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Inledning 

Denna PM beskriver hur gestaltningsfrågor ska hanteras i totalentreprenader 

och hur tillvägagångssättet skiljer sig från arbetet med framtagande av hand-

lingar för utförandeentreprenader. Den vänder sig i första hand till projekt-

ledare, tekniska experter och konsulter. PM:en ska läsas som ett stödjande 

komplement till de gällande handlingar och beskrivningsmallar som finns för 

framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenader. 

Följande gäller för olika entreprenadformer: 

Utförandeentreprenad (generalentreprenad) – Beställaren svarar för 

projekteringen och entreprenören för utförandet. Beställaren har ansvaret 

för att objektet i sin slutliga utformning uppfyller avsedd funktion.1  

Totalentreprenad – Beställaren beskriver genom funktionskrav i förfråg-

ningsunderlaget objektets användbarhet eller egenskaper. Entreprenören 

svarar för projektering och utförande samt svarar för, inom ramen för sitt 

åtagande, att objektet uppfyller avtalad funktion.2 Garantitiden är ofta lång. 

Totalentreprenad med underhållsansvar – Vid totalentreprenad med 

underhållsansvar har entreprenören under en längre tidsperiod underhålls-

ansvar för angivna egenskaper och funktionskrav vilka ska vara uppfyllda 

under hela underhållstiden. Entreprenadformen kan även omfatta drift-

ansvar under underhållstiden 

Funktionsentreprenad – Begreppet har använts tidigare inom f.d. 

Vägverket (nu Trafikverket) och har i huvudsak samma innebörd som total-

entreprenader med funktionskrav. Begreppet är dock odefinierat och an-

vänds inte i andra delar av byggbranschen.  

Gestaltningsarbete 
Gestaltningsarbete görs i alla skeden, från förstudie till bygghandling men även 

under byggande och förvaltning, och är en självklar del av den ordinarie plane-

rings- och projekteringsprocessen. Gestaltningsarbete är det kreativa samarbe-

tet mellan olika kompetenser som syftar till att nå en balanserad helhet för väg-

anläggningen.  

Läs mer i rådsdokumentet ” Riktlinjer för gestaltningsprogram och gestaltnings-

arbete i olika skeden”3. 

                                                           
1 ur förordet till AB04 

2 ur förordet till ABT06 

3 Riktlinjer för gestaltningsprogram och gestaltningsarbete i olika skeden, publ.nr 2009:161. 
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Gestaltningsarbete i totalentreprenader 
Totalentreprenader blir en allt vanligare entreprenadform. Den skiljer sig från 

utförandeentreprenaden genom att ett annat tankesätt genomsyrar förfråg-

ningsunderlag, kontrakt och utförande. 

I utförandeentreprenaden detaljstyrs utförande/byggande med hjälp av detalje-

rade ritningar och beskrivningar i färdiga bygghandlingar. Grundidén med 

totalentreprenaden är att beställaren ställer krav på anläggningens funktion 

eller prestanda genom att kravställa väsentliga egenskaper kopplade till använd-

ningen. I viss utsträckning kan totalentreprenaden även behöva beskrivas med 

tekniska lösningar om adekvata funktionskrav är svåra att formulera eller om 

beställaren vill styra utförandet av någon del.  

I många fall kan utformningskrav formuleras som krav på funktion, vilket ger 

entreprenören en frihet att välja teknisk lösning, för att uppfylla efterfrågat 

funktionskrav. Gestaltnings- och utformningsfrågor handlar om allt från linje-

föring och landskapsanpassning till utrustning och vegetation. Det gäller att 

formulera funktionskrav och vid behov krav på teknisk lösning för det som är 

grundläggande och/eller kritiskt för att uppnå önskad kvalitet i det specifika 

projektet – utan att beskriva lösningar i detalj.  
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Hur ska arbetsplanens gestaltningsprinciper 

överföras till förfrågningsunderlaget? 

Sammanfattning 

Inför en totalentreprenad omvandlas arbetsplanens vägförslag och ingående 

handlingar som beskrivning, gestaltningsprogram, landskapsanalys mm till 

nya olika dokument varav två har avgörande betydelse för gestaltnings-

frågorna:  

1. Rapport landskap - beskriver bakgrund, förutsättningar, motiv, 

målsättningar och intentioner som under arbetsplaneskedet präglat 

vägförslaget. 

