycken 2019 jämfört med 8 stycken under 2018), även om den interna målnivån inte nås. 
Vad gäller måttet för andel i tid inlämnade planer till planprövning kan vi se en förbättring 
jämfört med föregående år (62 procent under 2019 jämfört med 58 procent 2018).  

Framförhållning för åtgärder på järnväg 

Under 2019 arbetade Trafikverket med att förbättra förutsättningarna för underhåll på 
järnvägen, genom att öka framförhållningen i beställningarna. En av åtgärderna 
Trafikverket vidtagit i syfte att skapa förutsättningar för ett genomförande där det finns tid 
för optimering och samordning av åtgärder är att arbeta med stegvisa beställningar. Stegvisa 
beställningar innebär att stora delar av beställningar ska läggas vid tiden för inmatning till 
Järnvägsnätsbeskrivningen som ett första steg. Därefter följer mer detaljerade beställningar 
i kommande steg, ju närmre tidsfönstret för banarbetet är. 

Vidare är det viktigt att med tillräckligt stor säkerhet kunna bedöma kostnaderna för varje 
enskild åtgärd som planeras. Det är också viktigt att kunna bedöma behovet av tider i spår 
för åtgärderna. Om kostnaden förändras innebär det att andra åtgärder behöver flyttas 
tidsmässigt, och det innebär en risk för att planerade tider i spår inte kan nyttjas. Omvänt så 
påverkar tiderna i spår kostnaden för åtgärden och tiderna i spår läggs fast av Trafikverket 
innan projekterande konsult och entreprenör med sin expertis om utformning och 
produktion är på plats.  

Mot denna bakgrund, men även i syfte att skapa förutsättningar för ökad innovation, avser 
Trafikverket att börja kontraktera projekterande konsult och entreprenör till att planera, 
projektera och producera åtgärder i fleråriga kontrakt, med hög grad av samverkan med 
beställaren. Detta sker genom så kallad BEST-paketering (bana, el, signal, tele) av såväl 
investeringsåtgärder som reinvesteringsåtgärder och innebär en sorts TEM-kontrakt (tidig 
entreprenörsmedverkan). I kontrakten ingår många olika åtgärder och dessa kan vara 
spridda geografiskt till skillnad från dagens platsavgränsade TEM-kontrakt.  

Marknadens aktörer har visat stort intresse och stöd för denna sorts paketering. 
Trafikverket planerar nu för att upphandla ett mindre antal paket av denna typ under 2020 
med produktionsstart under 2021. I denna typ av kontrakt skapar Trafikverket 
förutsättningar att hitta rätt produktionsmetod, eventuellt med innovativa inslag, utifrån 
den trafikala situationen som råder på den aktuella sträckan. 

Planering av trafikpåverkande åtgärder 

Trafikverket har tagit fram en färdplan mot förbättrad förmåga att hantera och planera 
trafikpåverkande åtgärder på järnväg – det vill säga det som på något sätt skapar 
inskränkningar i trafiken under genomförandet. Denna färdplan trycker på att Trafikverket 
ska arbeta för att uppnå både stabilitet och förutsägbarhet i planeringen och minskad 
trafikpåverkan. I nuläget pågår ett flertal utvecklingsprojekt som förväntas att bidra till ökad 
stabilitet och förutsägbarhet i planeringen. Förutom förbättring av de interna arbetssätten 
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har ett arbete inletts för bättre och mer effektivt nyttjande av de så kallade servicefönstren 
(den tid underhållsentreprenörer har tillgång till spår för underhållsåtgärder). Med effektivt 
menas i det här fallet att största möjliga underhållseffekt skapas till minsta möjliga 
trafikpåverkan. Framförhållning och förutsägbarhet i planeringen är som ovan nämnt en 
viktig faktor för att skapa effektivitet. 

Kunskap om anläggningen och ökad digitalisering 

En grundförutsättning för att åstadkomma bra affärer och skapa tydliga 
projektförutsättningar är kunskap om anläggningen. Kunskap om anläggningens tillstånd, 
nedbrytning och åtgärdsförslag möjliggör bättre planering och framförhållning samt skapar 
möjligheter för smart paketering och val av åtgärder. Trafikverket har i de två tidigare 
rapporterna beskrivit två större utvecklingsprojekt, Anläggningsdata (ANDA) och 
Gemensamt underhållsstöd (Gus). Huvudleveransen från ANDA är ett gemensamt 
systemstöd med funktionalitet för anläggningsdata och Gus handlar om att ta fram nya 
arbetssätt med tillhörande it-stöd.  

Under 2019 gick delar av ANDA och Gus i skarp drift. För två underhållskontrakt för de tre 
järnvägstunnlarna Citybanan, Citytunneln och Hallandsås började man arbeta i Gus. Gus 
kommer under 2020 att kunna göra delleveranser till järnvägsverksamheten vilket kommer 
ge ytterligare nytta inom leveransuppföljning av baskontrakten på järnvägen och några till 
mindre tillgångsområden inom el och station. Under hösten gjordes en översyn av den 
systemlösning som valts inom ANDA med anledning av att framdriften i projektet inte varit 
tillfredställande. Det är sannolikt att det under 2020 beslutas om en justerad 
utvecklingsinriktning.  

Projektet Strategi och grund för övervakning av anläggning som avslutades 2019 syftade 
till att ge Trafikverket förutsättningar för en framtida smart övervakning som förväntas 
bidra till att flytta tyngdpunkten från avhjälpande till förebyggande underhållsåtgärder. 
Projektet har utvecklat och dokumenterat grundläggande förutsättningar för automatisering 
och effektivisering av anläggningars tillståndsbedömning genom att använda digitalisering, 
big data-strukturer och AI. Projektet har hittills bland annat tagit fram och gett ut dokument 
som beskriver roller och processer för insamling, analys och beslutsstöd. Arbetet har testats 
och kvalificerats i olika typer av uppdrag som till exempel växelvärmestyrning och 
fordonsdetektoranalys. Strukturen har visat sig passa bra för nya tjänster som till exempel 
hjulgeometrimätning. Till ett nästa steg planeras industrialisering av tekniska plattformar, 
processer och roller samt metoder för mätning av hur en uppkopplad anläggning kan 
förbättra viktiga mätetal kring kostnadseffektivitet, robusthet och säkerhet.  

Anpassat regelverk på väg att implementeras 

Trafikverket har tidigare rapporterat om arbetet med projektet Anpassat regelverk. Projektet 
har nu uppdaterat och omformat Trafikverkets anläggningsstyrande regelverk till ett mer 
stringent regelverk, som är uppdelat i krav- respektive rådsdokument. Leverans av samtliga 
delprojekt har skett till förvaltande organisationer inom Trafikverket och nästa steg är 
extern remiss samt fastställande av version 1.0.   

Anpassat regelverk har tagit fram krav och råd ur en stor dokumentmassa och tydliggjort de 
befintliga kraven. Tanken är att det ska leda till mer rättvis konkurrens och tydligare 
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kontrakt. Samtidigt har brister och luckor i regelverket synliggjorts. Flera av de förvaltande 
organisationerna inom Trafikverket har etablerade planer för att arbeta med dessa. 
Sammanfattningsvis har arbetet med Anpassat regelverk varit betydligt mer komplext, 
tidskrävande och resurskrävande än vad som förutsågs, både av Trafikverket och av 
konsulterna. 

Samarbete med branschen genom Anläggningsforum 

Anläggningsforum är ett samarbete mellan Trafikverket, Byggföretagen (tidigare Sveriges 
Byggindustrier) och Innovationsföretagen. Detta branschsamarbete syftar till att skapa och 
implementera utvecklingsprojekt som främjar samtliga parter.  

Under 2019 har anläggningsforum inom ramen för temaområde produktivitet tagit fram en 
förstudie i projektet Autonom och elektrifierad produktion samt en förstudie i projektet 
Mätmetoder för ökad produktivitet.  

Utvecklingen av automatisering och elektrifiering har kommit långt hos maskin- och 
fordonsleverantörer. Anläggningsbranschen har hittills i liten omfattning tagit del av den 
utvecklingen. Det kan konstateras att befintlig ny teknik inom både elektrifiering och 
automatisering kan öka såväl produktivitet och säkerhet samt bidra till minskad 
klimatpåverkan. En förstudie har genomförts och avslutats under 2019. Nästa steg är att 
planera för och eventuellt genomföra en demonstration i ett faktiskt investeringsobjekt.  

Syftet med projektet Mätmetoder för ökad produktivitet har varit att i dialog mellan 
utförare och Trafikverket titta på hur nuvarande mätningstekniska bransch- och 
Trafikverkskrav kan fungera ihop med nya eller utvecklade tekniker och metoder. Målet i 
detta projekt har varit att identifiera ett antal tekniker och lösningar som kan verka mot en 
ökad effektivisering samt att identifiera frågor och problem som kanske hämmar utveckling. 
Arbetet har mynnat ut i ett antal rekommendationer på vidare arbete för medlemmarna i 
anläggningsforum, till exempel att uppdatera regelverk för drönare samt se över mallar och 
dokumentation för att de ska bli relevanta och tydliga för ändamålet. 

Inom temaområde innovation pågick under 2019 två utvecklingsprojekt. Dessa var 
Entreprenadupphandlingar som möjliggör anbud med alternativa utföranden 
(sidoanbud) och Innovationsprocess under konsultuppdraget. Rekommendationerna från 
projekten planeras att beslutas av Anläggningsforums styrgrupp under våren 2020.  

Att Trafikverket i sina entreprenadupphandlingar möjliggör och skapar drivkraft för 
leverantörerna att lämna in anbud med alternativa utföranden är en viktig 
utvecklingsfrämjande åtgärd för att leverantörerna ska kunna erbjuda Trafikverket nya 
lösningar. Den bedömda nyttan är att Trafikverket framöver kommer att kunna skapa bättre 
förutsättningar för innovationer inom ramen för utförandeentreprenaden. Därmed ökar 
möjligheten till utveckling och innovation på leverantörsmarknaden. 

