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Sammanfattning 

Trafikverket har ett uppdrag att säkerställa tillgängligheten på det statliga järnvägsnätet på en 
konkurrensutsatt marknad. Under 2000-talet har trafiken ökat markant och avtalskonstruktionen för 
järnvägsunderhållet behöver därför ses över och anpassas. I rapporten presenteras genomförd 
kontraktsanalys och förslag till optimala kontraktsformer för basunderhåll järnväg med utgångspunkt i 
Trafikverkets uppdrag, samhällets förväntningar och hittills vunna erfarenheter hos Trafikverket och 
omvärlden. Syftet med kontraktsanalysen är att skapa goda förutsättningar för långsiktigt hållbara affärer på 
den svenska underhållsmarknaden genom att skapa en god riskfördelning mellan Trafikverket och 
järnvägsentreprenörerna.  

Kontraktsanalysen har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning och branschbestämmelser samt det 
affärsperspektiv som syftar till att göra goda affärer. Resultatet presenteras i två delar varav en första 
delleverans med fyra åtgärdsförslag, presenterades juni 2014 (återfinns i bilaga 6). Dessa består av 
servicefönster, ersättningsreglering slitage på grund av trafikeringsförändring, förtydligande definition 
skada/fel samt rutin optionshantering förlängning av kontrakt. Dessa åtgärder leder till förbättrad 
kalkylerbarhet i anbudsskedet och bättre riskfördelning under kontraktstiden.  

Handlingsplan för fortsatt arbete presenteras i kapitel 5.7. De ingående aktiviteterna baseras på det 
samlade underlaget inhämtat under hela analysarbetet. 

Slutsatser  

Entreprenadform: I närtid bör både utförandeentreprenad (AB) och totalentreprenad (ABT) nyttjas för att 
ge beställaren större flexibilitet och skapa bättre riskfördelning. Entreprenadens individuella förutsättningar 
avgör alltid valet av entreprenadform där anläggningens status/skick och tillgång till servicefönster har stor 
betydelse.  

På sikt eftersträvas totalentreprenader där åtagandet är beskrivet med funktionella krav. Detta bedöms öka 
möjligheten för entreprenörens innovation och produktivitet. Goda förutsättningar för totalentreprenader 
kan åstadkommas genom förbättrad beskrivning av anläggningens tillstånd och trafikering, stabil 
åtgärdsplanering samt identifiering av rätt kravnivåer i kalkylerbara funktionskrav. I rapporten beskrivs 
dessa åtgärder närmare. Branschgemensamma allmänna bestämmelser utformade för basunderhållets 
ingående arbeten saknas i dagsläget. Möjligheten och fördelarna med sådana allmänna bestämmelser bör 
därför utredas närmare.  

Kontraktstid: 5 år ordinarie kontraktstid med möjlighet till 2 års option förordas. Detta ger en större 
drivkraft för entreprenören att få förlängning samt en utökad stabilitet. 

Ersättningsmodeller: I närtid föreslås en mix av fasta och rörliga priser. Andelen rörliga priser i 
totalentreprenader kan ökas för att utjämna risken mellan beställare och entreprenör. På sikt eftersträvas 
ökad andel fast pris, detta förutsätter att anläggningens tillstånd höjs samt att nedbrytningstakten i 
anläggningen är förutsägbar. I nuläget är reinvesteringstakten i anläggningen allt för låg och instabil, för att 
gå mot denna inriktning. 

Incitamentsmodeller: Två incitamentsmodeller som syftar till ökad tillgänglighet i anläggningen föreslås, 
bägge modellerna styr mot minskad feltid. Val av incitamentsmodell ska prövas inför varje upphandling. 
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Läsanvisning 

Rapporten är indelad i sex huvudkapitel. För fördjupad förståelse och bakgrundskunskap finns underkapitel 
och även bilagor för den som ytterligare vill fördjupa sig.  

För att ge läsaren djupare förståelse avseende valen av affärsupplägg, koncentreras rapportens innehåll till 
projektets huvudsakliga frågeställningar; förslag på frihetsgrader som grund för val av entreprenadform, 
förslag på val av ersättningsformer, förslag på val av kontraktstid, optionsupplägg samt förslag på 
incitamentsmodell som styr mot tillgänglighet i anläggningen. 

Kapitel 1 ger en introduktion till projektets bakgrund med rådande förutsättningar samt dess syfte och 
intentioner.  

Kapitel 2 beskriver förutsättningarna för aktuellt problemområde: konkurrensutsättningen av underhållet, 
leverantörsmarknaden samt kontraktens huvudsakliga struktur.  

Kapitel 3 redogör för rådande lagstiftning, bestämmelser samt övriga förutsättningar som området råder 
under.  

Kapitel 4 beskriver de resultat som projektets intervjuer, workshops och benchmarking, kommit fram till. 
Även projektets delleverans i juni beskrivs.  

Kapitel 5 visar på den gjorda analysen avs. projektets delmål (riskfördelning, entreprenadformer, 
ersättningsformer samt incitamentsmodeller). Även en handlingsplan på kort respektive lång sikt samt 
övriga förbättringsområden, presenteras.  

Kapitel 6 redogör för projektets genomförda riskanalys.  

Kapitel 7 Projektets referenser. 

Kapitel 8 Bilagor. 
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1 Bakgrund 

Trafikverket har ett uppdrag att säkerställa tillgängligheten på det statliga järnvägsnätet på en 
konkurrensutsatt marknad. Under 2000-talet har trafiken ökat markant (se figur 1), och 
avtalskonstruktionen för järnvägsunderhållet behöver därför ses över och anpassas. I rapporten presenteras 
genomförd kontraktsanalys och förslag till optimala kontraktsformer för basunderhåll järnväg med 
utgångspunkt i Trafikverkets uppdrag, samhällets förväntningar och hittills vunna erfarenheter hos 
Trafikverket och omvärlden. Syftet med kontraktsanalysen är att skapa goda förutsättningar för långsiktigt 
hållbara affärer på den svenska underhållsmarknaden genom att 

 Skapa en god riskfördelning mellan Trafikverket och järnvägsentreprenörerna när trafiken och 
därmed slitaget ökar på spåren.  
 
 
 

Figur 1. Jämförelse transportarbetets utveckling över tiden relativt banlängden i Sverige. 

Den grundläggande frågan i analysen är vad beställaren ska styra och vad entreprenören ska bestämma samt 
att den som bäst kan påverka en risk också har ansvar för den. Det finns vissa delar som är tämligen 
självklara: beställaren har ansvar för att definiera vad man vill ha samt att entreprenören bestämmer i allt 
väsentligt hur det löpande arbetet på arbetsplatsen ska organiseras och genomföras. 

Mellan dessa "självklarheter" finns en skala som innebär att beställaren lägger fast allt mer detaljerade 
tekniska lösningar, och även tillhandahåller material som entreprenören ska använda. Det kan finnas olika 
"tekniska föreskrifter" som reglerar enskildheter i genomförandet av ett uppdrag och som många gånger 
innebär att entreprenören begränsas i formerna för genomförandet av ett uppdrag.  

Man kan se det som en skala där ena extremen ligger i mycket uppstyrda projekt, där beställaren definierar 
exakt vad som ska genomföras med hjälp av detaljerade tekniska föreskrifter. Den andra extremen är ett 
projekt där beställaren enbart ställer renodlade funktionskrav: beställaren anger enbart vad anläggningen 
ska prestera i olika avseende under ett visst antal år. Ingen av dessa extremformer existerar på den svenska 
byggmarknaden idag utan alla (större) projekt ligger någonstans mellan dessa. Förvisso benämns projekt 
som utförande-, total- och funktionsentreprenader men var exakt linjen ska dras mellan dem är oklart.  
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En rad olika faktorer kan i praktiken göra att beställaren väljer att styra eller inte styra utformningen. Detta 
exemplifieras i figur 2. 

 
 

 
 
 
Figur 2. Från utförandeentreprenad till totalentreprenad med funktionskrav. 
 
Projektets uppgift är att ta fram ett förslag till optimala kontraktsformer för basunderhåll 
järnväg med utgångspunkt i Trafikverkets uppdrag, samhällets förväntningar och hittills 
vunna erfarenheter hos Trafikverket och omvärlden. En strategisk ansats är den kategoristrategi 
som är fastställd och där fortsatt utredning och fördjupade analyser rekommenderas inom ett antal 
områden, exempelvis kontraktslängd, storlek, maskinpool, bonus och mervärden. Detta projekt har 
tillkommit till följd av det utredningsbehov som konstaterats under arbete med kategoristrategin. Projektet 
ska med grund i detta presentera leveranser i juni 2014 samt slutleverans januari 2015 enligt följande.  

Delmål, leverans juni 2014 

Inför projektstarten i april 2014 sammanställdes resultat från tidigare genomförda utredningar och även 
underlag från pågående förbättringsaktiviteter. Projektet kunde redan då konstatera tydliga 
problemområden och konkreta åtgärdsförslag som har stor potential och som kan påskyndas, vilket 
föranledde denna delleverans. 
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Delleveransens åtgärder riktar sig främst till att förbättra situationen avseende befintliga tvistigheter såsom 
ökat slitage, oklara förutsättningar i anbudsskedet avseende tider i spår, men även de oklara förutsättningar 
som råder internt vid diskussioner avseende option om förlängning.  

Förslag till konkreta förbättringsåtgärder som levererades i juni 2014 och som beslutats att införas redan i 
årets upphandlingar: 

1. Minska antalet tvister genom att införa ersättningsreglering avseende slitage till följd av 
trafikförändringar  

2. Förtydliga definitionen skada eller fel, samt beskriv vilket underlag som behövs för att påvisa skada. 
Räcker det med tågföring eller krävs identifiering av tåg eller liknande? 

3. Införa Servicefönster, (banarbetstider) 

4. Införa rutin optionshantering, en kontrollpunkt innan beslut om option gällande förlängning 

Slutmål, leverans januari 2015 

Projektets slutleverans föregås av ett mer genomgripande analysarbete för att identifiera lämpliga grunder 
avseende frihetsgrader i affärsrelationen mellan Trafikverket och dess leverantörer inom järnvägsunderhåll.  

Resultatet presenteras i form av förbättringsåtgärder för kommande upphandlingar, exempelvis: 

1. Förslag på frihetsgrader som grund för val av entreprenadform  

2. Förslag på val av ersättningsformer 

3. Förslag på val av kontraktstid, optionsupplägg 

4. Förslag på incitamentsmodell som styr mot tillgänglighet i anläggningen 

Förslaget ska motiveras tydligt som resultat av erfarenheter som vunnits dels i den egna verksamheten, dels 
utifrån befintlig forskning och valda föredömen i omvärlden. 

2 Introduktion 

2.1 Konkurrensutsättningen  

Banverkets avsikt med konkurrensutsättningen var främst en förväntad effektivisering av såväl beställare 
som entreprenörer i en snabbare takt. Myndighetens mål var att ”få mer järnväg för pengarna”. Eftersom 
annan verksamhet redan upphandlades i konkurrens ansågs det logiskt att även allt underhåll skulle 
upphandlas. För att lyckas med detta behövdes en leverantörsmarknad. Målet var ett mindre antal 
entreprenörer som täckte hela landet och som tog stöd av lokala och regionala entreprenörer som 
underentreprenörer. 
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I början av 2000-talet påbörjades konkurrensutsättningen av ”Drift och avhjälpande underhåll, d.v.s. 
fortlöpande besiktningar och anläggningskontroll, snöröjning, lövhalkebekämpning och eventuella andra 
åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa funktionen hos anläggningarna så att tåg kan gå på banan”.  

Den ursprungliga tidplanen innebar att underhållet skulle vara konkurrensutsatt tills 2007. En grundlig 
utvärdering gjordes 2004 – 2005 som innebar att tidplanen förlängdes till 2011. 

Konkurrensutsättningen genomfördes enligt följande plan:  

 Successiv konkurrensutsättning 

 Starta med det lågtrafikerade nätet med litet teknikinnehåll och små konsekvenser (om det inte går 
som planerat) 

 Alla teknikslag i samma paket (förutom kraftförsörjnings- och teletransmissionsanläggningar) 

 Skapa förutsägbarhet, tidplan för konkurrensutsättning och mallar för förfrågningsunderlag  

 Prova kontrakt med funktionsåtagande för att utvärdera detta 

 Välj fast pris som ersättningsmodell framför löpande räkning 

 Hantera Banverket Produktion (idag: Infranord AB) konkurrensneutralt 

De analyser som gjorts på konkurrensutsättningen tyder på att detta sänkt kostnaderna med 
åtminstone 11 procent utan att försämra kvalitén på verksamheten se Odolinski och Smith (bilaga 
1). Rapportens modell tar hänsyn till karakteristika hos infrastrukturen såsom banklass och belyser fördelen 
med gradvis övergång till konkurrensutsättning enligt den svenska modellen. Rapporten poängterar det 
faktum att det för den beställande enheten är kritiskt att kunna specificera samt följa utvecklingen av 
kvalitetsspecifika faktorer för att även fortsatt garantera en positiv/icke negativ utveckling inom 
kvaliteteten/kapaciteten.  