2. OTB (Objektspecifik Teknisk Beskrivning) – gemensam för alla 

teknikområden, som innehåller funktionskrav och vid behov krav på 

teknisk lösning4.  

Båda dokumenten är viktiga delar av förfrågningsunderlaget inför upphand-

ling av entreprenör. Gestaltningsprogrammet från arbetsplanen ska inte 

skickas med förfrågningsunderlaget. 

Det är också viktigt att ställa rätt kompetenskrav på entreprenörens organi-

sation (inkl dennes konsulter/projektörer och underentreprenörer). Sam-

tidigt ska motparten, d v s beställarens egen organisation, ha en lämplig 

bemanning. 

Framtagande av förfrågningsunderlag, FU 
Att ta fram ett förfrågningsunderlag inför en totalentreprenad är ett tvär-

sektoriellt arbete, där flera kompetensområden samarbetar och bidrar med sin 

kunskap och erfarenhet. Den gestaltningsansvarige deltar i arbetet med att 

omsätta arbetsplanens vägförslag till nya handlingar, och ansvarar särskilt för 

att dela upp arbetsplanens gestaltningsprogram, dels i ett bakgrunds- och 

motivdokument (Rapport Landskap) och dels i tekniska krav (OTB).  

                                                           
4 Målet ska alltid vara att formulera en så stor andel funktionskrav som möjligt. Se även vidare 

faktaruta sid 9. 
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Figur 1. Bild över arbetet med att omvandla arbetsplanens dokument till förfrågnings-

underlag. 

Rapport Landskap: bakgrunds- och motivdokument 
Rapport Landskap beskriver VARFÖR vägen är utformad på ett visst sätt. 

Rapport landskap är en förklarande beskrivning av de gestaltningsfrågor, exem-

pelvis landskapsanpassning, som varit betydande för arbetsplanens vägförslag. 

Underlag för rapporten finns bland annat i landskapsanalysen, MKBn och i 

arbetsplanens gestaltningsprogram. Rapport landskap ger de gestaltnings-

ansvariga hos entreprenören en grundförståelse för det berörda landskapets 

förutsättningar och betydelsefulla värden.  

Rapporten beskriver faktiska förhållanden i landskapet och anger de parametrar 

och omständigheter som påverkat vägens utformning i arbetsplanen. 

Rapporten ska styra entreprenörens val av utformning där krav inte ställts i OTB 

och ska därför ingå i förfrågningsunderlaget. Rapport Landskap kan exempelvis 

jämföras med Rapport Geoteknik (R/Geo, numer benämnd MUR, markunder-

sökningsrapport), och den betydelse och status den har för anbudsgivarens 

projekteringsarbete och anbudsgivning.  

Exempel på rubriker i Rapport Landskap:  

 Landskapets förutsättningar och karaktär  

 Karaktärsgivande natur- och kulturmiljöer 

 Vägen i landskapet: linjeföring, landskapsanpassning, vegetationshanter-

ing, bullerskyddsåtgärder mm 
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OTB väganläggning: kravbeskrivning 
Kravbeskrivningen (OTB väganläggning) ska redovisa VAD entreprenören ska 

leverera och uppfylla. 

Den Objektspecifika Tekniska Beskrivningen (OTB:n) struktureras efter en 

bestämd disposition, ”Disposition för OTB väganläggning Totalentreprenad”. 

Dispositionen innehåller rubrikerna (strukturen) i en OTB och dessa rubriker 

anger ingående delar i en väganläggning.  

B. Trafik 
C. Befintlig mark, miljö och konstruktioner 
 C1. Befintlig mark och miljö 
 C2.  Befintliga konstruktioner 
D. Väganläggning 
 DB. Vägkonstruktion 
 DC. Vägbro 
 DD.  Vägtunnelkonstruktion 
 DE. Avvattningssystem 
 DF. Trafikskyddsanordning 
 DG. Trafikledningsanordning 
 DH. Belysningssystem 

 DK. Elsystem och telesystem (utredning 
och namnbyte pågår) 

 DL. Kaj, brygga 
 DY. Diverse kompletterande huvud-

konstruktioner i väganläggning 
 DZ. Övriga delar i väganläggning 
F. Spåranläggning 
H. VA-nät 
X. Dokumentation 
 XB. Projekteringshandling 
 XC. Arbetshandling 
 XD. Relationshandling 
 XE. Utbildning 

Huvudrubriker enligt ”Disposition för OTB väganläggning Totalentreprenad”.  