Projektet Innovationsprocess under konsultuppdraget utreder upphandling och 
kontraktsgenomförande av konsultuppdraget för planering och projektering, så att fokus på 
att minimera risker och nå en kostnadseffektiv och snabb projektering inte sker på 
bekostnad av möjligheter att föreslå och införa såväl process- som produktinnovationer. När 
projektet når sitt slutmål är nyttan för branschen att det finns en implementerbar metodik 
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för en process som möjliggör innovationsarbete. Därtill kommer en rekommendation som 
ger kunskap om hur branschen tillsammans skapar förutsättningar för att kunna använda 
en innovationsprocess inom planerings- och projekteringsprocessen. 

Kompetensförsörjning – en utmaning för hela branschen 

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för utvecklingen av anläggningsbranschen som helhet 
är behovet av kompetensförsörjning. Utan en god kompetensförsörjning både internt inom 
Trafikverket och externt i branschen finns det en uppenbar risk för försämrad produktivitet 
och innovationsförmåga i hela branschen. Kompetensförsörjningen är en aktuell och stor 
utmaning, särskilt i takt med Trafikverkets ökade volymer för underhålls- och 
investeringsverksamheten. Ett särskilt prioriterat mål inom myndigheten är det om rätt 
kompetens på rätt plats. Trafikverket behöver säkra att myndigheten har rätt bemanning 
och kompetens för att kunna hantera en ökad verksamhetsvolym och anpassa verksamheten 
till ny teknik. Prioriterade kompetensområden är projektledare, markförhandlare, tekniska 
specialister och inköpare.  

En central fråga när det gäller kompetensförsörjningen är bristande attraktivitet i 
branschen. Det är ett problem i sig att det finns för få utbildningsplatser inom vissa 
områden, men problemet blir än större när de få platser som finns inte får tillräckligt antal 
sökande. Hela samhällsbyggnadssektorn är ansträngd och det är svårt att få tag i 
kvalificerade yrkesarbetare med några få undantag. Såväl SCB0F1 (prognos fram till 2035) som 
Arbetsförmedlingen1 F2 (prognos till 2024) spår en fortsatt brist inom sektorn. 
Arbetsförmedlingen konstaterar att bygg och anläggning är det tredje högst rankade 
bristyrket efter pedagogiskt arbete och data/it.  

Som nämnt i tidigare rapportering har Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) skapat 
en gemensam plattform, www.jarnvagsjobb.se, för att samla in behov och lättare kunna 
tillgängliggöra vilka möjligheter som finns inom järnvägsbranschen. En mängd delprojekt 
har initierats genom JBS. Två exempel är framtagandet av en prognosmodell för framtida 
kompetens- och resursbehov inom järnvägsbranschen samt en översyn av relevanta 
utbildningar.  

Trafikverkets har också ett särskilt regeringsuppdrag om att redogöra för vilka åtgärder som 
myndigheten avser att vidta för att avhjälpa brister i den långsiktiga 
kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 
2021. 

Inom samarbetet Anläggningsforum har kompetensförsörjningsfrågan varit ett så kallat 
temaområde. Två huvudteman under 2019 var ”hur en attraktiv bransch skapas för att locka 
unga människor med flera till branschen” samt ”översyn av respektives högskola och 
universitets utbildningsprogram och kursplaner”. Ett problem är att kurser vid lärosätena 
som är särskilt angelägna för samhällsbyggnads- och anläggningsbranschen har lagt ner 
under senare tid. Under hösten 2019 beslutade styrgruppen i Anläggningsforum att arbeta 
vidare med implementering av åtgärder avseende utbildningarnas utformning.   

                                                           
1 SCB; Trender och prognoser 2017 
2 Arbetsförmedlingen; Var finns jobben 2019   
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Marknaden, affären och genomförandet 

Utveckling av beställarrollen 

Sedan Trafikverket bildades 2010 har Trafikverkets arbete med att bli en renodlad beställare 
kontinuerligt förbättrats och utvecklats. Trafikverkets utveckling mot att bli en renodlad 
beställare har inneburit att ansvarsfördelningen mellan utförare och beställare har 
tydliggjorts. Grundtanken i ansvarsfördelningen är att risker ska tas av den part som är mest 
lämpad. Det är också viktigt att det finns en systematik för hur parterna samverkar, bland 
annat för att bidra till att lösa problem i ett tidigt skede.  

Arbetet med att bli en renodlad beställare har gjorts i flera steg. Under 2019 initierades ett 
arbete för att ytterligare utveckla och stärka beställarrollen. Trafikverkets utgångspunkt är 
att ta ett gemensamt grepp kring hur myndigheten vill uppfattas och agera som beställare 
där orden värdeskapande, aktiv och tydlig utgör grunden i detta. 

Trafikverket har från bildandet 2010 gått från att enbart upphandla utförandeentreprenader 
till att i dag upphandla en stor andel totalentreprenader. I totalentreprenaderna beskrivs 
inte exakt hur entreprenören ska genomföra projektet, istället ställer Trafikverket 
funktionskrav och beskriver vad leverantören ska leverera. Det har lett till ett ökat fokus på 
ansvarsfrågan och gränssnittet mellan Trafikverket och leverantörer. Denna utveckling har 
varit nödvändig och bra, men samtidigt har den till viss del medfört att samarbetet och 
dialogen i projekten tonats ner. Med den ytterligare utveckling av beställarrollen som nu 
sker vill Trafikverket skapa bättre förutsättningar för att branschens parter ska kunna 
leverera ännu bättre tillsammans.   

Affärsstrategier för bättre affärer 

Trafikverket utvecklar kontinuerligt sina affärer, med syfte att säkerställa konkurrens och ge 
utrymme för nytänkande i anläggningsbranschen på både kort och lång sikt, vilket främjar 
en god produktivitetsutveckling. Ett led i att åstadkomma detta är att arbeta systematiskt 
med Trafikverkets affärsstrategier. Det innebär att för varje projekt väljs en affärsform, i 
form av typentreprenad eller typuppdrag, och sedan väljs mer precist vilken entreprenad-, 
ersättnings- och samverkansform som ska användas. Valet utgår från projektets specifika 
förutsättningar och kräver därför att komplexitet, frihetsgrader och osäkerheter analyseras 
och bearbetas. Trafikverkets arbete med att utveckla affärsstrategier har pågått under 
många år och varit ett centralt område kopplat till arbetet med produktivitet och innovation.  

Under hösten 2019 lanserades en förnyad version av Trafikverkets affärsstrategi för 
entreprenader och tekniska konsulter inom myndigheten. I denna version förtydligas bland 
annat delarna om innovation och utveckling ytterligare och modeller för att värdera detta i 
samband med val och upphandling har tagits fram. Att innovation har blivit en parameter 
för val av affärsform skapar en påtaglig möjlighet att få kontraktsförutsättningar som driver 
innovation och produktivitet. När analyser visar att det finns behov av innovation eller 
annan nytta förespråkar affärsstrategin att bonus eller mervärden kan användas som 
drivkraft i upphandlingen.  
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För att säkerställa implementering av nya affärsstrategin genomförs introduktioner och 
utbildningar av berörda chefer och medarbetare. Det sker även uppföljningar av hur de 
beslutade arbetssätten tillämpas, vilka visar på goda resultat. 

Nya och utvecklade metoder för underhållsåtgärder 

Inom underhållsverksamheten har arbetet fortsatt att utveckla  paketeringen av åtgärderna i 
Trafikverkets underhållsplan för att göra attraktiva affärer för marknaden. Ett exempel är 
paketering av underhåll av 15 stycken vägtrummor istället för att köpa underhåll per 
trumma. Uppskattningsvis har Trafikverket sparat 10–20 procent per trumma och även fått 
ett mer kostnadseffektivt genomförande. Andra exempel på paketeringar är 30-åriga avtal 
som har 5-åriga optioner för utveckling av tekniska system och komponenter, vilket 
möjliggör innovation och utveckling under avtalsperioden Tanken var att genom längden på 
avtalet ge marknaden möjlighet att anpassa och effektivisera sin verksamhet, vilket även 
innebär att de kan få ned kostnader och priser. Upphandlingen som skedde under 2019 
innebar dock inte någon väsentlig skillnad mot de timpriser Trafikverket normalt får. 
Däremot ger det stabilitet i verksamheten och säkrar kompetensförsörjningen på lång sikt. 
Genom dessa långa avtal kan Trafikverket även reducera antal generationsbyten av 
komponenter vilket förväntas medföra kostnadsbesparingar. 

Trafikverket har sedan hösten 2016 drivit ett antal pilotprojekt inom baskontrakt för väg där 
man har använt en väderbaserad ersättningsmodell på vissa typer av vägar. I några av 
pilotkontrakten regleras enbart snöröjning utifrån väder medan halkbekämpning regleras 
på konventionellt sätt med kilometerbaserad ersättning. Efter tre vintersäsongers 
uppföljning är slutsatsen att prognossäkerheten på dessa kontrakt ökar avsevärt. Tre 
pilotkontrakt startade september 2019 med väderbaserad ersättning för både snöröjning och 
halkbekämpning. Utvärdering av dessa kontrakt kommer att ske i maj 2020. 

Vidare har Trafikverket inom underhållsverksamheten på vägsidan och i samarbete med 
branschen identifierat ett antal förslag till förbättringar av förfrågningsunderlag, som enligt 
entreprenörerna leder till ökad attraktivitet och därmed förväntad ökad produktivitet. Det 
handlar framförallt om minskad otydlighet och osäkerhet i handlingarna som entreprenörer 
normalt tar höjd för. I förfrågningsunderlagen för 2020 års upphandlingar har en viss del av 
dessa förslag implementerats.  