2.2 Leverantörsmarknaden 

Leverantörsmarknadens aktörer har genom åren bestått av Carillion, senare uppköpta av Strukton Rail, 
Banverket Produktion, senare Infranord, Svensk Banproduktion, Balfour Beatty Rail, senare uppköpta av 
Strukton Rail; RWS; Infratek; VR Track Sverige AB; Strukton Rail; NCC samt Volker Weiss Nordic AB.  

Av dessa finns idag Infranord kvar med en marknadsandel 62,1 %, Strukton Rail med en marknadsdel på 
21,5 %, VR Track Sverige AB med en marknadsdel på 12,9 %, Infratek med en marknadsdel på 2,5 % och 
NCC med en marknadsdel på 1 %, se figur 3. 
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Figur 3. Marknadsandelar december 2014, andel 2013 inom parentes. 

 

Volker Weiss Nordic AB och Balfour Beatty Rail har valt att lämna den svenska marknaden under åren. 

Den unga leverantörsmarknaden för basunderhåll järnväg utmärks av en bristande konkurrenssituation 
med en dominerande aktör samt låg lönsamhet hos de entreprenadföretag som innehar denna typ av 
kontrakt.  

Figur 4 presenterar fakturerade medel för de fyra största entreprenörerna inom basunderhåll järnväg. 
Strukton Rails ökning 2014 visar övertagandet av Balfour Beatty Rail.  
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Figur 4. Utvecklingen av Trafikverkets fakturerade medel avseende basunderhållsåtgärder för de största 

entreprenörerna. Beloppen inkluderar även nationella underhållsåtgärder såsom rälsslipning, spårlägesmätning etc. 

Strukton Rails ökning 2014 visar övertagandet av Balfour Beatty Rail. 

Det var endast Strukton Rail (Sverige) samt VR Track Sverige AB som visade vinst under 2013. Detta kan 
dock inte endast kopplas mot basunderhåll, då den ekonomiska analysen visar på bolagens totala resultat, se 
figur 5.  

Bristande lönsamhet på marknaden kan leda till att befintliga aktörer drar sig ur 
marknaden. 

 

Period 2012.01‐2012.12 
Period 2013.01‐2013.12 
Period 2014.01‐2014.12 
   

 
 

Källa: Agresso
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Figur 5. Omsättning/resultat leverantörer järnvägsunderhåll. Rörelsemarginalen anges i procent, högre marginal 

innebär ökat välmående hos företaget. Vid ökad rörelsemarginal ökar andelen vinst per intäkt.  

Inträdeshinder 

Marknaden för den här typen av arbeten är således ung, det är få leverantörer inom området och det är svårt 
att attrahera nya leverantörer på grund av instegshinder.  

Branschen har en stor dominerande aktör i form av Infranord som genom sin tidigare särställning har stora 
fördelar genom mycket god kunskap om den svenska järnvägsanläggningen, mångårig erfarenhet, stor 
tillgång på maskinella resurser och stor geografisk spridning. Detta kan utgöra ett hinder för nya 
leverantörer att kliva in på marknaden då Infranords mångåriga bakgrund på den svenska marknaden utgör 
en konkurrensfördel. Nya leverantörer kan ha svårt att inhämta samma anläggningskännedom på kort tid. 

Kostsamma maskininvesteringar krävs. Tillgång på maskiner lyfts ibland upp som ett problem och 
etableringshinder. Tidigare hade Infranord en maskinpool som andra leverantörer kunde nyttja men denna 
minskar ständigt i omfattning. 
 
Ett annat hinder är brist på kompetens inom flera yrkeskategorier, el- och signalkompetens samt de tekniska 
kraven som i många fall detaljstyrs genom tekniska regler och tider i spår. 

Det finns stordriftsfördelar genom att ha ett flertal baskontrakt över landet i form av samordningsvinster av 
maskinella och personella resurser, vilket gynnar redan stora etablerade entreprenörer. 

2.3 Nuläge 

Under 2013 uppnåddes full konkurrensutsättning då de sista kontrakten upphandlades i konkurrens. I 
dagsläget finns 34 st kontrakt i landet varav samtliga är fleråriga. I genomsnitt upphandlas 5-7 kontrakt per 
år till ett kontraktsvärde av 200-900 mkr vardera. Trafikverkets 34 basunderhållskontrakt järnväg har 
sammanlagd kontraktssumma på cirka 1,7 miljarder årligen. Detta speglar inte kostnadsutfallet, eftersom 

‐8%

‐6%

‐4%

‐2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

‐500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Infranord Infratek VR Strukton

omsättning (mkr) 2012 resultat (mkr) 2012 rörelsemarginal 2013 rörelsemarginal 2012



16 

 
 

oförutsedda händelser och planerade ändringar under pågående kontraktstid föranleder 
tilläggsbeställningar och mängdregleringar. 30 av dessa 34 kontrakt är totalentreprenader.  

Affärsrelationen mellan Trafikverket och leverantörerna ska vara långsiktig och präglas av samverkan och 
dialog. Målsättningen med entreprenaderna är att i enlighet med befintlig drift- och underhållsstrategi, 
(Trafikverkets Drift- och underhållsstrategi, TRV 2014/0165), ha en anläggning i enlighet med de i 
kontraktet ställda funktionskraven. Entreprenören ska på eget initiativ bedriva avhjälpande underhåll, 
tillståndsbaserat underhåll i form av beskrivna besiktningar och åtgärdande av efterföljande 
besiktningsanmärkningar samt förutbestämt underhåll. Entreprenören ska stimuleras att arbeta mer 
proaktivt genom att utöka det förebyggande underhållet till förmån för minskat avhjälpande underhåll. 
Affärsupplägget ska styra mot ökad tillgänglighet i anläggningen.  

Entreprenadformen (totalentreprenad), är i tidigare fastställd strategi vald med åtanke att entreprenören 
med egen planering ska kunna maximera sin vinst. Ett totalåtagande anses för entreprenören möjliggöra 
utveckling av metoder, teknik och material för att ytterligare öka sin vinstmarginal. Även minskat 
avhjälpande underhåll till följd av exempelvis större satsningar i förebyggande underhåll eller ”smarta 
lösningar” anses utgöra en möjlighet för entreprenören att utöka sina fördelar. 

Trafikverket satsar på en rad olika förbättringsaktiviteter i syfte att förbättra förutsättningarna för att 
bedriva ett effektivt järnvägsunderhåll. En viktig del i sammanhanget är själva kontraktsupplägget för 
basunderhåll järnväg då det anger förutsättningarna för affären mellan Trafikverket och leverantören. 

Med järnvägsunderhåll avses löpande underhåll av järnvägsanläggningen. Arbetena består bland annat av: 

 Besiktningar 

 Underhållsspårriktning 

 Slipersbyten 

 Snöröjning  

 Kontaktledningsunderhåll 

Strukturen i nuvarande kontrakt avseende basunderhåll ser ut enligt följande: 

 Förebyggande underhåll 

- Tillståndsbaserat underhåll 
Tillståndsbaserat underhåll innefattas dels av besiktning/kontroll av en enhets tillstånd/status 
avseende dess funktion och tekniska egenskaper, dels av föranledda åtgärder (M-
anmärkningar).  

Innebär åtgärder utifrån ej akuta besiktningsanmärkningar samt funktionskrav – åtagande 
beräknas utifrån bland annat historik över tidigare anmärkningar. 

- Förutbestämt underhåll 
Förutbestämt underhåll genomförs i enlighet med bestämda intervaller enligt BVF 817 
Förutbestämt underhåll, utan att föregås av någon besiktning/kontroll av en enhets 
tillstånd/status. 

Periodiserat underhåll – kalkyleras utifrån förutbestämd beskrivning 
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 Avhjälpande underhåll 
Avhjälpande underhåll genomförs efter det att funktionsfel konstaterats och med avsikt att få 
enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd prestation. Med avhjälpande underhåll avses 
åtgärdande av besiktningsanmärkning med prioritet akut (A) och vecka (V), akut felavhjälpning 
samt skador, olyckor och brott som uppstår under entreprenadtiden. 

Akuta åtgärder utifrån akuta besiktningsanmärkningar (även vecko-), fel och skador - åtagande 
beräknas utifrån bland annat statistik tidigare anmärkningar/fel/skador. 
 

Funktionskraven baseras på anläggningens tillstånd/status som slutligen fastställs vid 
övertagandebesiktningen. Övertagandebesiktning ska planeras och genomföras under etableringstiden i så 
nära anslutning innan entreprenadstart, som möjligt, se figur 6. 

Figur 6. Tider för upphandling samt etablering av baskontrakt.  

Paketering 

För att utforma optimala kontraktsområden för basunderhållsentreprenader järnväg finns ett antal kriterier 
som spelar in. Då olika förutsättningar råder över landet är det inte entydigt hur ett kontraktsområde ska se 
ut geografiskt eller innehållsmässigt, därför bör en djupare analys genomföras utifrån nedanstående 
kriterier inför varje kommande upphandling av basunderhåll järnväg. Detta arbete bör göras i tidigt skede 
för att skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten. 

Huvudkriterierna som ska beaktas för optimal paketering är marknadsaspekten och förutsättningar för 
effektiv produktion och kontraktsstyrning. Kriterier som bör ingå i paketeringsanalysen är följande:  

 Geografi 
- Storlek på kontrakt 
- Avstånd 
- Samordning mot andra kontrakt 
- Bandelar och stråk 
- Entreprenadgränser  
- Etableringsorter 

 
Även anläggningsmassa, bantyper, teknik samt attraktiviteten för leverantörerna bör beaktas för en optimal 
kontraktsutformning. En bra och genomtänkt paketering skulle eventuellt kunna locka nya anbudslämnare, 
(exempelvis endast ha bangårdar i ett kontrakt).  

 

Kontraktskrivning
Start 

upphandling 

Utarbetande FU, 

anbudstid, 

utvärdering 

Etablering

Kontraktstart 

0 mån     ~8 mån                        17 mån   20 mån 

Kontraktstid

Övertagande‐

besiktning 
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Problembeskrivning pågående kontrakt 

I dagsläget förekommer tvistiga frågor i befintliga kontrakt. Utfallet av dessa diskussioner påverkar 
utvecklingen av leverantörsmarknaden. Detta påverkar både beställare och entreprenör ekonomiskt och kan 
medföra en ökad prisnivå för underhållet. I slutändan kan detta leda till att kvaliteten på järnvägssystemet 
försämras utifrån att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för ett erforderligt 
järnvägsunderhåll. 

De frågeställningar som dominerar tvistigheterna i kontrakten handlar om entreprenörernas hävdade 
merkostnader till följd av trafikökningar som enligt entreprenörerna innebär ökat slitage samt minskad 
tillgång på banarbetstider. Entreprenörerna har dock inte på ett skäligt sätt kunnat redovisa vilka 
merarbeten som legat till grund för kraven på extra ersättning.  

Det har även förekommit att Trafikverket förändrat styrande regelverk vilket medfört att förutsättningarna i 
kontrakten förändrats och medfört uppkomna tvister. 

Tvisterna kan till viss del bero på respektive parts agerande inom ramen för aktuella kontrakt. Exempel på 
detta är skillnader hos beställaren i affärsmässigt bemötande, bristfälligt genomförda 
övertagandebesiktningar samt personalomsättning. Motsvarande exempel hos entreprenörerna är att 
verkligt arbetssätt inte överensstämmer med den i anbudet lämnade genomförandebeskrivningen, dålig 
planeringsförmåga avseende banarbetstider samt bristande förståelse för kontraktets omfattning. 
 
Upphandlingar 
Antalet anbud har under de senaste åren (2009 – 2012), legat kring ca 3st per upphandling och 
anbudssummorna har haft en stor spridning. 2013 sjönk antalet anbud i snitt till 2,2, se tabell 1.  

Tabell 1. Statistik kategori basunderhåll järnväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste åren har Trafikverket uppfattat en ökning av spekulativ prissättning på vissa koder, exv. nollpriser, 
som förekommit i dessa upphandlingar. I dagsläget förekommer även överprövningar under 
upphandlingsfasen, vilket medför ökade kostnader och tidsförskjutningar. Överprövningarna har i vissa 
delar berört ej likvärdig prissättning mellan anbudslämnare. 