För varje rubrik kan även anges en ”typ”, till exempel D. Väganläggning/ Mötesfri 

landsväg, D.Väganläggning/ Gång- och cykelväg eller D. Väganläggning/ Rastplats-

anläggning. 

Som stöd för den som ska ta fram en OTB väganläggning för Totalentreprenad 

finns ett beskrivningsexempel, ”Beskrivningsexempel OTB Väganläggning”, 

där erfarenheter från genomförda totalentreprenader och exempel på funk-

tionskrav och krav på teknisk lösning finns samlade. 

I OTB:n skrivs gestaltningskrav ihop med övriga krav för de delar de berör. Till 

exempel hanteras landskapsanpassning av vägen samt utformning av sido-

områden under ”DB. Vägkonstruktion” och gestaltningskrav för broutformning 

ihop med övriga krav under ”DC. Vägbro”. Helst ska kraven i OTB formuleras 

som krav på funktion, men kan också anges som krav på teknisk lösning för 

aktuell anläggningsdel.  

Illustrationer (bildlikare, se även figur 4), typritningar och principsektioner kan 

också läggas in i OTB’n eller bifogas som bilaga. 

Delar av en väganläggning kan brytas ut och kravbeskrivas som en separat ”typ” 

under aktuell rubrik. Detta kan till exempel vara lämpligt för att mer samlat 

kunna beskriva krav på ytor inom och omkring en trafikplats (ex DB5. Konstruk-

tioner i sidoområde/ Motorväg/ Sjuntorpsmotet, 29/100-29/750) eller vissa 

delsträckor där kraven på sidoområdets utformning avviker från de generella  

(ex . DB5. Konstruktioner i sidoområde/ Landsväg med mötande trafik/ Km 

30/600-30/900 vänster sida).  

Att bryta ut krav under egna typer kan också vara lämpligt när ytor mellan två 

olika väganläggningstyper (exempelvis motorväg och lokalväg) önskas beskrivas 

som en helhet.   
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Ett annat exempel där det kan vara lämpligt att bryta ut delar av en anläggning 

som separat ”typ” kan vara i de fall där högre eller mer detaljerade gestaltnings-

krav önskas ställas på någon del. Till exempel kan en vägsträcka på landsbygd 

innehålla två cirkulationsplatser där en högre detaljeringsnivå önskas, dessa kan 

då brytas ut och hanteras som egen ”typ” under egen rubrik (ex. D. Väganlägg-

ning/Mötesfri landsväg/Cirkulationsplatser, 16/900-16/970 och 18/800-

18/880). 

 

Exempel på hur ingående delar i vägens sidoområde kan beskrivas om de avviker från 

de angränsande vägavsnitten. Exemplet visar sektion där motorväg och lokalväg ligger 

parallellt samt vänster sida av motorvägen ska utföras som bullerdämpande vall med 

brukbar, ”förhöjd” baksida.  

För många av landskapsanpassnings- och gestaltningsfrågorna behövs redan 

inför projekteringsskedet kvittens på att entreprenören uppfattat och tolkat 

kraven rätt. Därför ställs krav på en Projekteringshandling/Landskap, 

gestaltning (under XB. i OTBn) Entreprenören ska lämna över Projekterings-

handling/Landskap, gestaltning till Trafikverket innan byggarbetet får påbörjas 

(se även text under rubriken Projektering och anläggning under entreprenad-

tiden). Under ”XB. Projekteringshandling/ Landskap, gestaltning” i OTB 

beskrivs samlat minimikraven för vilka frågor/aspekter som ska omfattas.  

Funktionskrav* – anger krav på anläggningens eller dess delars och konstruk-

tioners funktion/egenskaper. 

