
Snabbaste vägen till ökad  
produktivitet i anläggningsbranschen 



Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen
Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden 
för mer än 35 miljarder kronor. Det gör oss till en av 
marknadens största beställare, som kan ge leverantörerna 
de möjligheter som behövs för att förbättra produktiviteten 
från dagens låga nivå. Men vad krävs för att vi ska lyckas? 

Sedan starten av Trafikverket har vi på regeringens upp-
drag drivit ett kraftfullt förändringsarbete som ska leda till 
en ny och mer renodlad beställarroll. Syftet är att ge våra 
leverantörer betydligt bättre möjligheter att utveckla både 
innovation och produktivitet. 

Vi har kommit en bit på väg, men mycket återstår att förän-
dra, både hos oss och våra leverantörer.

I den här foldern har vi sammanfattat de områden som vi 
och våra leverantörer måste utveckla tillsammans för att 
bli framgångsrika i produktivitetsarbetet. Det handlar om

• ökad andel totalentreprenader
• affärsmässig kontraktshantering
• smart paketering av uppdrag
• konsultuppdrag med fast arvode
• färre trafikstörningar
• säkra byggarbetsplatser
• industriell produktion
• kortare byggtider
• god projektstyrning.



Ökad andel totalentreprenader
innebär för Trafikverket att: 

• utveckla förmågan att låta  
anläggningsmarknaden ta större 
åtaganden, med ansvar även för 
projektering och produktion 

• göra detta genom att upp- 
handla mer i termer av egenskap 
och funktion för att öka möj-
ligheterna till nytänkande  
och innovation.

innebär för leverantörerna att:

• vara innovativa och ansvarsfullt 
ta vara på de möjligheter som 
krav på egenskaper och funktion 
medför för kunder, brukare och 
framtida förvaltning

• utveckla förmågan att  hantera 
större åtaganden med fullständigt 
ansvar för utredning, projektering 
och/eller produktion

• aktivt delta i processen och 
därmed bidra till utveckling och  
användandet av funktionella krav 
samt ta vara på möjligheterna till 
alternativa lösningar och serie- 
produktion.



innebär för Trafikverket att: 

• utveckla förhållningssättet som 
beställare och få ökad förståelse 
för hur valet av affärsform 
påverkar leverantörerna, 
marknaden och kostnaderna för 
svenska infrastruktursatsningar

• utveckla formerna för beställarens 
leveransuppföljning

• följa upp, analysera, synliggöra 
och delge andra erfarenheterna av 
de affärsmodeller som används  
internt och externt

• ha en affärsmässig kontrakts-han-
tering som bidrar till att  
leverantörerna behandlas 
likvärdigt.  

 

Affärsmässig hantering av kontrakt
innebär för leverantörerna att:

• vara innovativa och ansvarsfullt ta 
vara på de möjligheter det medför 
för kunder, brukare och framtida 
förvaltning att kraven ställs på 
egenskaper och  funktion  

• genom att delta i produktivitets- 
arbetet bidra till att åstadkomma 
förutsättningar för: 

-  rimlig riskfördelning 

-  utveckling och användning av 
krav på egenskap och funktion

-  möjligheter till alternativa  
lösningar och serieproduktion.



innebär för Trafikverket att: 

• sträva efter att marknaden får 
helhetsansvar för sammansatta 
entrerprenader i stället för att 
projekt bryts ner i flera entre-
prenader - undandtag  kan dock 
finnas, till exempel om marknaden 
inte är mottaglig för stora  
sammansatta entreprenader 

• utveckla förmågan att överlämna 
större åtaganden till leverantören 
med ansvar för utredning, projek-
tering och produktion. 

Smart paketering av uppdrag
innebär för leverantörerna att: 

• utveckla förmågan att klara större 
åtaganden och ta ett fullständigt 
ansvar i utredning, projektering 
och/eller produktion.



innebär för Trafikverket att: 

• utveckla förmågan att överlämna 
större åtaganden med ansvar för 
utredning och projektering till 
konsultmarknaden

• skapa incitament för utveckling av 
smartare arbetssätt.

 

Konsultuppdrag med fast arvode
innebär för leverantörerna att: 

• utveckla förmågan att klara större 
åtaganden och ta ett fullständigt 
ansvar i utredning, projektering 
och/eller produktion

• utveckla förmågan att projektera 
utifrån ett helhetsperspektiv, där 
man inkluderar hela projektets 
potential i innovativa  
lösningar.