  2012  2013  2014 

Antal avslutade upphandlingar  6  5  5 

Genomsnittligt antal anbud  3  2,2  2,4 

Andel nya entreprenörer årets upphandlingar  50 %  20 %  60 % 

Genomsnittlig årlig kontraktssumma (mkr)  90  81  75 

Marknadsandel, för största entreprenören  65 %  65 %  62 % 
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3 Affärsupplägg 

3.1 Lagstiftning och upphandlingsform 

LUF 

Basunderhåll järnväg faller inom ramen för försörjningssektorerna över tröskelvärdena, (Lag 2007:1092 om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster). Trafikverket nyttjar vid dessa 
upphandlingar förhandlat förfarande med föregående annonsering, där annonsering sker i Tenders 
Electronic Daily, (TED). De lagar som styr all offentlig upphandling (LOU och LUF) bygger på fem 
grundprinciper: 

 Principen om icke-diskriminering 
Förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (t.ex. medborgarskap, 
etablerings- eller verksamhetsland). 
 

 Principen om likabehandling 
Innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. 
 

 Principen om proportionalitet 
Kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. 
 

 Principen om transparens 
Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet.  
 

 Principen om ömsesidigt erkännande 
Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- 
och EES-länder. 

 

Genom en begränsad anbudsinfordran kan en beställare välja att bjuda in utvalda entreprenörer till att 
lämna anbud. Offentliga beställare annonserar inbjudan att lämna anbud i TED. Alla anbudssökanden som i 
dagsläget klarar det första steget i form av kvalificering på utvalda koder i kvalificeringssystemet, TransQ, 
bjuds därmed in att lämna anbud.  

Vid det förhandlade förfarande som dessa upphandlingar faller inom, har beställaren rätt att efter avgivande 
av anbud, bjuda in anbudslämnare till förhandling. Förhandlingens syfte måste på förhand vara angiven i 
förfrågningsunderlaget och förhandlingen får inte medföra någon väsentlig förändring av 
förfrågningsunderlaget. I förekommande fall används detta förfaringssätt i de flesta fall till att reda ut 
oklarheter i anbud samt möjligen till att förhandla om anbudssumman. Det är beställarens ansvar att i dessa 
lägen ge alla anbudsgivare, samma möjligheter att medverka i förhandlingen samt att förhandling sker om 
samma frågeställningar med anbudsgivarna. 

Inom den offentliga sektorn måste en beställare i ett förhandlat förfarande respektera följande parametrar: 

 Anbudssekretess: ingen uppgift från ett anbud får på något sätt röjas för en konkurrent. Detta 
begränsar förhandlingsförfarandet till viss del 

 Likabehandlingsregeln: Alla anbudslämnare ska ges möjlighet att förhandla om samma sak 
 Formalia: Beställaren måste dokumentera all kommunikation, för att möjliggöra en granskning i 

efterhand samt styrka att likabehandlingsprincipen följts till fullo. (Eriksson, Hane, 2014) 
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3.2 Utvärderingsmodell  

Anbudsutvärdering kan vid offentlig upphandling ske genom antagande av lägsta pris eller det mest 
ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Vid ekonomiskt mest fördelaktiga anbud värderas i anbudsutvärderingen 
både pris och mjuka parametrar. 

Lägsta pris 

I denna form väljer beställaren det anbud som presenterat det lägsta priset. Några av nackdelarna med 
utvärderingsformen är att nyttjande av enbart prisparametern kan skapa fokus på kortsiktig effektivitet samt 
att modellen inte driver erfarenhetsåterföring hos entreprenörerna på samma sätt som en utvärdering där 
bland annat kompetens och erfarenhet, värderas. Denna kortsiktighet bör motverkas med hjälp av 
anpassade kvalificeringskrav, kontraktskrav, en god uppföljning, samverkan samt drivande bonusmodeller. 

Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud 
Av 12 kap. 1 § andra stycket LUF, framgår vilken typ av utvärderingskriterier som kan användas vid 
anbudsutvärdering enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Som exempel kan anges: leverans- och 
genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, service och tekniskt stöd 
samt estetiska, funktionella och tekniska egenskaper. Principen om förutsebarhet menar att en leverantör 
måste kunna förutse hur anbuden ska utvärderas. Beställaren måste därmed i förfrågningsunderlaget tydligt 
ange kriteriernas viktning, deras innebörd samt hur prövningen ska ske. (Eriksson, Hane, 2014) 

Enligt Eriksson och Hane (2014), är det mest typiska kriteriet av mjuka parametrar, det som gäller 
platsorganisationens kompetens. Typiskt sett kan detta anses höra hemma i kvalificeringsfasen. Dock finns 
enligt EU-domstolens praxis ett visst stöd för att göra denna bedömning/poängsättning till 
utvärderingsparameter i särskilda fall, samt enligt Falk (2009 och 2011), om det rör sig om spetskompetens i 
platsorganisationen som har relevans för prestationens fullgörande. 

Eriksson och Hane (2014), visar också flertalet exempel på undersökningar, vars resultat tyder på att 
verksamheter som upphandlar med hjälp av ekonomiskt mest fördelaktiga anbud, renderat bland annat 
lägre kostnadsöverskridanden i projekt samt mer nöjda parter avseende samverkan och tidsresultat. Trots 
detta betonar Eriksson & Hane (2014), är lägst pris den vanligaste utvärderingsparametern i de flesta 
länder.  

Basunderhåll på järnväg har tidigare upphandlats genom utvärdering av ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbud. Dessa upphandlingar la värde i bland annat entreprenörens genomförandebeskrivning, 
organisationsbeskrivning samt etableringsplan. Dessa kontrakt renderade inte i färre/fler tvistigheter, dock 
tvingades Trafikverket upphöra med dessa utvärderingsparametrar då de inte kunde utformas fullkomligt 
transparenta.  

3.3 Standardavtal 

Standardavtal inom byggsektorn, med standardiserade villkor är till för att parterna ska slippa upprätta nya 
avtal vid varje projekt samt för att öka säkerheten för innehållet i avtalet (Sveriges Byggindustrier, 2015-01-
10). Byggsektorns standardavtal är framtagna i samråd med byggsektorns olika aktörer, alla representerade i 
Byggandets kontraktskommitté (BKK). Inom BKK har standardavtal för utförandeentreprenader (AB) samt 
totalentreprenader (ABT), upprättats. De framtagna standardavtalen avser byggande, inte underhåll. Många 
av de ingående arbetena i baskontrakten torde vara att betrakta som skötselåtgärder, vilka regleras genom 
standardavtalet framtaget genom AFF, Avtal för Fastighetsförvaltning. (http://aff-forum.se/). Trafikverket 
har valt att använda AB/ABT då dessa kontrakt innehåller vissa delar byggande av reinvesteringskaraktär. 
Ett standardavtal utformat för basunderhållets ingående arbeten är att föredra, detta saknas 
i dagsläget. Möjligheten till ett sådant standardavtal bör därför utredas närmare. Hänsyn bör 
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tas till mängden tvistigheter som kan undvikas till följd av ett nytt standardavtal. Denna analys har ännu 
inte genomförts. 

Utförandeentreprenaden och dess utmaningar (AB) 

Vid en utförandeentreprenad ansvarar beställaren för projekteringen av entreprenaden. Entreprenörens 
skyldigheter är således beroende av vilka instruktioner denne fått av beställaren i form av ritningar och 
andra dokument. Allmänna bestämmelser 04 (AB04), är det standardavtal som reglerar 
utförandeentreprenader.  

När det gäller entreprenadens funktion ansvarar beställaren alltså för att utformningen av specifikationerna 
skett på ett sätt så att den önskade funktionen uppfylls om entreprenörens arbete utförts i enlighet med 
dessa. (Samuelsson, Per, ”FIDIC och svensk entreprenadrätt”. I: Kompendium till Kommersiell avtalsrätt, 
Lund 2003) 

Utförandeentreprenaden underlättar för beställaren i de fall denne vill styra över underhållsinsatserna och 
insatsernas mängd, vilket kräver ytterligare kompetens hos beställaren gällande analys och 
åtgärdsplanering. I detta läge kan beställaren undvika diskussioner avseende vilken part som tar ansvar för 
teknisk lösning/ funktion, vilket är en vanligt förekommande tvistighet i pågående kontrakt. 

Genom att beställaren i en utförandeentreprenad styr över alla ingående åtgärder finns ökad möjlighet att 
följa upp innehållet och mängden av åtgärderna, för att exempelvis bättre analysera orsak/verkan avseende 
utförda åtgärder relativt uppkomna anmärkningar/fel (anläggningens status). 

I basunderhållskontrakt är antagandet avseende utförandeentreprenader att beställaren ”äger” åtgärderna 
och beställer alla nödvändiga åtgärder (undantaget avhjälpande underhåll som bör drivas på funktion för att 
minimera avhjälpandetider). Detta förutsätter reglerbara mängder avseende tillståndsbaserat underhåll i 
denna entreprenadform. Oreglerbara mängder är att föredra för exempelvis förutbestämt underhåll där 
mängden arbete per tidsenhet är given och därmed även kalkylerbar. Till följd av detta kräver 
utförandeentreprenaden i beställarorganisationen en egen analysverksamhet som utarbetar underlag för 
vilka underhållsåtgärder som är nödvändiga/prioriterade. Detta innebär i praktiken en större 
projektorganisation till skillnad mot totalentreprenader då entreprenören svarar för att upprätta nödvändiga 
analyser. 

Vid förändrade förutsättningar medger utförandeentreprenaden i de flesta fall en enklare 
regleringsmöjlighet då exempelvis en ökning av antalet anmärkningar hanteras genom ett större antal 
beställda åtgärder. Entreprenören får betalt för det arbete de utför per enhet.  

I Trafikverkets befintliga utförandekontrakt avseende basunderhåll återfinns även funktionskrav. Dessa 
avser främst avhjälpande underhåll samt vintertjänster. I dessa delar utför entreprenören på eget initiativ 
nödvändiga åtgärder. 

Analys av underhållskontrakt på väg har identifierat följande fördelar respektive nackdelar. Liknande 
slutsatser kan göras för basunderhåll på järnväg.  

Fördelar: 

 Mindre risk för entreprenören eftersom utförandet är styrt.  
 Beställaren kan fullständigt styra över vilka underhållsåtgärder som utförs.  
 Medger uppföljning av alla typer av åtgärder. 

 



22 

 
 

Nackdelar: 

 Kräver mycket av beställaren i ett inledningsskede för att beskriva entreprenaden. Beställaren måste 
i sitt förfrågningsunderlag ange ett rimligt antagande beträffande reglerbara mängder (R-mängder), 
samt noggrant beskriva de förväntade åtgärderna i uppdraget.  

 Eftersom entreprenaden är styrd finns risk för att entreprenadformen ej stimulerar 
produktutveckling. 

 Det krävs kontroller för att beställaren skall vara säker på att denne får vad som beställts. 
 Större projektorganisation hos beställaren. 
(Kontraktstyper för drift och underhåll av vägar, NVF utskott 41, Drift och Underhåll, februari 2008) 

Totalentreprenaden och dess utmaningar (ABT) 

Totalentreprenaden som entreprenadform kännetecknas av att beställaren ingår ett avtal som omfattar såväl 
projektering som arbeten på entreprenaden. Totalentreprenören kan således ansvara för såväl 
projekteringen av entreprenaden, upphandlingen av underentreprenörer, som utförandet av arbetet, 
(Söderberg, Jan, Att upphandla byggprojekt, fjärde upplagan, Lund 1998).  
 
Totalentreprenader regleras av standardavtalet Allmänna bestämmelser totalentreprenader 06 (ABT 06). 
Vid totalentreprenader bär entreprenören ansvaret för såväl entreprenadens funktion som för de faktiska fel 
som entreprenaden kan vara behäftade med. (Samuelsson, Per, ”FIDIC och svensk entreprenadrätt”. I: 
Kompendium till Kommersiell avtalsrätt, Lund 2003).

  

Begreppet funktionsentreprenader används ofta för entreprenader som innefattar så väl byggnation och 
efterföljande drift av den anläggningen. Trafikverket har nyttjat totalentreprenadformen med ABT som 
kontraktsdokument där många av de ställda kraven anges som funktionskrav: arbeten/åtgärder som skall 
utföras i enlighet med ett antal tillstånds- eller funktionskrav. Beställaren definierar en bestämd nivå 
eller/och funktionskrav, som entreprenören skall upprätthålla under hela kontraktstiden. Entreprenören 
kan fritt välja metoder och material.  

För att inte arbetena ska bli för ineffektiva bör funktionsåtagandet vara tillräckligt stort, alternativt 
tillräckligt många, för att entreprenören ska kunna utforma en standardiserad verksamhet som utnyttjar 
stordriftsfördelar.  