Teknisk lösning* – anger krav på tillvägagångssätt/byggmetod (material, vara, 

konstruktion eller utförande). Används om det är olämpligt eller inte möjligt att 

använda funktionskrav. 

Kontroll – I OTB:n anges vilken metod för kontroll som ska användas. 

Verifiering – sker genom uppvisande av intyg (verifikat) som skall visa att krav är 

uppfyllt. Krav på verifiering ställs i AF, bilaga 2. 

Projekteringshandling/Landskap, gestaltning - den antagne entreprenörens 

samlade redovisning av hur denne avser uppfylla vissa i FU angivna krav. 

*form, som är ett gestaltningsmässigt grundbegrepp bör, om möjligt, i första hand 

kravställas som funktion men kan i vissa fall vara lämpligare att kravställa som 

teknisk lösning. Detta bör avgöras från fall till fall – det viktigaste är att de formkrav 

som önskas ställas kommer med.   
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Kravställning i OTB – några exempel  

DB51. Slänt 

Omfattning 

Ange omfattning. 

Funktion 

Slänterna ska vara utseendemässigt väl anpassade till omgivande terrängformer, 

vegetation och jordmån. (se bildlikare) 

Slänterna ska, i övergång mot angränsande vägetapper anpassas till dessa så att 

övergången inte kan uppfattas av trafikanterna.  

Växtbädden ska främja etablering av avsedd vegetationstyp. 

Funktion. Kontroll  

Kontroll ska ske genom besiktning. 

Teknisk lösning 

Utformning enligt sidoområdestyp (ange typ) i VGU. 

Teknisk lösning. Kontroll 

Kontroll ska ske genom besiktning och mätning. 

 

Figur 2. Att slänterna ska ge ett grönt och naturligt intryck kan formuleras 

som ett funktionskrav. Det går också att formulera krav på i vilken omfattning 

gräset ska hindra erosion och bidra till biologisk mångfald. 
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DB53. Vegetation, växtbädd 

Råd: Anpassa kraven nedan efter aktuellt projekt. Detta gäller särskilt vegeta-

tionsytornas funktion samt tidsramarna för vegetationens utveckling. 

DB53b. Vegetation/ Gräs, örter o.d. 

Omfattning 

Ange vilka ytor som omfattas. 

Funktion 

Ytorna ska ge ett grönt och naturligt intryck, förhindra erosion samt bidra till biolo-

gisk mångfald. 

Andel gräs som ska vara väl etablerad (angivet i procent av ytan): 

År 1: > x %  

År 2: > x % 

År 3: = x % 

År x: =100% (år x motsvarar det år då entreprenörens garantitid går ut) 

Kontroll. Funktion 

Kontroll ska ske genom besiktning 

DB53b. Vegetation/ Buskar, träd o.d 

Omfattning 

Ange vilka ytor som omfattas. 

Funktion 

Ange vegetationsytornas funktion (ex förankring mot omgivningen, visuell ledning 

eller barriär eller liknande) samt hänvisa till eventuella målbilder (se ex nedan). 

Nedan angiven andel plantering ska vara väl etablerad (angivet i procent av plan-

torna): 

År 1: > x %  

År 2: > x % 

År 3: = x % 

År x: =100% (år x motsvarar det år då entreprenörens garantitid går ut) 

Komplettera/ersätt eventuellt med krav på vegetationsytornas slutenhetsgrad, 

toppskottets och huvudgrenarnas minimitillväxt under sista växtsäsongen samt 

topphöjd vid överlämnandet. Råd: Definiera begreppet slutenhetsgrad. 

Kontroll. Funktion 

Kontroll ska ske genom besiktning. 
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Figur 3. Ett fungerande sätt att motivera entreprenören till ett snabbt och 

gott resultat är att ställa krav på planteringarnas slutmål och att ta över 

planteringarna så snart kraven är uppfyllda, se även genomfört projekt i 

region Skåne, år 2003 
5
. 

 

 

Figur 4. Enkla målbilder för de olika planteringarna kan läggas in i 

OTB:n, gärna med en kort, förklarande text. Bilden kommer från 

växtprojektet i region Skåne, år 2003 
6
. 