En nollvision för  

trafikstörningar vägleder  

oss i arbetet

Nollvisionen innebär att vi  

inte ska ha några oplanerade 

störningar i våra entreprenader.

innebär för Trafikverket att: 

• ställa tydliga krav i upphand- 
lingar på hur arbeten får påverka 
framkomligheten och trafiken för 
att minimera störningarna och  
uppnå maximal samhällsnytta

• skapa incitament för entreprenör-
erna att korta byggtiderna och för 
konsulterna att projektera för så 
liten trafikpåverkan som möjligt.

Färre trafikstörningar
innebär för leverantörerna att: 

• planera arbetet med hänsyn  
till kraven på att minimera trafik-
påverkan och ha god egenkontroll

• optimera arbetet och förbättra 
nyttjandegraden av maskinparken 
för att minimera insatstider och 
antalet tillfällen som ger trafik-
störningar 

• utforma lösningar som skapar bra 
förutsättningar för byggande.



Säkra byggarbetsplatser
innebär för Trafikverket att: 

• leva upp till samhällets krav och 
förväntningar på en säkerhets- 
kultur som stödjer ett tryggt och 
säkert transportsystem

• ställa tydliga krav på säkerheten 
och säkerställa ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som leder till 
att färre skadas allvarligt eller 
omkommer på våra arbetsplatser 
eller i trafiken som passerar

• vidta kraftfulla åtgärder om säker-
heten åsidosätts av leverantörerna.

innebär för leverantörerna att: 

• planera arbetet med hänsyn till de 
säkerhetskrav som ställts 

• ha en god egenkontroll som  
säkerställer att det finns rätt  
förutsättningar på arbetsplatsen 
för att tillämpa de regelverk som 
gäller för säkerheten 

• ställa krav på säkerheten och eft-
erlevnad av regler i alla  
leverantörsled.

En nollvision ska vägleda  vårt säkerhetsarbeteNollvisionen innebär att ingen ska skadas allvarligt eller om-komma på våra arbetsplatser eller i trafiken som passerar. Våra leverantörers arbete ska därför alltid genomföras med god säkerhet.



innebär för Trafikverket att:

• planera och skapa förutsättningar 
för industriell produktion

• ställa krav så att möjligheter till 
industriell produktion uppstår.

 

Industriell produktion
innebär för leverantörerna att: 

• projektera för att möjliggöra  
industriell produktion

• utveckla produktionsmetoder som 
skapar industriellt byggande för 
ökad produktivitet.



innebär för Trafikverket att: 

• planera och skapa förutsättningar 
för att korta byggtiderna

• skapa incitament för entreprenör-
erna att korta byggtiderna. 

Kortare byggtider
innebär för leverantörerna att: 

• minimera störningarna för tredje 
man genom kortare byggtid och 
rationell produktion

• utveckla arbetsmetodik och  
teknik för att klara kortare  
byggtider.



God projektstyrning
innebär för Trafikverket att:

• avisera större upphandlingar i 
god tid för att säkerställa god 
konkurrensutsättning och skapar 
förutsättningar för leverantör-
erna att få ökad tid för planering i 
projekten, utan att detta förlänger 
byggtiderna 

• ställa rätt krav i upphandlingar 
och följa upp leveranserna.

innebär för leverantörerna att:  

• utveckla förmågan att klara större 
åtaganden och ta ett fullständigt 
ansvar i utredning, projektering 
och/eller produktion

• utveckla en egenkontroll som  
säkerställer verifiering av de  
krav som ställs på tjänster  
och produkter.



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

www.trafikverket.se

Verksamhetsområde Investering
• ansvarar för Trafikverkets nybyggnationer och större ombyggnader upp till 4 miljarder kronor
• genomför drygt 2000 investeringsprojekt på väg och järnväg
• genomför cirka 500 upphandlingar varje år
• har en inköpsvolym på cirka 12 miljarder kronor

Verksamhetsområde Stora projekt
• ansvarar för Trafikverkets investeringsprojekt över 4 miljarder kronor med en sammanlagd budget på  

200 miljarder kronor 
• genomför cirka 120 upphandlingar varje år
• har en inköpsvolym på cirka 10 miljarder kronor

Verksamhetsområde Underhåll
• ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet med 

avtalad kvalitet. Uppdraget omfattar 10 000 mil väg och 1 200 mil järnväg
• genomför cirka 450 upphandlingar varje år
• har en inköpsvolym på cirka 14 miljarder kronor

Vi gör affärer för mer än 35 miljarder* 
kronor varje år!

*Samtliga uppgifter gäller för 2013  
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