Idén med en funktionsupphandling är att ge entreprenören större frihet att utifrån sin kunskap och 
erfarenheter välja hur utförandet skall ske för att uppnå ställt funktionskrav. Det krävs dock att kravet är 
väldefinierat och att uppnådd effekt är mätbar. Upplägget förutsätter en analysverksamhet i entreprenörens 
projektorganisation som arbetar för att analysera och planera nödvändiga underhållsåtgärder för att möta 
satta funktionskrav. Dagens basunderhållskontrakt överlåter denna analys- och planeringsverksamhet på 
entreprenören och beställaren har därmed kunnat anpassa sin egen projektorganisation efter detta. Exempel 
på funktionskrav i dagens basunderhållskontrakt är vintertjänster, avhjälpande underhåll, toleranser på 
mått i spårväxel, avrinning i trummor samt spårlägeskvalitet. 

Teorin bakom upplägget i dagens baskontrakt argumenterar för att entreprenören själv ska hitta större 
vinstmarginaler genom att på eget initiativ satsa på det förebyggande underhållet och därmed kunna minska 
det kostsamma avhjälpande underhållet. 

Trafikverkets totalentreprenader innefattar ofta både oreglerbara (OR-mängder), och reglerbara mängder. 
Om reglerbar mängd avviker från den som är angiven i mängdförteckning ska ersättningsreglering ske i 
förhållande till kontraktssumman. Med oreglerbar mängd avses mängduppgift för arbete som inte ska 
uppmätas eller mängdkontrolleras efter utförandet, dvs. priset går inte att reglera beroende av ingående 
arbeten. Förutsättningarna för prissättning för en oreglerbar mängd ska vara angivna i 
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förfrågningsunderlaget och därmed kalkylerbara. 
 
Dagens tvistigheter i befintliga basunderhållskontrakt består till stor del av ifrågasättande kring 
kalkylerbarheten avseende de oreglerbara mängderna där ingående mängd underhållsåtgärder inte är 
fullständigt given. För att ge anbudslämnare möjlighet att bedöma behovet av underhållsåtgärder förmedlar 
Trafikverket i förfrågningsunderlag historik avseende besiktningsanmärkningar och fel/skador i förevarande 
kontrakt, men detta är inte anse som en given mängd, vilket placerar en kalkyleringsrisk på entreprenören. 
(I dagsläget försöker Trafikverket minska denna risk genom att öka antalet R-mängder, men detta agerande 
är inte heltäckande eller genomgående i kontrakten.) 

I flertalet funktionskrav förutsätts en färdig funktion, men mängden åtgärder för att upprätthålla den 
funktionen är inte given i förfrågningsunderlaget. Detta beror dels av bristen på återrapportering avseende 
alla genomförda åtgärder i tidigare entreprenad. Den givna statistiken täcker inte in övriga åtgärder som 
krävs för att upprätthålla funktionskrav men vars ursprungliga brist inte genererar någon 
besiktningsanmärkning. Ej heller beskriver förfrågningsunderlaget huruvida exempelvis större 
underhållsåtgärder/komponentbyten skulle motverkat uppkomsten av återkommande brister/fel, relativt 
mindre temporära åtgärder. 

Dagens baskontrakt järnväg medger inte fullständiga möjligheter till uppföljning av alla genomförda 
åtgärder i anläggningen. Exempelvis finns det brister i sättet att följa upp vilka åtgärder som entreprenören 
genomfört i sina funktionsåtaganden som inte härrör till besiktningsanmärkning/fel- och skadeavhjälpning. 
Alla genomförda åtgärder ska dokumenteras men det sker inte alltid. Återrapporteringssystemet RUFUS 
implementeras för närvarande i kontrakten. När verktyget är i full drift kommer alla genomförda åtgärder 
att rapporteras in av entreprenören och därmed ökar uppföljningsmöjligheterna. 

En utmaning med funktionsentreprenad är de ökade behoven av mätning, att funktionskraven uppnås 
kontinuerligt och att beskrivna förutsättningar för kontraktet stämmer överens med verkligheten.  

Fördelar: 

 Entreprenören har stort utrymme att påverka utformningen och utförandet.  
 Befrämjar både produkt- och produktivitetsutveckling. 

 

Nackdelar: 

 Större risktagande för entreprenören.  
 Beställaren behöver definiera förutsättningarna för entreprenaden (ex arbetsområde och 

funktionskrav), väl.  
 Erfarenheten visar att funktionskraven ibland kan vara för svåra att tolka.  
 Kräver tydliga och garanterade servicefönster (tider i spår), under hela entreprenadtiden. 
(Kontraktstyper för drift och underhåll av vägar, NVF utskott 41, Drift och Underhåll, februari 2008 
samt Trafikverket basunderhåll järnväg) 

 

3.4 Ersättningsformer 

I entreprenader finns ett antal former för att beräkna ersättningen till entreprenörer och konsulter. Dessa 
former kan vara väl kända och beskrivna, byggda på praxis samt vissa mindre definierade former. Beställare 
vill framförallt uppnå en förutsägbarhet i sina upphandlingar (fast pris), medan entreprenören främst söker 
kalkylerbarhet. Kalkylerbarhet kan uppnås genom att en beställare antingen beskriver befintliga 
förhållanden alternativt exakt vad som ska utföras. Entreprenören ska härvid tillämpa sin egen fackmässiga 
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bedömning och kunskap på det befintliga underlaget i upphandlingen. I vissa fall tillämpas ändrings- och 
tilläggsarbeten för att reglera förändringar i kontrakten, detta arbetssätt måste följa rådande lagstiftning 
(definitionen ”ÄTA”), och är inte tillåtet för att i större omfattning kompensera inbyggda felaktigheter i 
förfrågningsunderlag. 

Kan beställaren inte uppbringa alla förutsättningar för ett fast pris måste ersättningsformen 
anpassas till rådande omständigheter (mindre fast). Beställaren måste m.a.o. föreskriva en 
ersättningsform som är anpassad till förutsättningarna och som erbjuder en rimlig 
riskfördelning mellan parterna.(Liman, 2009) 

Fast pris 
Fast pris innebär som namnet antyder en fast ersättning till en på förhand avtalad summa. Detta fasta 
belopp kan vara med eller utan indexreglering. Förutsättningarna för att kunna begära fast pris beror främst 
på beställarens förmåga att lämna tillräcklig och entydig information om entreprenadens omfattning och 
omgivningens beskaffenhet. 
 

Löpande räkning 

I en entreprenad med löpande räkning får entreprenören ersättning för sina kostnader med ett 
procentpåslag. I dess grundform utgår man från entreprenörens självkostnader och ersätter dessa. 
Ersättningsformen bär med sig flera fördelar: 

 Tid: medger förändringar i tid exv. snabb uppstart 

 Flexibilitet: medger möjligheter till improvisation vid exv. förändrade förutsättningar 

 Kvalitet: drivkraft för entreprenören att inte snåla med kvaliteten, exv. säkerhetsaspekter. 

 
Till nackdelarna kan räknas att entreprenörens drivkraft för att effektivisera minskar samt att osäkerheten 
för beställarens kostnader ökar. För att undvika stor arbetsbelastning i samband med presentationen av de 
faktiska självkostnaderna, kan modellen förenklas genom att ersättningen baseras på en procentsats på 
någon avtalad kostnad alternativt timpriser/á-priser. 

Mängdkontrakt 

Avtal kan upprättas med mängdförteckningar där fiktiva eller uppskattade mängder prissätts. Summan av 
dessa mängder multiplicerade med de á-priser/enhetspriser angivna av entreprenören, utgör 
anbudssumman. Denna modell medger en konkurrensutsättning av priser samtidigt som den faktiska 
ersättningen baseras på utfört arbete.  

Incitament  

Incitamentsavtalen är vanligen baserade på en kombination av löpande räkning och fast pris som innebär 
att entreprenören får betalt för faktiskt uppvisade kostnader (verifierade självkostnader). Men parterna har i 
förväg kommit överens om en riktkostnad för projektet som ligger till grund för incitamentsberäkningar, 
vilket ibland innebär att parterna delar på risken respektive vinsten vid över- respektive underskridande av 
riktkostnaden.  

En stor fördel med incitamentsavtal är att det medför en delning av risker. Detta innebär att entreprenören 
kan minska sin riskpremie i anbudet (jämfört med fast pris) samtidigt som det finns större anledning att 
hjälpa till att förebygga risker och mildra dess eventuella konsekvenser om de inträffar (jämfört med ren 
löpande räkning). 
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Även om ekonomiska incitament är vanligast så kan incitamentsavtal även vara knutna till andra aspekter 
än ekonomi, som till exempel kvalitet, leveranstid, driftsäkerhet, arbetsmiljö och miljöbelastning (Tam & 
Tam, 2008; Eriksson & Westerberg, 2011; Love et al., 2011). Entreprenören kan då få ekonomisk ersättning 
(alternativt även straff) i form av bonus (respektive vite) om vissa nivåer på olika funktionskrav överträffas 
(respektive underskrids), vilket ger incitament att leverera bättre än (respektive minst i nivå med) eventuella 
miniminivåer fastställda vid anbudsutvärderingen. Upphandlingsutredningen (2013) poängterar betydelsen 
av att skapa sådana incitament i ersättningen till leverantörerna som stimulerar till höjning av kvalitet och 
effektivitet under kontraktstiden 

De incitamentsmodeller som har funnits i tidigare i baskontrakten avseende järnväg (och fortfarande i vissa 
pågående kontrakt) har utgått från följande parametrar: 

– Antal fel (funktionsstörningar) 
– Felavhjälpningstid (medelvärde) 
– Spårlägeskvalitet 
– Tågförseningstid (anläggningsrelaterade) 

 
Dessa modeller innehåller i de flesta fall både bonus och vite. 

 
För att undersöka erfarenheterna avseende tillämpningen av dessa modeller genomfördes en enkät under 
början av 2012 med följande resultat: 

Beställaren: 

– Ganska små belopp har delats ut 
– Inte tillräckligt drivande, bonusbeloppen för låga (maximalt 3 %) 
– Några ifrågasätter nyttan med bonus  
– Krav på spårläge upplevs som den största risken (oftast enbart vite) 

 
Entreprenörerna: 

– Positiva till bonus 
– Inte tillräckligt drivande, bonusbeloppen för låga 
– E insats ska påverka bonusen mer direkt 
– E insats behöver inte vara en åtgärd i anläggningen 
– Månadsvis eller kvartalsvis reglering 
 

Tidigare utvecklingsarbete 

I maj 2012 genomfördes en workshop med representanter för Trafikverkets beställare och entreprenörer, 
både för Basunderhåll Väg och Järnväg. Syftet med denna workshop var att ta fram förutsättningar för en ny 
incitamentsmodell. De viktigaste kriterierna för en incitamentsmodell är följande: 

– Huvudsyftet är att leverera mer än det beställda 
– Bonus ska syfta till ökad kundnytta såsom tillgänglighet och ökad kostnadseffektivitet genom vinn/vinn 
– Förutsätter mer samverkan mellan B och E 
– Proaktivitet ska uppmuntras 
– Underlätta återväxten i branschen 
– Bonus i form av att få utföra tilläggsarbeten 
– Direkt påverkbart av Entreprenören 
– Tydlighet i utformningen 
– Mätbarhet måste finnas 
– Skulle kunna peka ut strategiska områden 
– En bonusmodell påverkar hela kontraktsforrnen (ska-krav, ersättningsform, entreprenadform etc.) 
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– Kvalitetsavgifter: Entreprenören kan bidra till att minska Trafikverkets utbetalningar 
 
Utifrån detta resultat genomfördes en utredning gemensamt för Väg och Järnväg under 2012-2013.   Detta 
arbete har dock inte resulterat i någon ny, fastställd incitamentsmodell.   

Löpande räkning med takpris 

I vissa fall föreskrivs avtal om löpande räkning med takpris. Överenskommelsen innebär att ersättningen 
inte skall överskrida ett visst belopp (takpriset). Skulle kostnaderna passera takpriset får entreprenören i 
detta fall ingen ersättning, vilket innebär risk för en rejäl förlust. Detta är troligen en av anledningarna till 
att ersättningsformen sällan används. (Liman, 2009) 

3.5 Riskfördelning 

Alla byggprojekt omfattas i sina olika stadier av risker. Dessa risker omhändertas av riskhanteringen inom 
byggbranschen som i sin tur syftar till att reducera, uppmärksamma samt utnyttja potentiella möjligheter 
(Lejon, 2007). 

Entreprenadformen är en tydlig påverkansfaktor på riskfördelningen parterna emellan i ett byggprojekt. 
Parternas riskexponering är kopplad till entreprenadformen (Olsson, 2000; Söderberg, 1998). Figur 7 ger 
en översikt av de faktorer som tenderar öka respektive minska entreprenörens riskexponering.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Påverkansfaktorer på entreprenörens riskexponering.  

I en utförandeentreprenad omfattas inte entreprenörens åtagande av prestationer som inte tydligt angetts i 
handlingarna. Ett större ansvar vilar på beställaren. I en totalentreprenad vilar ansvaret avs. de av 
beställaren beskrivna funktionskraven, till fullo på entreprenören (Nytell & Pedersen, 1995). Detta medför 
en större riskexponering för entreprenören.  