                                                           
5 Växande Växter, Erfarenheter från planteringsentreprenad med funktionskrav, Vägverket Region 
Skåne (projektledare: Gunilla Andersson) 

6 Växande Växter, Erfarenheter från planteringsentreprenad med funktionskrav, Vägverket Region 
Skåne (projektledare: Gunilla Andersson) 
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Krav på kompetens och arbetssätt 
Krav ska ställas på entreprenörens organisation, kompetens och arbetssätt vad 

gäller landskaps- och gestaltningsfrågor. Kraven ska anpassas till projektets 

komplexitet. 

Kompetens: Krav på kompetens kan ställas antingen i Upphandlings-

föreskrifterna (UF) eller de Administrativa Föreskrifterna (AF). Oavsett om 

kraven ställs i UF eller AF är de kontraktskrav – den stora skillnaden är att krav 

som ställs i UF ska verifieras i anbudet och är därför möjliga att utvärdera under 

upphandlingsskedet.   

Några exempel: 

 Den gestaltningsansvarige ska ha minst x års erfarenhet av vägprojekte-

ring i arbetsplan/bygghandlingsskeden. 

 Den gestaltningsansvarige ska ha ansvarat för gestaltningsfrågor i minst x 

antal bygghandlingar (eller förfrågningsunderlag för totalentreprenad) 

för projekt av motsvarande storlek (entreprenadsumma).  

 Den gestaltningsansvarige ska ha goda personliga referenser. 

Arbetssätt: Krav ska också ställas på entreprenörens arbetssätt för att säker-

ställa den gestaltningsansvariges medverkan under projektering och anlägg-

ande. I AF listas vilka moment (skeden/faser under projektering och anlägg-

ning) där den gestaltningsansvarige ska delta. Det ska också framgå tydligt vilka 

olika typer av möten, exempelvis projekterings- och byggmöten, denne ska när-

vara vid och vilka frågor denne ansvarar för. Kraven som ställs är minimikrav 

och utesluter inte en bredare roll och större delaktighet. 

Upphandling  

Utvärdering 

Trafikverkets gestaltningsansvarige ska delta i utvärderingen av entreprenörs-

anbuden, särskilt för att bedöma entreprenörens organisation (inkl dennes 

konsult och underentreprenör) när det gäller offererad kompetens. För att ha 

möjlighet att utvärdera entreprenörens kompetens krävs att kompetenskrav 

ställts i UF.   

Entreprenadkontrakt (kontraktsvillkor) 
I entreprenadkontraktet (kontraktsvillkoren) skrivs in krav på tider för på-

börjande och avslutande av uppdraget samt eventuella krav på viten.   
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Projektering och anläggning under entreprenad-

tiden 

Projekteringshandling/ Landskap, gestaltning 
Projekteringshandling/ Landskap, gestaltning ska upprättas av entreprenören i 

projekteringens inledningsfas. Kraven på vad entreprenörens Projekterings-

handling/ Landskap, gestaltning minst ska omfatta/behandla ska vara tydliga i 

förfrågningsunderlaget. Projekteringshandling/ Landskap, gestaltning ska 

granskas av Trafikverket och därefter ligga till grund för projektering, fram-

tagande av arbetshandlingar och utförande. Innehållet i handlingen ska krav-

ställas i OTB under avsnitt XB. Projekteringshandling. Under XC. 

Arbetshandling ska vidare kravställas om och vad som ska redovisas i 

arbetshandlingar.  

En Projekteringshandling/ Landskap, gestaltning upprättad av entreprenören 

ska konkret redovisa HUR entreprenören avser gå till väga för att ställda krav i 

förfrågningsunderlaget ska uppnås.  

Projekteringshandling/ Landskap, gestaltning ska granskas av beställaren som 

ger synpunkter där krav eller uttryckta ambitioner i förfrågningsunderlaget ej 

uppfyllts eller är otydliga. Efter denna initiala granskning kan entreprenören 

fortsätta sitt utformningsarbete och framställa ritningar, modellfiler/ritningar 

och VR-modeller om sådan krävs samt mer detaljerade beskrivningar av ut-

förandet. Dessa handlingar granskas sedan av beställaren och märks till arbets-

handling innan byggstart. Trafikverket ges genom Projekteringshandling/ 

Landskap, gestaltning en möjlighet att tidigt bli medveten om entreprenörens 

kompetens och ambition vad gäller landskaps- och gestaltningsfrågor i projek-

tet, vilket ger bättre förutsättningar för samverkan och dialog. Detta minskar 

också risken för att meningsskiljaktigheter uppkommer i ett senare skede då 

felaktigheter som begåtts är svåra att rätta till. 