Vad gäller baskontrakt på väg har Riksrevisionen under 2019 granskat Trafikverkets 
upphandling av baskontrakt för drift och underhåll av vägar (Rir 2019:24). Riksrevisionens 
övergripande slutsats är att kostnadsöverskridanden mellan upphandlade och slutförda 
kontrakt är stora, drygt 40 procent, och att det finns systematiska skillnader som 
Trafikverket borde analysera närmare för att minimera kostnadsöverskridanden. 
Riksrevisionen menar vidare att bättre kunskap om vilka underhållsåtgärder som behövs, så 
att tilläggsbeställningar kan minska, skulle bidra till att Trafikverket kan arbeta mer effektivt 
med att minska kostnadsöverskridanden och därigenom få mer underhåll för pengarna. 
Granskningen har föranlett att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att analysera 
omfattning och konsekvenserna av obalanserad budgivning i samband med upphandling av 
baskontrakt för underhåll. Uppdraget ska redovisas senast den 21 augusti 2020.  

I tidigare regeringsrapport om Trafikverkets produktivitetsarbete har Trafikverket beskrivit 
projekt Digital vinter, vilket är ett branschgemensamt projekt som avser att öka 
produktiviteten i branschen rörande vinterväghållning. Digital vinter innebär att ett antal 
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personbilar rapporterar huruvida deras stödsystem varit verksamma, till exempel antisladd 
och antispinn, och dessa signaler från bilarna översätts till friktionstal. Projektet pågår 
enligt plan och har bra framdrift. Effekter av inkommen data är att det kan ställas andra 
funktionskrav, vilket på sikt medför en produktionsökning. Samma data ger även 
entreprenörerna möjlighet att via produktionshjälpmedel optimera sina resurser, vilket ger 
effekter både på miljön och effektivitet i och med att rätt åtgärd utförs i rätt tid med rätt 
omfattning. 

Standardisering ger värde över hela livscykeln 

Ett exempel på ökad produktivitet genom standardisering sker inom ERTMS-programmet, 
där man valt en upphandlingsstrategi som präglas av möjligheter till bland annat 
standardisering, modulering och prefabricering. Inom ramen för programmet kommer 
bland annat teknikhusen att bytas ut på berörda sträckor. Genom framtagande av en 
standardiserad lösning med prefabricerade teknikhus kommer produktiviteten att öka i och 
med: 

• Test av teknikhusen kan genomföras i fabrik istället för ute i fält (en effektivisering 
som innebar 60 % minskad tidsåtgång för de signaltekniska testerna). 

• Standardiseringen kan vid framtida fel leda till kortare avhjälpningstider samt en 
effektivare och enklare reservdelshållning för entreprenörer. 

• Genom stora upphandlingar kan ekonomiska skalfördelar uppkomma.  
• Typritning kan skapas som täcker alla hus av samma modell och kortare tid för 

projektering krävs. 

Optimering av anläggning genom samverkan 

I kontrakt med utökad samverkan finns det exempel där Trafikverket och leverantören 
kommit fram till alternativa lösningar inom gällande förutsättningar, vilka ger en stor 
kostnadsbesparing jämför med ursprunglig kalkyl.  

I projektet Västlänken byggs en tågtunnel under Göteborg. I samband med införandet av 
fyrspår sker optimering av utrymmen, vilket i sin tur leder till ett minskat berguttag. 
Åtgärden leder dessutom till att förvaltnings- och underhållskostnader blir lägre under lång 
tid framåt. Besparingen beräknas till cirka 50 miljoner kronor. 

Specifika utredningar har genomförts för de olika trafikplatserna och brolägena för projekt 
Norrbotniabanan, vilket har gett platsanpassade lösningar som passar såväl miljön och 
trafikeringen bäst. Den rådande topografin i landskapet, med bland annat stationslägen i 
dalgångar, bjöd inte in till de ursprungliga trafikplatserna med långa mötesspår. Åtgärden 
ger en förbättrad trafikkapacitet till en lägre kostnad. Vid kostnadsberäkningar har hänsyn 
tagits till banunderbyggnad och banöverbyggnad (broar, spår och växlar). Besparingen 
beräknas till cirka 160 miljoner kronor. 

Att främja utveckling genom affären 

Arbetet med att främja innovation genom upphandling är ett viktigt verktyg för att skapa 
förutsättningar för produktivitet i anläggningsbranschen. Trafikverket strävar efter att 
använda innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg för att skapa förbättrade 
förutsättningar till utveckling, innovation och alternativa lösningar för 
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leverantörsmarknaden. Trafikverket tillämpar innovationsupphandlingens tre olika verktyg 
för att främja utveckling, nytänkande och innovation i affärerna: utvecklingsfrämjande 
affärer, upphandlingar av nya lösningar samt förkommersiella upphandlingar. Trafikverket 
har under 2019 fortsatt arbetet med att öka antalet innovationsupphandlingar. 

För att skapa styrning och stöd i genomförandet av utvecklingsfrämjande affärer har 
Trafikverket sedan 2016 en styrande riktlinje, Utvecklingsfrämjande åtgärder. Riktlinjen 
innehåller förslag på åtgärder som kan främja utveckling och nytänkande, till exempel tidig 
marknadsdialog, utvecklad kravställning med funktionskrav, utvärderingskriterier som 
främjar innovationer och innovationsbonus. Större möjlighet att använda de två 
sistnämnda, drivkraftsskapande åtgärderna har skapats genom den nya versionen av 
Trafikverkets affärsstrategi som kom under 2019. Affärsstrategin medger användning av 
mervärden och bonus även i standarduppdrag och standardentreprenader. Under 2019 har 
fokus för de utvecklingsfrämjande affärerna också varit på att skapa förutsättningar för en 
bredare användning av tidig marknadsdialog.  

Under åren 2018 och 2019 genomfördes en större utbildningsinsats och ett antal workshops 
inom Trafikverket för att stimulera innovationsstrategier utifrån olika marknadssegment. 
Effekterna som utbildningen förväntas ge är att Trafikverkets inköpsorganisation blir ett 
bättre affärsstöd i tidiga skeden och att den bättre kan planera för och genomföra 
upphandlingar som främjar ökad innovation och produktivitet. Trafikverket arbetar även 
med interna nationella nätverk för stöd, lärande och samordning för att inspirera och stödja, 
sprida lärdomar och erfarenheter samt samordna arbetet över hela Trafikverket.  

Trafikverket har en indikator för att följa utvecklingen av de utvecklingsfrämjande affärerna. 
Denna indikator visar att riktlinjen har gett effekt internt. Mätningen jämför antalet 
upphandlingar som klassas som utvecklingsfrämjande med det totala antalet avslutade 
upphandlingar. I Figur 1 visas resultatet för de senaste åren. Måttet visar inte effekterna av 
affärerna, men det ger en indikation om hur utvecklingsfrämjande Trafikverkets affärer är.  

 

Figur 1 Andelen utvecklingsfrämjande upphandlingar, väg och järnväg, 2014–2019 

Som det nämndes i rapporten för 2018 är utfallet inte direkt jämförbart mellan 2017 och 
2018 eftersom mätmetoden har förändrats. Den nya mätmetoden inkluderar många fler 
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typer av upphandlingar (mellan åren 2014 till 2017 var det främst entreprenader som 
mättes). Det gör att det blir ett naturligt lägre utfall, eftersom det nu är fler typer av affärer 
som inkluderas. För att bibehålla en viss kontinuitet redovisas ändå utfallet i Figur 1. För 
2019 kan vi se något högre siffror både totalt och inom järnvägsområdet. Generellt har det 
under alla år som mätningen har pågått varit en större andel utvecklingsfrämjande 
upphandlingar på väg än på järnväg. Eftersom vägprojekt ofta är något mindre komplexa än 
vad järnvägsprojekt är, ger det också till viss mån ett större utrymme att vara innovativ.  

När uppdelningen av utvecklingsfrämjande upphandlingar görs utifrån investerings- och 
underhållsverksamheten visar mätningen i Figur 2 att andelen utvecklingsfrämjande 
upphandlingar har ökat inom investeringsverksamheten, från 14 procent 2018 till 18 
procent 2019. Inom underhåll har andelen minskat från 22 procent 2018 till 16 procent 
2019.  

 

Figur 2 Utvecklingsfrämjande upphandlingar, investerings- och underhållsverksamheten, 2014–2019 

Inom investeringsverksamheten har Trafikverket haft fortsatt fokus på frågan. Bland annat 
har berört verksamhetsområde inom myndigheten jobbat med en handlingsplan för att öka 
andelen utvecklingsfrämjande affärer, och ökningen från 2018 till 2019 är enligt förväntan.  

Inom underhållsverksamheten är det främst på vägsidan som andelen utvecklingsfrämjande 
åtgärder har minskat. Det är inte tydligt om det är en trend eller en tillfällig nedgång. Frågan 
om utvecklingsfrämjande upphandlingar kan ha fått stå tillbaka något jämfört med 
föregående år, bland annat för att stort fokus har legat på att hantera de ökade kostnaderna 
framförallt på vägsidan (se vidare Trafikverkets årsredovisning för 2019).  

Även om andelen utvecklingsfrämjande upphandlingar är högre i dag jämfört med när 
mätningarna startade för ett antal år sedan lyfter både projekterande konsulter och 
entreprenörer fram att det är svårt att testa nya lösningar i Trafikverkets projekt. 
Regelverken och kontrakten är hårt styrande och varje enskilt kontrakt är för litet för att 
man ska våga sig på en ny lösning. Tidig involvering av såväl projektörer som entreprenörer 
kan dock öppna upp för nya lösningar. Trafikverket har flera kontrakt där man arbetar 
enligt modellen Tidig entreprenörsmedverkan (ECI/TEM), främst i projekt med hög grad av 
komplexitet. Att kontraktera flera olika åtgärder i ett flerårigt kontrakt är även det en 
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paketeringsform som ska skapa ytterligare förutsättningar för innovation i ett 
samverkansupplägg mellan projektör, entreprenör och beställare. Läs mer om BEST-
paketering i avsnittet Framförhållning inom underhållsverksamheten på järnväg. 