Även valet av ersättningsform påverkar parternas riskexponering i ett byggprojekt. Fast pris innebär att 
entreprenören tar ansvaret för att kontraktssumman hålls inom ramen för avtalet. Dessa avtal medför ofta 
att entreprenören lägger på ett riskpåslag i sitt anbud (Söderberg, 2005). 

Icke kalkylerbara risker ansvarar beställaren för i alla lägen, oavsett entreprenadform. Ett för stort 
risktagande för entreprenörer i anbudsskedet, kan motverka en effektiv upphandling och utveckling av 
kostnadseffektiva metoder (Smith et al., 1999). Projektets risker bör identifieras för hela livslängden och 
fördelas mellan parterna med följande punkter som grund; 

 Vilken part kan bäst kontrollera händelsen 

 Vilken part kan bäst hantera risken 
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 Vilken part borde bära risken om den inte kan kontrolleras 

 Vad är kostnaden att överföra risken (Lejon, 2007) 

 
Det är beställarens ansvar i detta läge att optimera riskfördelningen parterna emellan genom sina strategival 
i form av bland annat val av entreprenadform samt ersättningsformer. 

 
Enligt Lejon (2007), påvisar studiens respondenter hur riskkostnaderna beror av följande faktorer; 

 Upphandling: offentlig upphandling tillåter inga reservationer, vilket kan leda till att anbudslämnare 
lägger en riskpeng i sitt anbud. 

 Ersättningsform: kontrakt med mängdreglering ses av respondenterna som en mindre risk för 
entreprenören, medan fast pris genererar högre risk. 

 Konjunkturläge: i dåliga tider kan entreprenören antas pruta på riskkostnader och ta större 
chansningar. 

 
Studiens respondenter menar också att beställare ofta missgynnar sig själva genom att av anbudslämnare 
kräva prissättning av svårigheter i anbuden.  

Figur 8 påvisar entreprenörernas syn på skillnader i riskhantering mellan utförande- och totalentreprenader 
enligt Lejon (2007). 

 

Figur 8. Skillnader i riskhantering mellan utförande- och totalentreprenader (Lejon, 2007). 

 

3.6 Kontraktens längd och storlek 

Kontraktens storlek, geografiskt samt tidsmässigt, påverkar givetvis ekonomin i kontrakten. Stora kontrakt 
kan främja stordriftsfördelar för alla parter samt skapa drivkrafter för innovation. Även kontraktets längd i 
tid kan generera likartade fördelar. Stora kontrakt kan även locka utländska anbudsgivare och främjar 
därmed konkurrensen. Detta kan dock även vara till nackdel då storleken kan verka avskräckande för SME’s. 
(Eriksson, Hane, 2014) Eriksson och Hanes rekommendation för att främja stordriftsfördelar men även 
fortlevnaden för SME’s, är för stora beställare att balansera sin projektportfölj, såtillvida att den består av 
både stora och små kontrakt (Ballebye Olesen, 2008). 
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4 Resultat 

Projektets metodik och arbetssätt beskrivs närmare i bilaga 2. 

4.1 Resultat fallstudier 

Projektet kan i intervjuerna se en varierande uppfattning avseende entreprenadform. Bland annat kan det 
bero på anläggningens varierande skick och brist på tider i spår. Flera projektledare funderar huruvida 
dagens kontraktsupplägg stödjer anläggningens bästa ur LCC-hänseende, optimala bytesintervaller och 
dylikt. Projektledarna anser sig lägga för stor andel arbetstid på tvistehantering, någon upplever att ökad 
andel R-mängder skulle minska tvistigheterna och tillåta ett arbetssätt mer fokuserat på uppföljning av 
anläggningen och dess förvaltning. Projektledarna framhåller behovet av ytterligare resurser för att 
möjliggöra en bättre kontraktsstyrning och uppföljning. Entreprenörer upplevs inte nyttja kontraktens 
möjligheter/frihetsgrader. Sammanfattning av projektledarnas kommentarer, presenteras i figur 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sammanfattning intervjuer med Trafikverkets projektledare. 

4.2 Synpunkter från våra leverantörer 

Entreprenörerna efterfråga till stor del ökad kalkylerbarhet exempelvis i form av säkerställda tider i spår och 
ersättning för merkostnader i samband med förändrade förutsättningar. De menar att funktionskraven inte 
alltid kan upprätthållas vid trafikökningar och ökat slitage. Några entreprenörer uttrycker att 
utförandeentreprenad är mer lämpligt i den situationen. Samtliga entreprenörer uttrycker frustration över 
att de inte anser sig vara prioriterade för arbete i spår, även vid akuta åtgärder. I figur 10, redovisas en 
sammanställning av intervjuer med entreprenörernas platschefer.  

Problem idag 
 
 Tvister om vad som ingår i OR-poster - dålig statistik. Mkt 

skada/fel-diskussioner 
 

 Entreprenörer anser inte att komponenter ingår i OR-
mängd 
  

 Entreprenörer kalkylerar med sammanhängande arbeten 
och ej spridda arbeten, entreprenörer anser ex att spridda 
slipersbyten ej ingår. 

 
 Ökad trafik har inneburit mindre tider i spår. Trafik-

ledningen ger ej entreprenör tider i spår. Tom vid akuta 
åtgärder kan entreprenörer inte komma åt anläggningen. 
 

 Ungefär dubbla kostnadsutfallet jmf kontrakts-summan. 
Exv. kräver sliten anläggning extra säkerhetsbesiktningar 
med tilläggsåtgärder som följd. 

 
 Alltför mycket lokala överenskommelser 
 
 Bristande utförande av övertagandebesiktningar – bla. 

entreprenörer accepterar ej resultatet 

Vad vill projektledarna? 
 Mer R-mängder 

 
 Mer kontroll på utfört arbete 
 
 50/50 AB/ABT. AB förordas av vissa 

och då framförallt i samband med sliten 
anläggning.  
 

 Mer förutbestämt underhåll 
 
 TRV bör stå för materialkostnaderna 

avs. besiktningsanmärkningar och 
entreprenören för arbetet.  

 
 Bonusmodeller 
 
 Reglera ändrade förutsättningar 

centralt 
 
 Utbilda projektledarna 
 
 Minska kontraktsområdena eller stärk 

den egna organisationen! 
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Figur 10. Sammanfattning intervjuer med entreprenörer.  
 
4.3 Benchmarking – Kartläggning av kontraktsformer basunderhåll järnväg – 
Nederländerna, Finland och Storbritannien 

Projektet har av VTI beställt ett uppdrag innehållande benchmarking mot andra europeiska beställare av 
järnvägsunderhåll; Nederländerna och Finland. Även en översyn över utvecklingen samt avvecklingen av 
konkurrenssatt underhåll i Storbritannien, beskrivs här. Här följer en svensk sammanfattning, rapporten i 
dess helhet på engelska, återfinns i bilaga 3.  

För att belysa hur andra länder kontrakterar järnvägsunderhåll har Trafikverket gett VTI i uppdrag att 
kartlägga de kontrakt som används av Nederländerna och Finland och även i England innan 
återförstatligandet. Syftet med studien är att ge underlag inför Trafikverkets arbete med att vidareutveckla 
avtalen för de entreprenörer som genomför underhållsarbetet. 

Studien baseras på intervjuer med erfarna personer hos beställaren ProRail i Nederländerna och det finska 
Trafikverket (Liikennevirasto). Intervjuerna har kompletterats med dokumentation som 
kontraktshandlingar, övrig dokumentation från beställarorganisationerna samt övriga studier i ämnet. 
Dessutom genomfördes ett seminarium i november 2014 med representanter för de två länderna samt med 
en presentation av vissa aspekter av de svenska kontrakten. Då framgick att Nederländerna har problem 
med låg prissättning och Finland med bristande leveranser. Finlands beställare kommer därför att backa 
från den stora utsträckningen funktionskrav och styra mer i kontrakten.  

Beskrivningarna av marknadsförutsättningarna och kontrakten har granskats vid två tillfällen av respektive 
organisation för att säkerställa kvaliteten. Texten om Storbritannien är till stor del baserad på redan vunna 

Problem idag 
 
 Olika upplägg på inställelsetider över 

landet. Det kan förekomma 0,5 timmars 
inställelsetid, kostnadsdrivare. 
 

 Svårt att kalkylera, hur ska entreprenörer 
kunna ta funktionsansvar när man ej får 
tillgång till banan för att göra åtgärder? 
Ökad trafik ger ökat slitage- hur ska 
entreprenörer ersättas för fördyring?  

 Underhållsarbeten är ej prioriterade. 
Entreprenörer nekas tillträde trots tid i 
spår. 
 

 Hur mäta att funktionskrav uppfylls? 
 

 Viten kalkyleras ofta in i anbuden som en 
risk och ger inte alltid önskad effekt 

 Vilka frihetsgrader finns i dessa kontrakt 
när det är så detaljerad styrning av 
tekniskt genomförande/utförande?   

 För kort kontraktstid 

Vad vill entreprenörerna? 
 
 Varken AB eller ABT matchar denna verksamhet. 

ABT ligger närmast av dom två men passar ej i 
dagsläget pga. sliten anläggning. Sträva efter ABT på 
sikt, men kör AB i närtid där det är sliten anläggning. 
 

 Bättre att ha viten på åtgärdstid i stället för 
inställelsetid 
 

 Underhållsfönster, tider i spår för att utföra 
underhållsarbeten 
 

 Indexregleringsmodell för hantering av 
trafikförändringar i spår, ökad kalkylerbarhet och 
tydlighet avseende riskhantering 
 

 Trafikverkets hantering av tillträde till spår måste 
säkerställas! Trafikverket måste prioritera akuta 
åtgärder. 

  
 TRV bör arbeta mer med incitament, Vänd på 

vitesmodell till bonusmodell 
 

 Beställare och leverantör ska samverka om vad som 
ska utföras. 
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kunskaper om den tidigare marknaden. Återgivelsen har granskats av kollegor på Institute for Transport 
Studies (ITS) i Leeds, UK. 

Finland 

I termer av marknadsinstitutioner ligger Finland närmast Sverige av de studerade länderna. Båda länderna 
började successivt upphandla järnvägsunderhåll ungefär samtidigt. En stor skillnad är att det finska 
Trafikverket har en relativt mindre organisation än Trafikverket. Finländarna har en mer management-
orienterad organisation, som i större utsträckning nyttjar tekniska konsulter för att göra det beställarjobb 
som det svenska Trafikverket gör med egen personal. Det finska Trafikverket kan beskrivas som en mer 
renodlad beställare. Detta har både för- och nackdelar. Den positiva sidan kan vara att beslutsvägarna blir 
kortare och mer effektiva. Å andra sidan, personalen är inte in-house, vilket kan höja kostnaderna. 
Dessutom kommer kunskapen om kontrakten och dess utformning på armslängds avstånd från den 
ansvariga myndigheten.  

De finska avtalen är utformade med ett fast pris. Eftersom en stor del av arbetet omfattas av den fasta 
ersättningen läggs mycket risk på entreprenörerna. Upplägget skiljer sig något från Sverige, där Trafikverket 
använder en större andel justerbara mängder för de utbetalningar som görs.  

Vad som ska göras inom det fasta priset är en mix av funktionella och utförande krav. De funktionella 
beskrivningarna innefattar krav på punktlighet och spårlägen medan utförandekrav exempelvis anger hur 
ofta gräset ska klippas. Man gör bedömningen att entreprenörerna inte har några problem med att räkna på 
de anbud som lämnas. 

Både Sverige och Finland använder bonus och sanktioner. Den kontinuerliga uppföljningen av 
entreprenörernas arbete sker genom rapporterad självkontroll, information från tågoperatörerna och egen 
stickprovskontroll av beställaren. 

För tillfället finns det två entreprenörer på marknaden, VR Track och Destia med 8 respektive 4 kontrakt 
vardera. Kontrakten är fem år långa med en option på två. 

Nederländerna 

Järnvägsunderhåll i Nederländerna har upphandlats i konkurrens sedan 2007. Innan dess skötte tre utvalda 
bolag järnvägsunderhållet under en period av tio år. Detta gjorde det möjligt att fördjupa förståelsen av hur 
kontraktsutformningen påverkar entreprenörernas agerande och därmed också kostnader och kvalité.  

De holländska kontrakten skiljer sig väsentligt från den svenska och finska genom att i större omfattning 
specificera funktionella krav. ProRail operationaliserar begreppen tillförlitlighet, tillgänglighet, 
underhållsmässighet, säkerhet, hälsa och miljö (RAMSHE) i syfte att specificera de funktionella termer som 
de vill att entreprenören ska uppnå. Entreprenören räknar sedan på dessa krav och avger ett fast pris för att 
upprätthålla kravnivån. Inga mängder eller enhetspriser används. 