I överenskommelse med beställaren kan hela eller delar av Projekterings-

handling/ Landskap, gestaltning införlivas i Projekteringshandling/ Design 

basis. Detta bör avgöras från projekt till projekt och dess respektive karaktär. 

Verifikat  
Som en del i ”verifiering” av kraven på entreprenörens projektering ska i FU 

krävas att modellfiler/ritningar lämnas in till beställaren samt vid behov även 

bilder utöver beskrivande text. I större projekt kan även en VR-modell 

användas. I de fallen kan krav ställas på att den ska användas för att presentera 

och bedöma alternativa lösningar och utformningar om/när sådana blir 

aktuella.  
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Varför ska inte arbetsplanens gestaltnings-

program skickas med i förfrågningsunderlaget? 

Frågan om arbetsplanens gestaltningsprogram ska skickas med i förfrågnings-

underlaget eller inte är vanlig. Arbetsplanens gestaltningsprogram ska inte 

skickas med därför att:  

 Arbetsplanens gestaltningsprogram är inte en komplett 

beskrivning av vägprojektet, utan redovisar de viktigaste ställnings-

tagandena och riktlinjerna när det gäller landskapsanpassning och 

gestaltning. Eftersom gestaltningsfrågorna är tätt sammanvävda med 

andra teknikområdens frågor ska allt arbetas samman i förfrågnings-

underlagets kravbeskrivning, OTB. 

 Arbetsplanens gestaltningsprogram är inte tillräckligt kalkyler-

bart; det som är beskrivet i programmet behöver skärpas ytterligare. 

 Arbetsplanens gestaltningsprogram är svårt att inordna i för-

frågningsunderlagets hierarki av handlingar eftersom det är en 

blandning av riktlinjer/målbiler, beskrivningar och ritningar. Av det 

skälet är det bättre att inarbeta tankegångarna från programmet i andra 

handlingar i förfrågningsunderlaget.  

Arbetsplanens gestaltningsprogram kan finnas tillgänglig som information men 

ska inte ingå i förfrågningsunderlaget.  

Arbetsplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska inte heller skickas med 

förfrågningsunderlaget. 
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Disposition – det dokument som beskriver hur OTB Totalentreprenad ska 

struktureras. 

Beskrivningsexempel OTB Väganläggning – Ett exempel på Objekt-

specifik Teknisk Beskrivning som innehåller funktionskrav och krav på teknisk 

lösning från upphandlade totalentreprenader. En exempelsamling, som löpande 

uppdateras efter nya erfarenheter. 

Krav på funktion – anger krav på anläggningens eller dess delars och 

konstruktioners funktion/egenskaper. Krav på form ska, så långt möjligt, 

formuleras som funktionskrav.  

Krav på teknisk lösning – anger krav på tillvägagångssätt/byggmetod 

(material, vara, konstruktion eller utförande) för anläggningsdelen. Används om 

det är omöjligt eller olämpligt att använda funktionskrav. Krav på form kan i 

vissa fall vara lämpligast att formulera som krav på teknisk lösning. 

Kontroll – i OTB:n anges vilken metod för kontroll som ska användas. 

Verifiering – sker genom kontroll eller uppvisande av intyg som skall visa att 

krav är uppfyllt. Krav på verifiering ställs i AF, bilaga 2. 

Verifikat – intyg som visar att kontroll är gjord och att krav är uppfyllt. 

Projekteringshandling/ Landskap, gestaltning – den antagne entrepre-

nörens samlade redovisning av hur denne avser uppfylla vissa i FU angivna krav 

Rapport Landskap - beskriver bakgrund, förutsättningar, motiv, målsätt-

ningar och intentioner som under arbetsplaneskedet präglat vägförslaget. 

OTB - Objektspecifik Teknisk Beskrivning – gemensam för alla teknikområden, 

som innehåller funktionskrav och vid behov krav på teknisk lösning. 
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