Upphandling av innovation 

Trafikverket har särskilt fokus på utvecklingsfrämjande upphandlingar men fokus ligger 
även på att initiera och genomföra innovationsupphandlingar av mer strategisk karaktär 
(där fokus främst är på förkommersiella upphandlingar). Syftet är att bidra till de större 
innovationskliven och att driva fram helt nya lösningar som kan bidra till ökad produktivitet 
och hållbarhet på längre sikt. Trafikverket strävar också efter att öka antalet FoI-projekt som 
utförs som förkommersiella upphandlingar. Detta för att processen för 
innovationsupphandling skapar konkurrens och en marknad redan i utvecklingsskedet 
vilket bland annat kan möjliggöra för Trafikverket att undvika framtida beroende av 
monopol. Det aktiva arbetet för att öka antalet FoI-projekt utförda som 
innovationsupphandlingar har gett resultat mätt i antal upphandlingar. Många av dem 
syftar till att leda till ökad robusthet och ökad hållbarhet i infrastrukturanläggningen och i 
transportsystemet. Några exempel följer nedan. 

Trafikverket har under 2019 upphandlat utveckling av nya metoder för dimensionering och 
utformning av bergskärningar från konsultmarknaden. Den önskade effekten är ökad 
produktivitet genom att bergskärningar kan kategoriseras utifrån olika förutsättningar, till 
exempel väg eller järnväg, bergförhållanden, acceptabel säkerhet, livscykelkostnader, miljö 
och arbetsmiljö. Analyser behöver då inte utföras för varje enskilt fall. Det leder till en bättre 
kunskap om möjliga utformningsalternativ i tidiga skeden och bättre prognostisering av 
massbalanser. 

Genom en förkommersiell upphandling av elvägar har Trafikverket upphandlat och tecknat 
kontrakt för att bygga och testa två demonstratorer i Lund och i Visby. Ett syfte med 
upphandlingen och kontraktet är att främja, bidra och skapa förutsättningar för en breddad 
marknad och ökad konkurrens. 

En upphandling av accelerometersensorer annonserades under 2019. Upphandlingen 
omfattade utveckling och leverans av nya accelerometersensorer som kan mäta trafiken på 
järnvägen i syfte att förbättra planering av behov av järnvägsunderhåll. Eftersom sådana 
lösningar inte finns i dag så ingår det en utvecklings- och etableringsfas i avtalet och 
lösningarna upphandlas som en it-tjänst inklusive leverans av sensorer. Den nya lösningen 
ska underlätta för entreprenörer i baskontrakt på järnvägen i framtiden. 

Konjunktur och konkurrenssituationen 

Konjunktur och konkurrenssituationen kan både ses som en extern faktor som påverkar 
produktivitetsutvecklingen och som en faktor som Trafikverket kan ha viss påverkan på, i 
egenskap av landets största beställare av anläggningsarbeten.  

Utvecklingen av marknaden 

Liksom under 2018 visar den svenska byggmarknaden under 2019 två tendenser: dels en 
kraftig nedgång i bostadsbyggandet, dels en fortsatt ökning av anläggningsinvesteringar. 
Enligt Byggföretagen beräknas en fortsatt ökning med 4 procent under 2020.  
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Bostadsbyggandet minskade med 8 procent under 2019, och prognosen för 2020 är en 
ytterligare minskning med 5 procent. 

Den positiva trenden för anläggningsinvesteringar fortsätter att utvecklas. Enligt 
Byggföretagens senaste prognos beräknades den totala summan för 
anläggningsinvesteringar under 2019 att uppgå till cirka 100 miljarder kronor. Utvecklingen 
inom anläggningsinvesteringar uppvisar stora variationer regionalt. Den största 
procentuella ökningen i anläggningsinvesteringar under 2019 skedde inom den norra delen 
av Sverige, och Norrlandskusten beräknas de närmaste åren bli Sveriges största tillväxtzon 
inom anläggning utanför storstadsregionerna.  

Samtidigt som Sverige satsar stora belopp på infrastrukturinvesteringar i olika delar av 
landet de närmaste åren gör även våra grannländer Finland och Norge detsamma, vilket kan 
innebära en utmaning ur ett resursperspektiv. Vidare finns det en osäkerhet om vilka delar 
av järnvägsunderhållet som i framtiden fortsatt kommer vara tillgängliga för 
leverantörsmarknaden. Denna osäkerhet kan leda till att marknaden fungerar sämre.    

Prisutveckling i branschen 

Trafikverket är en av många parter i en allt mer globaliserad anläggningsmarknad. Detta 
innebär att Trafikverket inte enskilt påverkar förutsättningarna för produktivitets-
utvecklingen i den svenska anläggningsbranschen. Exempelvis kan insatsvarors prissättning 
variera kraftigt över tid, beroende på externa faktorer som står utanför Trafikverkets 
kontroll. 

Investerings- samt driftindex är schablonindex för järnvägs- och vägprojekt samt drift- och 
underhållsåtgärder som baseras på entreprenadindex (och tidigare E84). Om 
infrastrukturindex ökar innebär det att insatsvaror till entreprenaderna, och således själva 
genomförandet, blir dyrare. Generellt står Trafikverket för leverantörernas indexrelaterade 
kostnadsförändringar, baserat på den riskfördelning som bestämts vid kontraktets 
tecknande. Figur 3 visar utvecklingen för respektive index från 2009 fram till 2019 där  
2009 = 100.  
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Figur 3 Prisutveckling i branschen samt utveckling av KPI-KS baserat på årsmedelvärde 

Under 2019 ökar driftindex banhållning i nivå med konsumentprisindex med konstant skatt 
(KPI-KS). Övriga index har en något högre procentuell ökning (baserat på årsmedelvärde). 
Figur 3 visar prisutvecklingen med 2009 som basår. Under perioden 2009 till 2019 har de 
fyra specifika infrastrukturindexen ökat 1,9–2,9 procent i genomsnitt per år. Det kan 
jämföras med KPI-KS som i genomsnitt har ökat med 1,1 procent årligen. Investeringsindex 
banhållning har den högsta genomsnittliga ökningen på 2,9 procent årligen. 

Uppföljning av antal anbud 

Trafikverket följer det genomsnittliga antalet anbud som kommer in i de upphandlingar som 
genomförs. Det kan användas som en grov indikator på konkurrensen och det visar hur 
intresserade leverantörer är av att lämna anbud. Få anbudsgivare kan tyda på en svagare 
konkurrens men många anbudsgivare behöver nödvändigtvis inte alltid innebära bättre 
konkurrens.  

Figur 4 visar Trafikverkets genomsnittliga antal anbud inom entreprenader samt tekniska 
konsulter och Figur 5 visar genomsnittligt antal anbud inom investerings- respektive 
underhållsverksamheten. Det genomsnittliga antalet anbud inom entreprenader och 
tekniska konsulter har utvecklats i en positiv riktning under 2019, även om de senaste åren 
sammantaget visar en negativ trend. Det finns kritiska områden som har stora utmaningar, 
exempelvis baskontrakt väg samt ett ökat antal avbrutna upphandlingar.  
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Figur 4 Antal anbud per upphandling uppdelat på entreprenader och tekniska konsulter, 2014–2019 

Det genomsnittliga antalet anbud inom investeringsverksamheten minskade något under 
2019 jämfört med 2018, medan det genomsnittliga antalet anbud inom 
underhållsverksamheten ökade något.  

 

Figur 5 Antal anbud per upphandling uppdelat på investerings- respektive underhållsverksamheten, 2014–2019 

Antalet avbrutna upphandlingar var 18 procent under 2019, vilket kan jämföras med 13 
procent under 2018. Anledningen till att många upphandlingar avbryts är flera, men den 
mest frekventa orsaken är att inga anbud har inkommit (det är orsaken i cirka 40 procent av 
fallen). Andra vanligt förekommande orsaker är att upphandlingen överstiger 
kostnadskalkylen eller att finansieringen inte är säkerställd (cirka 15 procent), att anbuden 
inte uppfyller kraven (cirka 15 procent) och att det finns brister i förfrågningsunderlagen 
(cirka 13 procent).  
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Uppföljning, mätning och lärande 
Mätetal har presenterats löpande tillsammans med de specifika frågorna i denna rapport. I 
detta avsnitt presenteras uppföljning, mätning och lärande genom en beskrivning av 
forskningsinsatser, uppföljning av Trafikverkets entreprenadkontrakt och leverantörernas 
nöjdhet samt övergripande långsiktiga mått för uppföljning av Trafikverkets 
produktivitetsarbete.  

Uppföljning av leverantörernas nöjdhet 

Trafikverkets har som övergripande mål att ha nöjda leverantörer som väljer Trafikverket 
samt att ha ett effektivt leverantörssamarbete. Därför är det viktigt att kontinuerligt följa 
upp leverantörernas nöjdhet och agera på den feedback som inhämtas. Trafikverket 
genomför därför sedan 2011 en återkommande enkät som syftar till att följa Trafikverkets 
leverantörers nöjdhet med Trafikverket som kund över tid. Den senaste mätningen gjordes 
under 2018. Resultatet sätts samman till ett nöjd-leverantörs-index (NLI) och används som 
underlag för det löpande förbättrings- och utvecklingsarbetet. 

Trafikverket fick vid senaste mätningen 2018 ett högt betyg av leverantörerna. Av 
leverantörerna är 78 procent delvis eller helt nöjda med Trafikverket som kund (81 procent 
2016). Enligt undersökningen är Trafikverkets styrkor framför allt att medarbetarna som 
representerar myndigheten upplevs som kompetenta och professionella, samt att 
förfrågningsunderlagen anses vara både relevanta och tydliga. Informationen om 
kommande affärer och projekt genom en inköpstidplan är också uppskattad: den är lätt att 
hitta, den sträcker sig tillräckligt långt fram i tiden och ger en bra bild av behovet.  

Trafikverket får dock ett lägre betyg inom framför allt två områden: affären och 
samverkan/arbetssätt. Vad gäller affären anser leverantörerna att för få upphandlingar 
tillåter innovation eller kreativitet avseende produktivitet. Leverantörerna anser också att 
balansen i riskhanteringen mellan beställare och utförare i affären kan justeras i 
fördelningen av risker samt att Trafikverket ska flytta fokus från pris till kompetens och 
samverkan. Vad gäller samverkan/arbetssätt eftersöks arbetssätt för att samarbeta och en 
förbättrad återkoppling inom projekten. Trafikverkets uppföljningsmodell behöver ge rättvis 
bild av leverantörens leverans- och samarbetsförmåga. 