Kontrollen av att entreprenörerna levererar den funktion som avtalats utförs av en separat tredje part. 
Marknaden består av Strukton Rail, BAM Rail, Volker Rail och Asset Rail. Marknadsandelarna fördelar sig 
på ungefär 40 procent för Strukton Rail och 20 procent vardera för de andra företagen. Kontrakten är på 
fem år, men ska förlängas till tio år pga. höga kostnader för att ta fram upphandlingsdokumenten.  
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UK 

Sedan 2002 äger Network Rail spåren i Storbritannien och utför allt underhåll i egen regi. Vissa 
reinvesteringar upphandlas. Tidigare fanns det dock en marknad för järnvägsunderhåll. År 1993 separerades 
trafiken och infrastrukturen i Storbritannien. Det inkluderade även en vertikal separation av drift och 
underhåll. Railtrack bildades 1994 som ett privat företag, med ansvar för att äga järnvägsinfrastruktur (spår, 
signalering och stationer) och även upphandla underhållet.  

Inledningsvis efter privatiseringen nyttjade Railtrack ett kontrakt för underhåll som utgick från att det fanns 
stora kostnadseffektiviseringar att göra. Mot en fast summa räknade man ner ersättningen med 3 procent 
per år. Utan ordentlig uppföljning och styrning framkom det snart stora problem i den levererade kvaliteten 
på underhållet. Man gick då över till en kontraktsmodell (IMC 2000) med ersättning för allt arbete som 
gjordes men med ett tak på ersättningen. Därtill upprättades en så kallad ”alliance board” med beställare 
och leverantör för att tillsammans besluta om vad som skulle göras i kontraktet. Railtrack tog även tag i att 
börja följa upp kostnaderna och kvaliteten på banan. Allt detta arbete avslutades 2002, när drift och 
underhåll av järnvägen återreglerades. 

Jämförelse 

Tabellen nedan sammanfattar några egenskaper hos de avtal som styr underhållskontrakten i de olika 
länderna. Exempelvis har Finland en mindre mer renodlad beställarorganisation som också upphandlar 
delar av de beställaruppgifter som i Sverige genomförs av Trafikverket.  

Den mest centrala skillnaden ligger i användningen av funktionskrav i stället för krav på vilka aktiviteter 
som ska genomföras. Holländarna har kommit långt i sitt arbete med att utveckla funktionskrav. 
Utmaningen i detta ligger i att specificera funktionella krav som med stor sannolikhet innebär att beställaren 
får den önskade kvalitén utan att i detalj behöva reglera hur detta ska göras. Det innebär exempelvis att 
kravet på ett visst antal inspektioner av rälsskarvar släpps eller specifikationen av åtgärder för att byta och 
följa upp ett växelbyte inte finns annat än som en rekommendation. Istället fokuserar man på exempelvis 
punktlighet. 

Tabell 2: Sammanfattande jämförelse 

 

Beställare 
Antal km 

spår 
(ca) 

Konkurrens-
utsatt sedan

Kontraktens 
längd 

Antal 
kontrakt 

Antal 
entreprenörer 
med kontrakt 

Genomsnittlig 
kontrakts-

storlek 

(euro per år) 

Typ av 
krav i 

kontrakten

Neder-
länderna  

ProRail 7 000 2007 

  5 år 
(snart 

ändrat till 
10år ) 

19 4 7 000 000 
Funktions-

krav 

Finland 
Trafikverket
(Liikenne-

virasto) 
6 000 2003 5+2 år 12 2 5 000 000 

Mix av 
funktion 

och 
utförande 

UK 
Network 
Rail (Rail 

Track) 
16 000 1992–2002      

Sverige  Trafikverket 12 000 2002 5+2 år 33 5 6 000 000 Mix av 
funktion 
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Något som inte är särskilt diversifierat mellan de olika länderna är vilka problem som diskuteras. Både i 
Finland och i Nederländerna diskuteras hur fler entreprenörer kan lockas till marknaden för att stärka 
konkurrensen. Därutöver talas det om hur man ska väga mellan mer tid i spåren för arbete och tågens 
framkomlighet. En utmaning är också att locka unga människor till branschen. 

Jämförelse underhållskostnader  

Trafikverket har tillsammans med ProRail i Nederländerna gjort en jämförande studie av 
underhållskostnader. Studien tar hänsyn till de största kostnadsdrivarna komplexiteten i infrastrukturen, 
nyttjandegraden, effektiv arbetstid i anläggningen samt andelen arbete under dagtid och utförs med hjälp av 
ProRails affärskostnadsmodell, se figur 11.  

 

Figur 11. Översikt resultat modellering underhållskostnader, jämförelse genomförd mha ProRails affärskostnadsmodell. 

Studiens resultat presenteras i bilaga 4 men sammanfattningsvis visar den på följande slutsatser: 

 Underhållskostnader på järnväg är cirka 30 % lägre i Sverige än i Nederländerna. 
Differensen tar hänsyn till skillnader i infrastrukturens komplexitet samt 
nyttjandegraden 

 Möjliga förklaringar till denna skillnad kan vara: 

o skillnader i innehåll (kontraktens omfattning) – osannolikt 

o högre effektivitet i Sverige – möjligt (Swier, 2014) 
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Liknande data från Finland kan ge en fingervisning om att Finlands kostnader för underhåll och 
reinvesteringar under samma period ligger på +15 procent till -15 procent per spårkilometer. Dock 
inkluderar denna jämförelse inte anläggningens nyttjandegrad och komplexitet. 

Vägen framåt 
Även om Nederländerna kommit långt med sina funktionskontrakt och finländarna har en mer slimmad 
organisation, så har föreliggande studie inte analyserat huruvida detta är att föredra gentemot den svenska 
utformningen.  

Däremot kan Trafikverkets nuvarande inriktning tolkas som att organisationen jobbar i dessa riktningar, 
genom att renodla beställarrollen och att i ökad omfattning använda funktionskontrakt. Givet en sådan 
inriktning finns det erfarenheter att hämta från Finland och Nederländerna. 

Slutsatser benchmarking 

 Nederländerna har kommit långt i sitt arbete att utveckla funktionskrav i kontrakten  

 Nederländerna har problem med onormalt låga priser 

 Sverige, Nederländerna och Finland har problem med trafikökning och brist på tider i spår 

 Finland har en mer renodlad och mindre beställarorganisation jämfört med Sverige. Detta har både 
för- och nackdelar. Den positiva sidan kan vara att beslutsvägarna blir kortare och mer effektiva. Å 
andra sidan, personalen är inte in-house, vilket kan höja kostnaderna.  

 Sverige, Nederländerna och Finland har svårt att locka fler entreprenörer till underhållsmarknaden 
samt svårt att locka yngre människor till branschen 

 Sedan projektet startade har behov att utföra en benchmarking med Spanien uppkommit. Kontakter 
har tagits med den Spanska spår ägaren Adif. Det framgår att delar av underhållet handlas upp men 
omfattningen är osäker. Därför bör det vidareutvecklas huruvida Spanien har outsourcat jämförbara 
delar av sitt järnvägsunderhåll.  
 

4.4  Benchmarking – Vattenfall eldistribution, SL, pappersmassaindustrin samt 
kärnkraftsindustrin  

Vattenfall Eldistribution har till viss del liknande kontraktsförhållanden som basunderhåll järnväg, dock 
med en avgörande skillnad – anläggningsägaren är inte begränsad i sin åtkomst till sin anläggning vid 
utförande av underhållsåtgärder. Bolaget har inte heller kommit särskilt långt i sin konkurrensutsättning av 
underhållet. 2017 har man för avsikt att alla underhållskontrakt ska vara konkurrensutsatta. Ytterligare 
jämförelser avseende kontraktsupplägget (viten, bonusar kravformulering), kan göras i det fall bolaget 
släpper ifrån sig ett exempelunderlag.  

Stockholms Lokaltrafik (SL), har i stort sett liknande kontraktsupplägg som Trafikverket. 
Underhållskontrakten bygger på funktionskrav, däremot finns vissa skillnader såsom att vissa direkt 
trafikpåverkande åtgärder exv. vintertjänster och spårhalka ingår i avtalet med trafikoperatören. Beställaren 
har även i dessa avtal för avsikt att beställa minst 60 % av kommande reinvesteringar, från 
underhållsentreprenören.  

Pappersmassaindustrin upphandlar inget underhåll, vilket eliminerar möjligheten till jämförelse i dessa 
avseenden.  
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Kärnkraftsindustrin upphandlar endast resurser (tekniker), via ramavtal, i vissa lägen. Dessa resurser 
ersätts på timbasis varför ingen egentlig jämförelse av hanteringen av underhållet heller kan göras ur ett 
affärsperspektiv. 

För en fullständig sammanställning av resultaten och respondenternas svar, se bilaga 5.  

4.5 Resultat delleverans juni 2014 

Inför delleveransen juni 2014, presenterade projektet fyra förbättringsåtgärder; servicefönster, 
ersättningsreglering slitage på grund av trafikeringsförändring, förtydligande definition skada/fel samt rutin 
optionshantering förlängning av kontrakt. Dessa åtgärder leder till förbättrad kalkylerbarhet i anbudsskedet 
och bättre riskfördelning under kontraktstiden. Åtgärderna beslutades i samband med delleveransen och 
införs därefter löpande i kommande upphandlingar. För närmare beskrivning av respektive åtgärd, se bilaga 
6. 

5 Analys och slutsatser 

5.1 Entreprenadform 

Det ekonomiska läget för de kommande åren inom Basunderhåll Järnväg innebär i en obalans mellan 
underhåll och reinvesteringar. Nuvarande nivåer på budgetanslag där utvecklingen visar ökande kostnader 
inom Basunderhåll Järnväg medför att det de närmaste åren endast finns ett mycket begränsat utrymme för 
reinvesteringar. Utifrån nuvarande nivåer på budgetanslag krävs det en aktiv verksamhetsstyrning för att få 
balans mellan Basunderhåll Järnväg och reinvesteringar. Skulle trenden ej brytas finns risk för att det 
avhjälpande underhållet ökar än mer än dagens nivåer beroende på den låga reinvesteringstakten. 

För att åstadkomma en aktiv verksamhetsstyrning krävs det också möjligheter att styra och omfördela medel 
för att nyttja dem där de gör mest nytta. Att då i detta läge låsa upp en allt för stor del i fasta kostnader inom 
Basunderhåll Järnväg begränsar möjligheten att styra och omfördela medel.  

I dagens totalentreprenader med funktionsåtagande (ABT) är det vanligt förekommande vid 
bland annat brist på medel, att Trafikverket avbeställer arbeten som har bäring mot 
funktionskraven. I dessa situationer övertar Trafikverket funktionsansvaret (se ABT 06 kap 1 
§ 8). Detta medför flertalet följdeffekter i kontrakten, där exempelvis entreprenörens vägran 
att bibehålla ansvaret för avhjälpande underhåll i samma delar, är ett. Dessa oönskade men 
naturliga, följdeffekter, sätter spelreglerna för ett funktionskontrakt ur spel. Har 
Trafikverket vetskap om att vi i kommande kontrakt kommer tvingas reglera mängden 
åtgärder, är det naturligt för att minska tvistigheter, att välja utförandeentreprenad. 

Ovanstående resonemang medför att följande två alternativ anses vara tillämpliga och möjliga att 
kombinera: 

Alternativ 1: Fortsätta med den inriktning som vidtagits (ABT), och införa fler R-mängder i enlighet med 
den strategi som nu gäller. Totalentreprenader inom underhåll antas förbättra möjligheterna till innovation 
och utveckling genom det helhetsansvar för en funktionalitet i anläggningen, som läggs på entreprenören. 
Kontraktens struktur ger entreprenörerna incitament att utöva ett effektivt underhåll med möjligheter till 
innovation för att öka sin vinst, se även Regeringsuppdrag Innovationsupphandling – slutrapport 2014, 
2014. 

Alternativ 2: Utförandeentreprenader tillämpas för att erhålla än mer handlingsfrihet för Trafikverket som 
beställare i vilka åtgärder som ska genomföras i anläggningen. Detta förutsätter tydlig nationell enhetlighet 
avseende vilka kriterier som ligger till grund för ett eventuellt beslut om utförandeentreprenad.  
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Till följd av den stora variationen i järnvägsanläggningens status, den i vissa avseenden uppfattade bristen 
på kunskap om anläggningens skick samt problematiken med att Trafikverket i många fall övertar 
funktionsansvaret, föreslås en möjlighet att välja entreprenadform. Exempelvis följande parametrar bör 
beaktas vid val av ovanstående alternativ:  

 Tillräckliga/tillförlitliga servicefönster 

I aktuella kontrakt har beställarens möjlighet att ange tillräckliga servicefönster en mycket stor 
effekt på kontraktens uppfyllande av funktionskrav och eventuella tvistigheter under 
kontraktsskedet. Flertalet tvistigheter är idag kopplade till bristen på tider i spår samt prioriteringen 
av akuta underhållsarbeten. Genom att ta hänsyn till faktorn tider i spår samt servicefönster, ger vi 
varje kontrakt möjligheten att bedöma tillförlitligheten i att erbjudna servicefönster är tillräckliga 
samt hållbara. I de fall dessa parametrar inte anses tillgodose de basala underhållsbehoven i 
kommande kontrakt, bör ett övervägande ske huruvida utförandeentreprenad, där beställaren i 
större omfattningen åtar sig ett funktionellt ansvar, är att föredra. 