Erfarenhetsåterföring från entreprenörer i tidigare projekt är också viktigt. Det genomförs i 
systemet Upplev, Trafikverkets system för leverantörsuppföljning. Huvudsyftet med 
användningen av Upplev är att förbättra anläggningsbranschen genom transparens och ökat 
samarbete. Som ett led i förbättringar genomförs nu pilotupphandlingar hos Trafikverket, 
där man har upphandlat på mervärden baserat på hur en leverantör har skött sig i tidigare 
leveranser. Syftet är att förbättra branschen tillsammans med leverantörerna. 

Trafikverket har tagit hänsyn till leverantörsmarknadens synpunkter vid lanseringen av den 
uppdaterade affärsstrategin under 2019. Den största förändringen är att parametern 
innovation eller annan nytta används vid val av affärsform och att möjligheten att använda 
drivkraftsskapande faktorer som mervärden och bonus införs i standarduppdrag och 
standardentreprenader. Även i arbetet med den utvecklade beställarrollen är mätningen av 
nöjd-leverantörs-index och särskilt delen om samverkan en viktig input. 
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Forsknings- och innovationsinsatser 

För att skapa en erfarenhetsåterföring av de effekter som Trafikverkets produktivitetsarbete 
och beställar- och upphandlarstrategi har inneburit, startades en forskningssatsning under 
2016. Inom denna satsning bedrivs ett flertal både längre och kortare forsknings- och 
innovationsprojekt (FoI) som följer upp och utvärderar bland annat hur Trafikverkets 
affärer påverkar leverantörsmarknadens möjligheter och drivkrafter till ökad innovation och 
produktivitet. FoI-satsningen förväntas innebära att utvecklingen av Trafikverkets affärs- 
och upphandlingsstrategier baseras på en vetenskaplig uppföljning av genomförda affärer 
och teoribildning. Nya komplexitetsfaktorer lyfts fram genom forskningen och tydliggör 
affärens strategiska påverkan på Trafikverkets förmåga att genomföra åtgärderna via affärer 
och projekt. 

För att löpande erhålla resultat från pågående projekt arrangeras i oktober varje år ett 
seminarium där samtliga pågående och avslutade projekt kortfattat presenterar del- eller 
slutresultat och slutsatser. Seminariet år 2019 pekade fortsatt på att Trafikverkets affärer 
fokuseras mot tids- och kostnadseffektivitet och reaktiv problemlösning. Sammantaget för 
både affär och projekt begränsar TKI-styrningen (det vill säga styrning av avvikelser genom 
tid, kostnad och innehåll) förutsättningar för marknadens innovation. Andra slutsatser är 
att samverkan sker informellt inom järnvägsområdet, med inarbetade arbetsrutiner som till 
viss del bedöms motverka innovation, och gällande konsultupphandling på fast pris finns en 
signal att både beställare och utförare är mindre nöjda med projektgenomförandet.  

Resultaten tas successivt i beaktande och arbetas in i arbetet med Trafikverkets 
affärsstrategier. De behöver också kopplas an till att utveckla beställarrollen och 
Trafikverkets övergripande styrning.  

Under 2019 avslutades flera av FoI-projekten med direkt eller indirekt bäring på arbetet för 
ökad innovation och produktivitet i anläggningsbranschen. Nedan beskrivs ett urval av 
dessa FoI-projekt. 

Forskningsprojektet Utvecklingsfrämjande projektledning genomfördes 2016–2019. Syftet 
var att öka kunskapen och förståelsen för projektledarrollens förutsättningar och betydelse 
för Trafikverkets förmåga att bidra till, och dra nytta av, leverantörsledda innovationer. 
Denna studie fokuserar på projektledare från verksamhetsområde Investering och deras 
möjligheter att driva utvecklingsfrämjande projektledning.  Resultaten visar på 
projektledningens betydelse för att skapa rätt förutsättningar för leverantörerna att tänka 
nytt och kreativt, att skapa nya eller utvecklade lösningar genom ökade frihetsgrader, samt 
för förmågan att tillvarata förslag som introduceras av leverantörer under genomförandet. 
Vidare visar studien att det finns en motsättning mellan den formella styrningen (genom tid, 
kostnad och innehåll) som Trafikverkets investeringsprojekt har och de krav på att vara 
utvecklingsfrämjande som ställs på projektledarna. 

Projektet Offentlig upphandling av järnvägsunderhåll pågick mellan 2016 och 2019. 
Projektet syftade dels till att studera svensk upphandling av järnvägsunderhåll, dels till att 
skapa en modell för upphandlingsstrategier och kontraktsutformning. Studien har delats in i 
tre delstudier: en litteraturstudie; en kvantitativ studie av uppnådda resultat; samt en 
kvalitativ studie av nyckelpersoners erfarenheter av det upphandlade underhållet. Det 
huvudsakliga resultatet av litteraturstudien är att området offentlig upphandling av 
järnvägsunderhåll är outforskat. Två huvudområden framkommer som relevanta för 
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järnvägsunderhåll: samverkan och anläggningskunskap. Den kvantitativa delstudien 
undersökte om olika kontraktsförutsättningar har samvarierat med en kvalitetsparameter: 
entreprenörens inställelsetid per spårmeter. Här framkommer att fyra faktorer hade 
signifikant korrelation med kvalitetsparametern: antal driftplatser i kontraktsområdet, antal 
säkerhetsbesiktningar som genomförts per år, själva kontraktområdet, samt bantypsklass. 
Intervjustudieresultaten visar att samverkan i de studerade kontrakten präglas av informellt 
samarbete mellan inblandade personer. Formella samverkansaktiviteter för att stödja den 
informella samverkansstrukturen saknas. Arbete som utförs enligt inarbetade rutiner kan på 
kort sikt gynna effektiviteten, men det kan också motverka innovation och nya arbetssätt. 

Projektet Uppföljning av konsultuppdrag med fast arvode inom kategori planering och 
projektering och tilläggsstudien Delprojekt Samverkan BAS i komplexa 
konsultupphandlingar, Fas 2 syftade till att öka kunskapen om i vilken utsträckning olika 
ersättningsformer förekommer i konsultuppdragen och att utvärdera vilka effekter som fast 
och rörligt arvode verkar ha på genomförande och prestationen i konsultleveranserna. Både 
projektledare på Trafikverket och uppdragsledare hos konsultbolag har intervjuats. Studien 
visar att både Trafikverkets projektledare och konsulternas uppdragsledare är mindre nöjda 
med genomförandet och prestation i uppdrag som har fast arvode, än vid uppdrag som har 
rörligt arvode. Komplexitet (teknisk och organisatorisk) och osäkerhet är aspekter som är 
viktiga för att förstå projektets förutsättningar, men de är svåra att analysera. Detta upplevs 
på olika sätt av projektledare och uppdragsledare, även inom ett och samma uppdrag, och 
särskilt när fast arvode används. Studiens resultat och rekommendationer kommer 
användas i att utveckla Trafikverkets affärsstrategi och aktuell kategoristrategi inom 
området. 

Upphandling och kontrakt har i tidigare forskning identifierats som nyckeln till att stimulera 
innovationer och produktivitet i sektorn. Projektet Förbättrad produktivitet inom 
anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktstyrning syftade till att 
stimulera innovationer genom att identifiera och utveckla fyra implementerbara åtgärder 
gällande upphandling och kontraktsutformning. Sammantaget påvisar projektet 
förhållanden som behöver förändras för bättre möjligheter till innovationer och det ges 
förslag på innovativa inslag i kontrakten som öppnar upp för nya sätt att tänka, bland annat 
förseningsavgifter, möjliggörande för underentreprenörer att bidra med innovationer, 
konsultaffärens hinder och möjliggörare samt leverantörsuppföljning som verktyg för 
innovationer och produktivitetsutveckling. Kunskapen från projektet kommer att nyttjas för 
inköpsutveckling inom både entreprenad och tekniska konsulttjänster och användning av 
förseningsavgifter kommer att utredas för eventuell demonstration och implementering i ett 
investeringsprojekt. 

FoI-programmet Shift2Rail 

Trafikverket deltar och driver utvecklingsprojekt inom ramen för Shift2Rail-satsningen i 
Europa. Shift2Rail syftar till att introducera en bättre tågtrafik till marknaden (tystare, 
bättre komfort, bättre pålitlighet med mera), som opererar på en innovativ 
järnvägsinfrastruktur och som ska vara tillförlitlig från första dagen. Projektet eftersträvar 
en lägre livscykelkostnad och en högre kapacitet inom järnvägssystemet för att möta det 
ökade behovet för både person- och godstransporter, i syfte att stärka den europeiska 
konkurrenskraften på en internationell marknad. Shift2Rail bidrar också till skiftet för ett 
ökat användande av järnvägssystemet. Detta gör att passagerarna kommer att få fler 
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möjligheter vad gäller avgångar och sträckor där tåg är ett attraktivt transportmedel, och för 
godskunderna kommer järnvägsfrakt att bli mer kostnadseffektivt. Målsättningen är att 

• minska livscykelkostnaden med 50 procent 
• dubbla kapaciteten 
• öka tillgängligheten och punktligheten med 50 procent 

 
Genom denna insats förväntas Trafikverket bidra till nya och bättre lösningar. Trafikverket 
har under 2019 inom ramen för forskningsprojektet genomfört tre virtuella försök inom bro, 
spår och spårväxel för att testa framtagna forskningsresultat. Dessa försök kommer vara en 
förutsättning för att installera kompletta demonstratorer i trafikerat spår. Arbetet med 
Shift2Rail bedrivs genom forskningsprojekt med kompetens från hela Europa. 

Forskningssamarbete med VTI  

Genom samarbetet med Statens väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har 
Trafikverket byggt upp en databas där Trafikverket och VTI manuellt har matchat data om 
relativt många avslutade kontrakt med kostnadsuppgifter ur ekonomisystemet. Med det 
underlaget förväntas det vara möjligt att göra kvantitativa analyser för att i nästa steg kunna 
dra slutsatser om generella mönster. Genom det kan Trafikverket dra lärdomar och föra 
vidare kunskap i organisationen. Forskningsprojektet pågår 2020 ut och resultat väntas 
löpande under året.  

Inom forskningssamarbetet har stor tid ägnats åt matchningen mellan databaser, där en 
önskan har varit att det skulle gå att göra en automatisk matchning från början. Detta har 
inte varit möjligt hittills. Från och med 2019 ställs krav på att Trafikverkets leverantörer ska 
ange avtalsnummer på fakturorna, vilket kan vara en möjliggörare för automatisk 
matchning. Fakturamärkningen är en viktig förutsättning för att myndigheten ska kunna 
göra tväranalyser av upphandlingar, avtal, kontrakt och kostnader med mera, inte bara ur 
ett produktivitetsperspektiv.  

I VTI:s rapport Kontraktet styr – översikt av kvantitativa produktivitetsstudier gällande 
byggande av transportinfrastruktur lyfts bland annat utmaningen med matchningen 
mellan databaser. VTI rekommenderar Trafikverket att på kort sikt bör det påbörjade 
arbetet med systematisering fortsätta på inslagen linje. Vidare menar VTI att Trafikverket 
bör driva ett projekt för automatiserad insamling av data och överväga att standardisera 
förfrågningsunderlagen och systemen som används för att lämna anbud på 
entreprenadupphandling. Detta skulle möjliggöra enklare uttag av data samt en öppenhet i 
Trafikverkets arbete.  

VTI föreslår också att ett antal ytterligare studier genomförs. En av dessa är en uppföljning 
av en tidigare studie som jämför produktiviteten hos olika beläggningsingenjörer. 
Uppföljningen skulle analysera de slutliga kostnaderna för kontrakten istället för 
upphandlingskostnaden, som man analyserade i den tidigare studien. Ett FoI-projekt 
avseende detta har också startats under 2019 och löper fram till 2020. Förhoppningen är att 
resultatet ska visa på goda exempel som kan föras vidare i organisationen inför kommande 
upphandlingar. 
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Uppföljning av avslutade kontrakt 2019 

Trafikverket har sedan 2015 systematiskt samlat in avslutade entreprenadkontrakt och 
analyserat dessa avseende kostnadsförändringar. Sammanställningen innefattar kontrakt 
med en kontraktssumma över 10 miljoner kronor och större avvikelser har analyserats per 
kontrakt. Resultatet för 2019 visar att utfallskvoten, det vill säga den totala 
kontraktssumman för samtliga kontrakt jämfört med det totala utfallet, är 1,32. Det innebär 
att dessa kontrakt totalt sett blivit 32 procent dyrare än kontraktssumman. Utfallet är 
relativt högt jämfört med tidigare år; under 2018 var motsvarande kvot 1,22. Median- och 
medelvärdet ligger ungefär i nivå med tidigare år.  

I den kvalitativa analysen har det analyserats om orsaken till kostnadsförändringarna kan 
hänföras till att vara rena kostnadsförändringar, innehållsförändringar, mängdregleringar, 
index, bonus eller vite. Analysen visar att de främsta orsakerna under 2019 är 
kostnadsförändringar och innehållsförändringar, vilket kan jämföras med att hälften av 
förändringarna (i monetära termer) under 2017 och 2018 var mängdregleringar. Ett 
exempel på orsak till förändringarna som framkommit i den kvalitativa analysen är brister i 
underlag, vilket både kan handla om Trafikverkets förfrågningsunderlag och handlingarna 
konsulter tar fram, det vill säga väg- och järnvägsplaner samt bygghandlingar. Trafikverket 
arbetar aktivt med att följa utvecklingen och vidtar åtgärder successivt. 

Se bilaga Uppföljning av avslutade kontrakt för ytterligare information och 
sammanställning av utvecklingen över tid.   

Produktivitet inom det egna ansvarområdet 

För att visa effekten av Trafikverkets genomförda åtgärder på längre sikt presenteras ett 
mått för väg (Figur 6) och ett mått för järnväg (Figur 7). Det är inte branschens produktivitet 
som presenteras, utan mätningen i Figur 6 och Figur 7 utgår från Trafikverkets instruktion 
om att ”årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och 
byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet”. Det är inte resultatet det enskilda året som är 
intressant utan mätningen ska ses som en indikation över utvecklingen över tid, snarare än 
ett exakt resultat.  

Måtten innehåller tre parametrar vardera som vid sammanvägning kan ge en indikation 
över produktivitetsutvecklingen. De tre parametrarna är trafikbelastning, kostnaderna för 
nedlagt arbete samt ett slags kvalitetsmått för anläggningen. Genom att se hur utvecklingen 
har skett över tid kan ett indikativt produktivitetstal beräknas. Måtten för väg och järnväg är 
inte heltäckande för Trafikverkets verksamhet. Vägmåttet belyser främst 
beläggningsverksamheten, och järnvägsmåttet visar området spår och spårväxlar (fel på 
spår- och spårväxlar utgör cirka 40 procent av det totala antalet fel på infrastrukturen inom 
järnväg).  
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Figur 6 Produktivitetsmätning för vägbeläggningsverksamheten, 1990–2019. Nedlagda kostnader indexerat 
med driftsindex för väghållning. Kostnaderna för åren 1990 till 2005 har justerats nedåt jämfört med 
föregående års rapportering, eftersom posten dessa år innehöll personalkostnader till skillnad mot 2006 och 
framåt. 

Mätningen i Figur 6 visar förhållandet mellan trafikbelastningen och kvaliteten på vägnätet, 
i detta sammanhang mätt som spårdjup och vägojämnhet (International Roughness Index- 
IRI), jämfört med nedlagda kostnader för beläggningsarbeten. Genom att ha tillgång till 
siffror från 1990 och framåt slår inte enskilda år igenom lika mycket som under en kortare 
tidsserie, vilket ger en större tillförlitlighet i mätningen.  

Trafikbelastningen tillsammans med kvaliteten på vägen sätts i förhållande till de nedlagda 
kostnaderna. Det innebär att om trafikbelastningen tillsammans med kvaliteten på vägen i 
genomsnitt ökar mer än nedlagda kostnader kommer utvecklingen vara positiv. Det är också 
viktigt att ha långa tidsserier, eftersom enskilda års nedlagda kostnader påverkar 
anläggningen under flera år. Produktiviteten beräknas som ett medeltal över åren. 
Resultatet visar en genomsnittlig produktivitetsökning inom väg på cirka 2,7 procent per år 
sedan 1990.  
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Figur 7 Produktivitetsmätning för spår och spårväxlar, 2003–2019. Nedlagda kostnader indexerat med 
driftsindex banhållning. 

I Figur 7 presenteras motsvarande mått för järnväg. Utgångspunkten är förhållandet mellan 
tillståndet i järnvägsanläggningen (i det här sammanhanget beskrivet som antalet fel 
relaterade till spår och spårväxlar) och trafikbelastningen, och de nedlagda kostnaderna för 
just spår och spårväxlar. Beräkningarna är desamma som för vägmåttet: trafikbelastningen 
och tillståndet, sätts i förhållande till de nedlagda kostnaderna.  

Tidsserien är inte lika lång som för vägmåttet, vilket gör att enskilda år har en större 
påverkan på resultatet. Den genomsnittliga produktivitetsökningen från 2003 fram till 2019 
har varit cirka 0,9 procent per år. I princip innebär detta att de nedlagda kostnaderna har 
gjort att tillståndet (i detta sammanhang antal fel relaterade till spår och spårväxlar) inte har 
försämrats i samma takt som trafikbelastningen har ökat.   

Analys och utveckling av mätetalen 

Analys av kostnadsindex 

Trafikverket har tillsammans med VTI låtit göra en enklare analys av måttet på 
produktivitetsutvecklingen på järnvägen som visas i Figur 7. Analysen gjordes utifrån vilket 
index som används för att beräkna kostnader till en fastprisnivå. 

Eftersom en variabel i måttet är kostnader blir det väsentligt vilken typ av index vi använder 
för att justera för prisförändringar över tid som inte är kopplade till produktivitet. Från år 
2003 till 2019 har driftindex för järnväg stigit med 52 procent. Under samma period har 
konsumentprisindex med konstanta skatter (KPI-KS) stigit med 20 procent.  

I modellen sjunker produktiviteten om kostnaderna ökar och allt annat är konstant. Det 
innebär att man får ut mindre ”nytta” för varje satsad krona. Eftersom priserna i branschen 
(driftindex) har ökat mer än den generella prisökningen (KPI-KS) för perioden som 
mätningen innefattar, innebär det att vid omräkning till fasta priser är de reala kostnaderna 
lägre när vi räknar om med driftindex jämför med KPI-KS. Det innebär i sin tur att den 
genomsnittliga produktivitetsförändringen är högre vid omräkning med driftindex jämfört 
med KPI-KS. 
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Medelvärdena för produktivitetsutvecklingen är i snitt +0,9 procent årligen med driftindex 
och -0,78 procent med KPI-KS. Om vi gör motsvarande jämförelse med vägdiagrammet är 
snittet med driftindex +2,74 procent och jämförelse med KPI-KS +1,46 procent. 

Driftindex ska ta hänsyn till underliggande kostnadsökningar för insatsvaror som är 
relevanta för den delen av järnvägsunderhållet som faktiskt undersöks. KPI-KS ger en bild 
av hur de allmänna priserna utvecklar sig, men bilden gör inte skillnad på äpplen och 
järnvägsräls. Även då KPI-KS ger en bild av genomsnittspriser, på varor som i det flesta 
fallen inte alls speglar järnvägsunderhållet, så behöver det inte vara främmande utifrån ett 
skattebetalarperspektiv att använda KPI-KS – en skattebetalare ska inte behöva ha 
överseende med att priserna i bygg- och anläggningsindustrin ökar betydligt snabbare än de 
generella priserna. Det går att argumentera för båda indexen och valet som görs får en 
direkt inverkan på resultaten.  