 Informationsnivå avseende anläggningens skick 

I de fall beställarens kunskap om och möjlighet att beskriva anläggningen skick, är fullt tillräcklig 
kan totalentreprenad med funktionskrav, fungera väl. Detta kräver dock att beställaren samt 
entreprenörer även kan förutspå anläggningens nedbrytningshastighet samt att de geografiska 
förutsättningarna, ger förutsättningar för kalkylerbarhet för en totalentreprenad. 

 Anläggningens nedbrytningshastighet 

Vid känd och förutsägbar nedbrytningshastighet kan entreprenörer i en totalentreprenad ta hänsyn 
till detta i sin åtgärdsplanering. 

 
Alternativ 2 föreslås endast tillämpas på det järnvägsnät där tillståndet är dåligt och en aktiv 
styrning och prioritering av åtgärder måste genomföras av beställaren.  

Ovanstående resonemang stödjer den långsiktiga strategi som Trafikverket har för underhåll, det vill säga 
att satsa på trafiken på det högtrafikerade nätet (prioriterade banor), samt säkerställa säkerheten på de 
lågtrafikerade banorna. 

Bedömningen är att alternativ 2 kommer tillämpas mer än idag utifrån ovanstående parametrar vilket 
kommer medföra att det krävs en viss förstärkning av resurser samt kompetens hos beställaren.  

Figur 12 presenterar en sammanfattning av möjligheter/utmaningar vid föreslaget arbetssätt med valbar 
entreprenadform. 
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Figur 12. Jämförelse olika entreprenadformer inom basunderhåll järnväg 

Fördelar med att arbeta med båda entreprenadformerna 

 Bättre riskfördelning mellan parterna i närtid: Ansvar för ”projekteringen”(analys av åtgärdsbehov 
och planering av åtgärdsmix) förutsätter bl.a. god information om anläggningens tillstånd, 
trafikprognoser, och tillgång till tider i spår. Om dessa förutsättningar saknas eller är bristfälliga så 
är det mer lämpligt med utförandeentreprenad. Kontroll måste därför alltid göras inför varje 
upphandling.  

 Flexibilitet: finansiellt läge, totalentreprenader ska man helst inte röra i under kontraktstiden 
eftersom det är ett köpt totalåtagande medan utförandeentreprenader är enklare att gasa/bromsa i 
under kontraktstiden. Avgående arbeten i en ABT riskerar att påverka ett helt funktionsåtagande. 

 Bättre kontroll på anläggningen, kvalitetskontroller av anläggningens status måste göras inför varje 
upphandling på ett mer strukturerat sätt för att kunna motivera val av entreprenadform. 

 Anpassade kravnivåer för att få rätt leverans, exempelvis utförandeentreprenad ger större 
möjligheter att ändra kravnivåer under kontraktstiden. Kravnivån i en totalentreprenad ska helst 
inte ändras eftersom tillhörande funktionskrav då riskerar att falla tillbaka på beställaren. 

 Möjlighet att utvärdera skillnader mellan de olika entreprenadformerna, större kunskap om 
entreprenadformens påverkan på riskfördelning. 

 Ökad möjlighet att utveckla funktionskrav 

AB   

 Risk för överköp 

 Hur stimulera till ökad innovation och 

produktivitetsutveckling?  

 Enklare att reglera, gasa/bromsa 

mängder/åtgärder under kontraktstiden 

 Baseras på utförandekrav, funktionskrav 

är möjliga i mindre omfattning 

 Kräver mer planerings‐ och 

analysresurser 

 Beställaren kan genom 
detaljspecifikation av tekniska lösningar 
standardisera sitt bestånd 

 Beställaren har ökad risk pga att 
beställaren utför projektering löpande 
under kontraktet 

 

ABT   

 Risk för underleverans 

 Totalåtagande som stimulerar ökad innovation 

och produktivitetsutveckling 

 Svårare att reglera, gasa/bromsa det funktionella 

åtagandet under kontraktstiden 

 Baseras på funktionskrav, förutsätter tydlig 

målsättning avseende anläggningens skick och 

funktion. Kritiskt med tillräckligt tydlig och stabil 

underhållsplan   

 Kräver mer uppföljningsresurser 

 Övertagandebesiktningar måste genomföras 

inom utsatt tid  

 Starkare undersökningsplikt för entreprenören 

 Beställaren har mindre risk pga att 

entreprenören utför projektering löpande under 

kontraktet 



37 
 

 

Nackdelar med att arbeta med båda entreprenadformerna 

 Kan generera större variation i tillämpning => ställer större krav på arbete med nationell 
enhetlighet 

 Utförandeentreprenader inkluderande funktionskrav kräver kompletterande skrivningar, de arbeten 
där entreprenören ska svara för projektering (och där kraven är ställda på funktionsbasis) måste 
beskrivas på ett så tydligt sätt att det framgår att detta ingår i entreprenörens åtagande. 

 Beställaren behöver fler resurser och större spridning i kompetens. Bedömningen är att 
utförandeentreprenad kräver 1-2 projektingenjör(er)/kontrakt för analys och planeringsarbete.  

 Svårt för entreprenörer att planera för ”rätt” kompetensnivå/-mängd i sin organisation 

Slutsats: Huvudinriktningen är totalentreprenader med funktionsåtagande, då 
entreprenadformen anses ge större möjligheter för entreprenörens innovation och 
produktivitet. Hittills genomförda studier såsom Odolinski (2014), indikerar att 
affärsupplägget är kostnadseffektivt. I närtid bör både AB och ABT nyttjas, för att erhålla 
större handlingsfrihet för Trafikverket som beställare samt förbättrad riskspridning 
mellan beställare och utförare vid stora osäkerheter. Entreprenadens individuella 
förutsättningar avgör valet, val av utförandeentreprenad ska särskilt motiveras. 

5.2 Ersättningsformer 

Projektet har analyserat ett exempelkontrakt (ABT) avseende kalkylerbarheten i de ingående koderna. 
Analysen tog hänsyn till följande parametrar:  

 Utförandekrav/Funktionskrav, fördelning-risk 

 Reglerbar/Oreglerbar mängd, fördelning-risk 

 Kalkylerbarhet, skala 1-5, fördelning-risk (lägre kalkylerbarhet generar lägre poäng i skalan) 

Analys av hur kontraktssumman fördelas på de olika ersättningsformerna visar en god spridning och 
balans mellan kvalitetsrisk och finansiell risk, se diagram figur 13.  
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Figur 13. Resultat analys ersättningsformer i exempelkontrakt (ABT) 

Analys av kontraktssummans fördelning mellan ersättningsformerna oreglerbara/reglerbara mängder, 
(OR/R), visar att andelen R har ökat jämfört tidigare kontrakt för att balansera risken. Idag är fördelningen 
51 % oreglerbara mängder, 41 % reglerbara mängder samt 8 % ersättning mot riktkostnad.   

Andel funktionskrav är i exempelkontraktet 80 %, baserat på kontraktssumma. 22 av ca 140 koder är 
utförandekrav. 

Övervägande andel har begränsad kalkylerbarhet (2-3 poäng), där ”3-or” har en kalkylerbarhet som kan 
förtydligas och ”2-or” har sämre kalkylerbarhet.  Tabell 3 visar en föreslagen prioriteringslista på de koder 
som behöver undersökas vidare för att om möjligt förbättra kalkylerbarheten. Som förslag på åtgärd kan 
exempelvis R-mängder mängdas per bandel, istället för på totalen. Detta för att åstadkomma en bättre 
överblick över fördelningen av arbeten i anläggningen.  

Tabell 3. Första prioritering avseende koder vars kalkylerbarhet bör ses över och i möjligaste mån, förbättras. 

Kod  Bedömning  
kalkylerbarhet 

Exempelåtgärd 

3.2.1.1 Åtgärdande av A‐ och V‐anmärkningar  2  Utreds vidare 

3.2.2 Felavhjälpning  2  Utreds vidare 

3.2.5.2 Organisation  2  Utreds vidare 

K
va
lit
e
ts
ri
sk

 

Finansiell risk för beställaren = Finansiell möjlighet för leverantör 

32% 

8% 

29%

12%

Fastpriskontrakt = organisation vinter, 
Säkerhetsbesiktning, lampbyte 

Riktkostnad = Vinter, snöröjning 

Kostnadskontrakt med variabel vinst =  
Mängdkontrakt, R‐mängder ex. slipersbyte 

Löpande räkning med fasta delbelopp = 
Skada, ÄTA 

Självkostnad med % entreprenörsarvode = 
Avhjälpande underhåll, ex. mobilkran, ÄTA 

19% Fastpris med beloppsgräns = Felavhjälpning, spårvxl 

Krav på samråd vid 
höga förväntade 
kostnadsökningar 

Krav på samråd 
om åtgärdsvolym 

Kontroll 
av utfört 
arbete 
samt 
tydligare 
krav 

Incitament 
60/40% av 
riktkostnads
diff. 
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3.2.5.3 Trafikriktig järnväg  2  Utreds vidare 

3.1.1.110.000.1 Underhållsspårriktning  3  Ange mängd per bandel 

3.1.1.110.000.2 Ballastkomprimering  3  Ange mängd per bandel 

3.1.1.111.000.2 Rälsbyte  3  Ange mängd per bandel 

3.1.1.112.001.1.1, 3.1.1.112.001.1.2, 

3.1.1.112.002.1.x Slipersbyte 

3  Ange mängd per bandel 

3.2.1.2 Åtgärdande av rälsfel   3  Översyn för möjliga R‐mängder 

99.1 Personella resurser, avhjälpande underhåll  3  Ange mängd per bandel 

99.2 Maskinella resurser, avhjälpande underhåll  3  Ange mängd per bandel 

 

Slutsats: Mix av fasta och rörliga priser. Andelen rörliga priser kan ökas. En förutsättning för 
att gå mot en inriktning med ökad andel fastpriser kräver att anläggningens tillstånd höjs. I 
nuläget är reinvesteringstakten i anläggningen allt för låg för att gå mot denna inriktning. 

5.3 Kontraktstid och optioner 

Projektet har analyserat dagens upplägg av kontraktstid, 5+1+1 år samt jämfört dessa med alternativa 
kontraktstider. Den ordinarie kontraktstiden har jämförts med ett en kontraktstid på 3 respektive 10 år. 
Utöver detta har också optionstider analyserats.  

Kontraktstid 3 år 

Fördelar Nackdelar 

 Främjar konkurrensen 

 Minskar risken för att slentrian i relationen 
mellan beställare och entreprenör uppstår 

 Utveckling av kontraktsvillkor utifrån 
ändrade förutsättningar  

 Rimlig nivå vid hantering av servicefönster 

 Försämrar möjlighet till avskrivningar och 
införande av innovativa lösningar 

 I de få fall där kontraktstiden varit kortare 
kan vi inte se några tydliga tecken på att 
antalet anbud har påverkats. 

 Fler upphandlingar per år blir svårt för 
dagens unga marknad att lämna anbud på 

 

 

 

 



40 

 
 

Kontraktstid 10 år 

Fördelar Nackdelar 

 Större investeringsmöjligheter för 
entreprenörerna med rimliga 
avskrivningar 

 Entreprenören kan med ett långsiktigt 
analysarbete skapa förutsättningar för 
införande av innovativa och proaktiva 
lösningar som främjar både beställare 
och entreprenör. 