Kostnader och tillstånd 

I måttet för järnväg ingår variabeln årlig kostnad för spår och spårväxel inklusive 
reinvesteringar, samt variabeln antal fel på spår och spårväxlar. Kostnaden för och antalet 
fel på spår och spårväxlar står för en väsentlig men ändå avgränsad del av Trafikverkets 
insatser och output inom järnvägen. Fel på spår och spårväxlar utgör cirka 40 procent av det 
totala antalet inrapporterade fel i järnvägsanläggningen. En möjlig utveckling är att måttet 
ska innefatta fler typer av fel. Samtidigt behöver felen matchas mot kostnader inom samma 
område. Om antalet fel på kontaktledningar tas med i måttet behöver också kostnaderna för 
underhåll och reinvesteringar på kontaktledningar inkluderas, till exempel. För närvarande 
pågår ett arbete med att analysera en utökning av måttet. Det kommer i så fall att 
presenteras i samband med årsredovisningen för 2020.  

I måttet för väg anges tillståndet genom mätning av spårdjup och IRI. Även detta är en 
avgränsad men ändå väsentlig del av vägarnas tillstånd. Utmaningen är att fånga tillståndet 
så brett som möjligt både för vägmåttet och för järnvägsmåttet, och att kunna ställa detta i 
relation till nedlagda kostnader (och trafikbelastning). 

  



Sida 25 (35) 

Samlad bedömning över produktivitetsutvecklingen 
Trafikverket har sedan starten 2010 fokuserat på att öka produktiviteten i anläggnings-
branschen. En stor del av arbetet har haft sin utgångspunkt i den så kallade 
Produktivitetskommitténs betänkande Vägar till förbättrad produktivitet och 
innovationsgrad i anläggningsbranschen (SOU 2012:39), som angav en riktning för 
Trafikverkets fortsatta produktivitetsarbete.  

Inom Trafikverket har arbetet bedrivits successivt under åren och ett flertal större aktiviteter 
har genomförts, bland annat Produktivitet i anläggningsbranschen (PIA) och Strategiskt 
inköp, strategisk upphandling (SISU). I dag har i princip allt det som 
Produktivitetskommittén föreslog fått genomslag i Trafikverket. Utvecklingen har gått i flera 
steg, från att utarbeta strategier, till att genomföra strategierna och sedan integrera dem i 
den dagliga verksamheten. Dessa strategier är i dag integrerade i arbetssätten och 
genomförs helt i den ordinarie linjeverksamheten. Efter att de stora strategierna genomförts 
har fokus varit på utveckling och ständiga förbättringar, där ett av de mest centrala 
områdena är och har varit utveckling av affärsstrategier och projektstyrning. 

Inom Trafikverket har det också pågått och pågår en mängd initiativ och åtgärder som inte 
alltid direkt kan kopplas till produktivitet men som ändå faller inom ramen för arbetet, 
eftersom de i slutändan har en effekt i anläggningsbranschen genom att vara 
förutsättningsskapande. Ett exempel på detta är arbetet med förbättrad intern 
framförhållning, som har lett till att Trafikverket kan skapa bättre förutsättningar för 
genomförandet av investerings- och underhållsverksamhet. Exempelvis ges utrymme för att 
förlänga anbudstiden om det behövs och det gör att etableringstider och genomförandetider 
kan optimeras. Dessutom kan information om kommande projekt förmedlas tidigare till 
konsulter och entreprenörer. 

Som denna och tidigare rapporteringar visat är det för närvarande en relativt utmanande 
situation på marknaden. Likaså är det en konstaterad brist på kompetens inom hela 
anläggningsbranschen. Dessa två frågor bedöms ha en stor påverkan på 
produktivitetsutvecklingen, och Trafikverket behöver inom sitt mandat och tillsammans 
med branschen ha stort fokus på dem framöver. 

Under perioden för detta regeringsuppdrag har Trafikverket börjat redovisat två nya 
produktivitetsmått vilket har skapat bättre möjligheter att mäta produktivitetsutvecklingen 
över tid. Måttet på vägsidan sträcker sig från 1990 till 2019 och visar en årlig ökning på ca 
2,7 procent. Måttet på järnvägssidan som sträcker sig från 2003 till 2019 visar en årlig 
ökning på cirka 0,9 procent. Denna mätning tillsammans med mätning av interna mått för 
förutsättningsskapande åtgärder indikerar att produktiviteten har förbättrats under de år 
Trafikverket har arbetat aktivt med frågan.  

Ovanstående långsiktiga mått ska ses som indikativa. De har potential att utvecklas 
ytterligare och omfatta ytterligare delar av anläggningen, särskilt det som visar på 
utvecklingen inom järnvägssidan. Ett annat utvecklingsområde för mätning av produktivitet 
bör också vara att förbättra mätningen av effekterna av interna initiativ, som till exempel 
andelen utvecklingsfrämjande upphandlingar.  
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Den årliga kontraktsuppföljningen visar att utfallskvoten för avslutade kontrakt ligger på en 
någorlunda jämn nivå de år mätningen skett. Utfallet för 2019 ligger dock relativt högt (i 
monetära termer) med kvoten 1,32. Den kvalitativa uppföljningen ger indikationer på att 
detta bland annat beror på brister i handlingar, till exempel vägplaner. Trafikverket bör 
fortsätta följa detta och samtidigt djupare analysera utvecklingen över tid nu när 
rapporteringen har pågått ett antal år. Det är också viktigt att fortsätta förbättringsarbetet 
som till viss del har initierats utifrån denna årliga uppföljning, och att göra det i 
kombination med nya initiativ som ytterligare analys kan föranleda. Detta är särskilt viktigt i 
takt med Trafikverkets ökade volymer inom investerings- och underhållsverksamheten i 
kombination med den kompetensbrist som råder inom branschen. Trafikverket bedömer att 
det finns en risk att en större andel oerfarna medarbetare och konsulter kan till lägre 
kvalitet i handlingarna.  

Framgent behöver Trafikverket arbeta ännu mer med standardisering för att skapa 
förutsättningar för ökad produktivitet, som i exemplet med teknikhus inom ERTMS-
programmet. Det finns även en stor potential i automatisering, robotisering och 
digitalisering. Samtidigt kommer det vara en utmaning för Trafikverket att ta tillvara på 
potentialen och fortsätta driva på innovationstakten. Anläggningsbranschen måste också ta 
till sig den nya tekniken och använda den som en konkurrensfördel. 

Sammantaget visar uppföljningen att Trafikverkets insatser ger resultat och att det finns 
indikationer på en positiv produktivitetsutveckling över tid. Trafikverkets bedömning är att 
bra och relevanta åtgärder genomförs, tillsammans med anläggningsbranschen, inom ramen 
för Trafikverkets produktivitetsarbete. Utveckling och resultat inom området tar tid, främst 
eftersom planering och genomförande av infrastrukturåtgärder är långsiktiga processer. 
Arbetet med produktivitet och innovation behöver utvecklas och förbättras ständigt för att 
möta de utmaningar som finns i anläggningsbranschen, exempelvis antal avbrutna 
upphandlingar och bristen på kompetens. De åtgärder som Trafikverket arbetar med 
bedöms möta upp kommande utmaningar på ett positivt sätt och främja produktivitet och 
innovation över tid. Bland dessa finns till exempel arbetet med att utveckla 
affärsstrategierna samt samarbetet med branschen kopplat till kompetensförsörjning. 
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Bilaga – Uppföljning av kontrakt avslutade 2019 

Inledning 

Trafikverket har sedan 2015 systematiskt samlat in avslutade entreprenadkontrakt. 
Utgångspunkten är att kontrakten är tecknade av Trafikverket och att kontraktssumman 
överstiger 10 miljoner kronor. Uppföljningen jämför utfallet för kontraktet med 
kontraktssumman i en så kallad utfallskvot. Utöver det genomförs en kvalitativ analys av de 
kontrakt som har  

• ersättningsformen fast pris och en kostnadsavvikelse som överstiger 15 procent  
• ersättningsformen löpande räkning2 F3 och en kostnadsavvikelse som överstiger 25 

procent. 

Gränserna är erfarenhetsbaserade och inte satts utifrån vad som är en relevant 
kostnadsökning av ett kontrakt. Avgränsningen är gjord för att kunna göra en mer 
djuplodande analys av de mest väsentliga kontrakten.  

I redovisningen visas utöver uppföljningen av kontrakt även utfall på projektnivå. Dessa 
projekt härrör från Trafikverkets investeringsverksamhet. Det går inte att direkt jämföra 
utfallet mellan projekt- och kontraktsnivå eftersom projekten och deras tillhörande kontrakt 
inte alltid avslutas samma år. Dessutom kan ett projekt innehålla flertalet kontrakt, vilket är 
vanligt i Trafikverkets större projekt.  

För att få en rättvisande bild i redovisningen anges också medelvärdet och medianvärdet för 
utfallskvoten eftersom den totala utfallskvoten kan påverkas av stora enskilda kontrakt.  

Trafikverkets planering och budgetering utgår från hela projektet och omfattar såväl 
entreprenadkontrakt som byggherrekostnader och medel avsatta för att hantera osäkerheter 
och risker. Således behöver inte eventuella kostnadsökningar i kontrakten påverka 
projektbudgeten som helhet, eftersom de riskreserver som är avsatta i projekten kan täcka 
kostnadsökningar i kontrakten relaterade till beställarens risker. Det innebär dock inte att 
orsakerna till ökade kostnader i kontrakt alltid är relaterade till beställarens definierade 
risker. 

Resultat 

Projektnivå 
 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal projekt 66 69 62 61 64 

Medelvärde utfallskvot 1,21 1,09 1,30 1,31 1,09 

Median utfallskvot 1,14 1,05 1,10 1,06 1,06 

Monetär utfallskvot 1,072 0,94 0,89 0,99 0,99 

Tabell 1 Projektuppföljning, projekt avslutade 2016–2019 (över 10 miljoner kronor) 

                                                           
3 Kontrakt med löpande räkning är i detta sammanhang detsamma som utförandeentreprenad med 
mängdreglering enligt AB 04 eller totalentreprenader enligt ABT 06 med mängdreglering.    
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Sammanställningen över avslutade projekt under 2019 visar en ökning av utfallskvoterna 
jämfört med föregående år. Projektutfallet jämförs här med antingen plankostnad eller 
budget från tidigt skede, beroende på vad som är mest relevant. För första gången sedan 
mätningen startade är den monetära utfallskvoten över 1,0. Det betyder att totala utfallet för 
samtliga projekt är större än summan av ursprunglig budget för samtliga projekt. Det 
innebär att sammantaget har de 66 projekten blivit dyrare än beräknat. En möjlig orsak är 
förändringen av marknadsläget med en följd att tecknade kontrakt blivit dyrare än 
Trafikverkets egenkalkyl och marknadsbedömning. 

Kontrakt med fast pris och löpande räkning 

I Tabell 2 nedan redovisas utfallet för avslutade kontrakt mellan åren 2014 och 2019. 
Tabellen ger en deskriptiv överblick över hur det förhåller sig över tid, och vid jämförelse 
mellan år ska noteras att respektive år innehåller kontrakt som har påbörjats vid olika 
tidpunkter (olika långa kontrakt). 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Samtliga kontrakt (st.) 180 201 166 170 130 139 

Ersättningsform fast pris 36 31 45 47 42 32 

Ersättningsform löpande räkning 144 170 121 123 88 107 

Kvalitativ analys (st.) 72 75 67 38 29 35 

Ersättningsform fast pris 23 8 17 9 11 12 

Ersättningsform löpande räkning 49 67 50 29 18 23 

Kontraktssumma (mnkr) 13 388 15 164 11 297 9 726 5 970 5 726 

Ersättningsform fast pris 4 285 2 729 2 677 1 837 1 722 1 498 

Ersättningsform löpande räkning 9 103 12 435 8 620 7 889 4 248 4 228 

Utfall (mnkr)  17 690 18 483 15 671 11 710 7 275 6 859 

Ersättningsform fast pris 5 493 3 116 3 278 2 194 2 134 1 834 

Ersättningsform löpande räkning 12 197 15 367 12 393 9 516 5 141 5 025 

Utfallskvot - monetärt 1,32 1,22 1,39 1,20 1,22 1,20 

Ersättningsform fast pris 1,28 1,14 1,22 1,19 1,24 1,22 

Ersättningsform löpande räkning 1,34 1,24 1,44 1,21 1,21 1,19 

Utfallskvot – medel 1,24 1,21 1,32 1,24 1,21 1,20 

Ersättningsform fast pris 1,25 1,09 1,20 1,21 1,22 1,21 

Ersättningsform löpande räkning 1,24 1,23 1,37 1,25 1,21 1,19 

Utfallskvot – median 1,17 1,17 1,19 1,17 1,14 1,14 

Ersättningsform fast pris 1,24 1,09 1,15 1,16 1,16 1,15 

Ersättningsform löpande räkning 1,15 1,19 1,21 1,17 1,14 1,14 

Tabell 2 Kontrakt uppdelade per år kontrakten avslutades, 2014–2019. Observera att några få kontrakt har 
tillkommit på raderna för ersättningsform för tidigare år då Trafikverkets databas för kontrakt har blivit mer 
komplett sedan föregående års rapport. Detta påverkar inte utfallskvoterna för dessa år. 

Den monetära utfallskvoten för kontrakt som avslutades 2019 är 1,32. Det är högre än 
föregående år men i paritet med 2017 års resultat. Det innebär att utfallet för Trafikverkets 
avslutade kontrakt 2019 ökade med 32 procent från kontraktssumma till kontraktsavslut. 
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Medelvärdet av utfallskvoten ligger ungefär i nivå med de senaste åren och medianen ligger 
på samma nivå som tidigare år. 

I Tabell 3 redovisas det motsatta förhållandet till Tabell 2, nämligen vilket år som 
kontrakten startades istället för vilket år kontrakten avslutades. Som framgår i föregående 
års rapport har längre kontrakt i genomsnitt högre kostnadsavvikelser än korta kontrakt. De 
kontrakt som startades och avslutades 2019 har därför en högre utfallskvot än förväntat, 
eftersom de är de kortaste kontrakten i tabellen. Medelvärdet för utfallskvoten ligger dock 
relativt lågt jämfört med längre kontrakt. Från 2018 och bakåt är utfallskvoten stigande 
enligt förväntan. Utfallskvoten för de senaste åren kommer enligt detta resonemang att öka 
successivt i takt med att fler kontrakt avslutas.  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Samtliga kontrakt (st.) 24 84 134 146 150 177 217 147 54 

Ersättningsform fast pris 1 10 20 46 53 47 31 35 14 

Ersättningsform löpande räkning 23 74 114 100 97 130 186 112 40 

Utfallskvot 1,25 1,11 1,22 1,25 1,25 1,19 1,25 1,32 1,35 

Ersättningsform fast pris 1,50* 1,16 1,13 1,22 1,23 1,18 1,28 1,22 1,35 

Ersättningsform löpande räkning 1,20 1,10 1,24 1,28 1,26 1,19 1,24 1,33 1,35 

Utfallskvot – medel 1,13 1,11 1,20 1,23 1,24 1,21 1,23 1,27 1,40 

Ersättningsform fast pris 1,50* 1,18 1,12 1,17 1,2 1,17 1,26 1,21 1,41 

Ersättningsform löpande räkning 1,11 1,10 1,21 1,26 1,26 1,23 1,22 1,29 1,4 
*Observera att detta avser endast ett kontrakt 

Tabell 3 Avslutade kontrakt uppdelade per år kontrakten startade, 2010-2019 

Kostnadsförändringar i kontrakten 

För de kontrakt som avviker mest, vilket förklarades i inledningen av detta avsnitt, görs en 
fördjupad uppföljning om vad kostnadsförändringarna beror på. Resultatet syns i Figur 8. 

 

Figur 8 Kostnadsförändringar i kontrakt, avslutade år 2016–2019 
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De tre vanligaste orsakerna är mängdförändringar, innehållsförändringar och 
kostnadsförändringar. De andra posterna, som är marginella i sammanhanget, är 
indexreglering, bonus och vite (0–2 procent). Jämför med 2018 är andelen 
mängdförändringar något lägre under 2019 och istället är det innehållsförändringar och 
kostnadsförändringar som står för de största andelarna av kostnadsökningarna. Under 2018 
föll det ut ett antal större underhållskontrakt som innehöll många mängdförändringar, där 
exempelvis snö är en viktig faktor. 

Mängdregleringen utgår från vad som är reglerbart i kontrakten och den jämförs således 
med vad som var tänkt från början till vad de verkliga mängderna blev. Vanligt är att 
väderförhållanden samt mark- och underarbeten medför reglering, eftersom dessa är svåra 
att bedöma exakt i projekteringsskedet. Även om inte mängderna är korrekta från början i 
kontrakten bör kostnaden ändå bli densamma i slutändan. Det beror på att mängderna 
regleras mot konkurrensutsatta á-priser, men förutsätter också att konkurrensen fungerar. 

Innehållsförändringarna beror främst på att ytterligare funktion läggs till i kontrakten, 
exempelvis interna och externa tilläggsbeställningar. I årets uppföljning är andelen 
innehållsförändringar större jämfört med föregående år. När det tillkommer åtgärder under 
projektets gång kan det också innebära vissa omtag i projekten vilket är kostnadsdrivande. 
Trafikverket har vidtagit vissa åtgärder i de interna arbetssätten för att så långt som möjligt 
säkra vad som ska genomföras i projekten i ett tidigt skede. Både inom investerings- och 
underhållsverksamheten lyfts också framförhållning och tidiga interna beställningar fram 
som en framgångsfaktor.  

Kostnadsförändringar är rena kostnadsförändringar som inte kan relateras till ett förändrat 
innehåll eller ökade mängder. De kan bero på flera saker, bland annat projekteringsbrister 
och förändringar i lagkrav vilket kan innebära en ökad kostnad för kontraktet under 
genomförandet. Årets kvalitativa analys har fortsatt visat på brister i handlingar, till 
exempel vägplaner, som leder till kostnadsförändringar. Det kan handla om otydlighet i 
Trafikverkets förfrågningsunderlag eller i brister i konsulters leveranser såsom ej 
genomarbetade vägplaner eller bygghandlingar. Frågan är inte ny och Trafikverket arbetar 
fortsatt med detta, exempelvis genom uppföljning av leveranser och mer tid för 
kvalitetssäkring, för att kommande kontrakt ska ha bättre utgångsläge och på så sätt 
minimera påverkbara kostnadsförändringar.  

Utveckling genom kontraktsuppföljningen 

Kontraktsuppföljningen i denna form har skett sedan 2015 och den har gett en samlad bild 
över utvecklingen av kostnaderna för kontrakten över tid. Genom att enskilda analyser 
utförs för kontrakt med de största avvikelserna kan myndigheten också dra erfarenheter och 
lära av detta för att kunna hantera liknande frågor i kommande kontrakt. Efterkalkylens 
resultat bidrar med kunskap och erfarenhet som kan vara till nytta både för beställare och 
utförare. Ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar pågår alltjämt avseende 
kostnadsförändringar i kontrakt. Ett exempel på åtgärd som vidtagits för att stärka 
kvaliteten i förfrågningsunderlagen är användandet av second opinion för granskning av 
underlagen inför upphandling. Ett exempel på område som kan utvecklas ytterligare är att 
kontinuerligt lagra historik och kalkyler i syfte att uppnå högre kvalitet i uppföljningen. 
Likaså att ha en struktur som bättre bidrar till insamling av data för nyckeltal på en mer 
detaljerad nivå än idag.  



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00.
trafikverket.se
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