 Lättare att rekrytera resurser  

 

 Orimlig nivå vid hantering av servicefönster 

 Negativa effekter på konkurrensen, aktörerna 
kan söka nya marknader  

 Engagemanget i kontraktet kan succesivt avta 

 Tioårig kontraktstid bedöms vara orimligt med 
tanke på den problematik och de tvistigheter 
som uppstått med dagens innehåll och upplägg 
 

 Vid förändrade krav skulle mängden 
förhandlingar öka inom befintligt kontrakt 

 

Optionslängd 1+1år 

Fördelar Nackdelar 

 Möjlighet till endast 1 års förlängning om 
pågående etablering inte kan fullföljas 

 Möjlighet för beställaren att förändra 
paketering och upplägg av 
entreprenadområden 

 Ger entreprenören mindre incitament i sitt 
åtagande 

 Ger entreprenören osäkrare 
förutsättningar gällande personal och 
investeringar 

 

Projektet har efter analys av alternativa kontraktstider kommit fram till att förorda följande upplägg: 

 Ordinarie kontraktstid 5 år  
Detta upplägg, med femåriga kontrakt, medför en rimlig nivå vid hantering och införande av servicefönster.  
Femåriga kontrakt skapar inga större negativa effekter på konkurrensen. Eftersom Trafikverket 
konkurrensutsätter 6-8 kontrakt per år med detta upplägg skapar det förutsättningar för en sund 
konkurrens på dagens marknad.  
Entreprenörerna har, med en kontraktstid på 5 år, möjlighet att göra investeringar med rimliga 
avskrivningar vilket också bedöms ge möjlighet till innovativa lösningar i kontrakten. På detta sätt ges 
entreprenören förutsättningar att skapa en analysverksamhet i kontraktet som främjar möjlighet till 
satsning på proaktivt underhåll. 
Med föreslagen kontraktstid bedöms bristande engagemang från parterna inte som någon stor risk vilket 
annars kan uppstå vid längre kontraktsförhållanden. I de fall en entreprenör vinner samma kontrakt i två 
efterföljande upphandlingar föreslås Trafikverkets projektledare byta projekt för minimera risken för 
bristande engagemang. 
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Femåriga kontrakt bedöms även vara rimligt med tanke på den problematik och de tvistigheter som uppstått 
med dagens innehåll och upplägg.  
 

 Optionslängd 2 år 
Detta upplägg skapar ett större incitament, än tidigare upplägg på 1+1 år, för entreprenören i 
kontraktsåtagandet och ger samtidigt trygghet och stabilitet för entreprenören och dennes personal, något 
som bör resultera i bättre kvalitet. Ytterligare optionsår riskerar att minska både konkurrensen på 
marknaden och engagemanget från parterna i kontraktet.  

Valet av att lösa ut optionen är ensidig och kan inte förhandlas. Se bilaga 7, ”Rutin optionshantering” för 
ytterligare information om arbetssättet gällande optionshantering. 

 Etableringstid 
Efter 5 månaders etableringstid görs en utvärdering för att se om ny entreprenör är i fas med 
etableringsplanen. 

 Inköpstidplan 
I dagsläget stämmer inte målet att annonsera i inköpstidplanen 18 månader innan kontraktsstart med 
rutinen för att meddela eventuell optionsutlösning, som är 6 månader. Förslagsvis läggs samtliga 
underhållskontrakt in i inköpstidplanen enligt ordinarie kontraktstider. Vid eventuell optionsutlösning 
justeras inköpstidplanen.  

Slutsats: 5 år ordinarie kontraktstid med möjlighet till 2 års option. Detta ger en större 
drivkraft för entreprenören att få förlängning samt en utökad stabilitet. 

 

5.4 Incitamentsförslag 

Projektets benchmarking samt intervjuer och workshops gav följande förslag till incitamentsmodeller: 

 SL - Planerade reinvesteringar. 
Beställarens avsikt är att beställa 60 % av reinvesteringarna av entreprenören. Entreprenören är 
inte garanterad några beställningar.  

 SL – Minskad feltid ger bonus.  
1:a året: om entreprenören har förbättrat normaltillståndet (100 h), får denne en bonus om SEK 1 
000 000. År 2 och vidare får entreprenören 500 kr/min vid minskad feltid i minuter. År 2 år framåt 
har modellen en förbättring inlagd om 5 % per år. 

Anm: Begreppet ”feltid” inom SL motsvaras av ”felavhjälpningstid” inom Trafikverket 

Relaterat till de synpunkter som kom fram på workshopen enligt ovan uppfyller denna modell 
följande punkter: ökad kundnytta såsom tillgänglighet, proaktivitet uppmuntras, påverkbart av 
entreprenören, tydlighet i utformningen samt att mätbarhet finns. 

 Vattenfall – I de fall entreprenören kan påvisa förbättringsåtgärder som kan förbilliga eller förbättra 
enhetspriser, så görs en höjning med 0,75 % på aktuellt enhetspris. 

 Entreprenör: förslag från entreprenören avs. förändrade utbytesplaner (exv. möjlighet att förlänga 
livslängder på spårväxlar genom förändrade utbyten). Byts 275 st för få per år idag.  
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 Trafikverket - Samverkan: en generell bonuspott (utvecklingspott), vars förutsättningar/upplägg 
kan utarbetas i samverkan i respektive kontrakt. Entreprenören kan komma med förbättringsförslag 
till beställaren. 

Trafikverket – Incitamentsmodell UppLev  
Denna incitamentsmodell är ett verktyg att stimulera Trafikverkets entreprenörer att genomföra uppdrag 
med fokus på:  

Rätt produkt i rätt tid till rätt kvalitet.  
Ett säkert och hållbart leveransutförande.  
God kommunikation och bra samarbete.  
Att lyfta uppdragets möjligheter.  

Modellens syfte ska även utgöra en grund för en gemensam målbild i uppdraget samt öka intresset för 
fortlöpande uppföljning av arbetssätt och samarbetsklimat och på detta sätt aktivt nå en utveckling i 
branschen. 

Relaterat till de synpunkter som kom fram på workshopen enligt ovan uppfyller denna modell följande 
punkter: påverkbart av entreprenören, tydlighet i utformningen, mätbarhet finns samt pekar ut strategiska 
områden (fokusområden). 

Leveransens genomförande är av avgörande betydelse för kvaliteten på resultatet av det uppdrag som ska 
utföras. Genom att beskriva vilka fokusområden Trafikverket värdesätter avseende det faktiska 
projektgenomförandet kan Trafikverket göra bedömningen av hur väl leverantören uppfyllt dessa i sin 
leverans. 

Bedömning av leveransens kvalitet sker enligt följande ingående områden: 
1. Tid  
2. Kvalitet 

 Kravuppfyllelse 
 Slutbesiktning 
 Styrning av underleverantörer 
 Riskhantering  

3. Ekonomi  
4. Dokumentation  
5. Samarbete och kommunikation  
6. Teknik och utveckling 

 Problemlösning 
 Arbetsberedningar 
 Innovation och produktivitet  

7. Säkerhet  
8. Trafik 

 Påverkan på omgivning 
 Upprättande och efterlevnad av säkerhetsplanen (arbetsplatskontroller) 
 Återlämna tid i spår 

9. Miljö  
 

Fokusområdenas inbördes betydelse 
Varje nytt uppdrag är unikt. Därför har Trafikverket valt möjligheten att för varje uppdrag vikta den 
inbördes betydelsen mellan fokusområdena (se ”Multiplikator”-kolumnen i tabellen nedan). På så sätt 
beskrivs objektets unika förutsättningar avseende leveransbedömningen. För Basunderhåll Järnväg bedöms 
fokusområdena tid, kvalitet, samarbete, kommunikation samt trafik, som prioriterade och bör därför ha en 
högre multiplikator än övriga fokusområden. Förslagsvis bör värdet vara 4 eller 5. Därutöver har 
Trafikverket valt att ansätta de ”minsta” poängvärden som slutbedömningen i varje område ska uppnå för 
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att incitament överhuvudtaget ska komma i fråga. På så sätt beskrivs den referensnivå som leveransen minst 
bör uppnå. För Basunderhåll Järnväg bör minsta poäng vara 2 inom samtliga fokusområden för att 
incitament ska uppnås. 

I utvärdering av fokusområdena kommer bedömd poäng för ett område att multipliceras med områdets 
multiplikator i nedanstående tabell. Produkten är fokusområdets slutpoäng. 

Fokusområde Multiplikator 

(OBS –här fyller 
PL/Inköpare för 
varje ny förfrågan i 
de vikter som ska 
gälla. Värdet kan 
variera mellan 0 till 
5 och sätts med 
Heltal) 

Fokusområdets 
minsta poäng 

(OBS –här fyller 
PL/Inköpare för varje ny 
förfrågan i det ”minsta 
poängvärde” som 
fokusområdet minst ska 
bedömas till i 
slutvärderingen). Värdet 
kan variera mellan 0 till 
4 och sätts med Heltal) 

Fokus-
områdets 
minsta 
godkända 
slutpoäng 
(Multiplikator * 
Fokusområdets 
minsta poäng) 

 

Tid 5 2 10 

 

Exempel: Fokusområde ”Tid”. Multiplikator är ansatt = 5 och beställaren bedömde vid slutvärderingen 
områdets poäng till ett värde = 3. Områdets slutpoäng är således 5*3 = 15 poäng 

Vid slutlig utvärdering skall varje fokusområde uppnå en minsta bedömd poäng för att incitamentsreglering 
avseende aktuellt uppdrag ska komma i fråga. Dessa värden kan utläsas ur kolumnen ” Fokusområdets 
minsta poäng” i tabellen ovan. I det fall slutlig utvärdering medför att något eller några fokusområden inte 
har uppnått sitt ”minsta värde” kommer incitamentsreglering av aktuellt uppdrag inte att ske. 

Reglering av incitament  
Maximalt incitamentsbelopp är inte avgjort inom Trafikverket. Eventuell bonus kan betalas ut årsvis. 
 
 
Följande formel tillämpas: 

∗  

 

I = Beräknat utfall (det incitamentsbelopp leverantören är berättigad till) 
TI = Totalt incitamentsbelopp (Maximalt incitamentsbelopp enl. kontrakt) 
E = Summeringen av leverantörens erhållna bedömningspoäng för varje område * områdets multiplikator 
M   = Maximalt poängutfall som kan erhållas, dvs. i det fall slutbedömningen resulterar i bedömningspoäng 
            ”4” i alla områdena – (summan av 4*varje områdes multiplikator) 

   = Lägsta nivå för total bedömningspoäng för att leverantör ska vara berättigad till incitamentsreglering, 
            alltså summeringen av Multiplikator * Fokusområdets minsta poäng för alla delområdena i tabellen 
            ovan 

 
 

Anm: I det fall beställaren anser att något/några av fokusområdena är irrelevanta som incitamentsgrund 
i det aktuella uppdraget visar denne det i tabellen genom att ansätta multiplikator=0. Sådana områden 
ingår då inte i incitamentsberäkningen. Beställaren kan dock vid utvärdering komma att bedöma sådana 
fokusområden inom det aktuella uppdraget. Detta sker då i syfte att samla data till beställarens 
leveransutvärderingssystem. 
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Slutsats: Följande två modeller föreslås för tillämpning. Dessa modeller strävar efter ökad 
tillgänglighet i anläggningen. Vilken/vilka modeller som ska tillämpas ska framgå av det 
inriktningsbeslut som fastställs inför varje upphandling av nytt kontrakt. Respektive modell 
bör i ett första skede konsekvensbeskrivas.  

Incitamentsmodell UppLev 

Utifrån ovanstående beskrivning förespråkar projektet incitamentsmodell UppLev. Modellen är beslutad 
och används inom andra verksamhetsområden i Trafikverket. Maximalt incitamentsbelopp avgörs utifrån 
inriktningen på entreprenaden och bör vara 1-5% av kontraktets årliga värde. En värdering görs inför 
respektive anskaffning och redovisas i inriktningsbeslutet. 

Vid fleråriga underhållskontrakt, utförs årlig uppföljning enligt UppLev och eventuell bonus betalas ut 
årsvis. 
 
Incitamentsmodell Minskad felavhjälpningstid 

En modell föreslås utvecklas med följande förutsättningar: 

– Både bonus och vite ska ingå i modellen 
– Med felavhjälpningstid avses tid mellan ”Vidareanmält” och ”Avhjälpt” 
– Bara de felkoder enligt Ofelia som entreprenören kan påverka, i första hand med ett effektivt 

förebyggande underhåll, ska ingå 
– Ingångsvärdet sätts till utfallet för kalenderåret innan det år som upphandlingen genomförs 
– Om en årlig förbättring ska ingå i grundförutsättningen avgörs utifrån inriktningen på entreprenaden. 

Ska anges i inriktningsbeslutet samt om detta ska ingå även storleken på denna förbättring. 
– Storleken på bonus resp. vite avgörs utifrån inriktningen på entreprenaden. Ska anges i 

inriktningsbeslutet.    
 

5.5 Viktiga förbättringsområden inom Trafikverkets organisation 

Projektet har under arbetets gång uppmärksammat några viktiga förbättringsområden. Det krävs åtgärder 
för att skapa ytterligare tider i spår för underhållsarbeten. Trafikverket behöver genomlysa rutinerna runt 
planeringen av banarbeten och hur dessa kan generera ytterligare tillgänglighet för underhållsarbeten i 
anläggningen. Verksamhetsområde Planering behöver vara mer aktiv i planeringen av servicefönster och 
Trafikledning stödjer och ger förutsättning för att uppföljning av nyttjande av tid i spår genomförs. Vid 
framtagning och fastställande av nya krav bör rutinerna för konsekvensbeskrivningar ses över och följas 
upp. Verktyget Upplev ska implementeras och användas i största mån. Beskrivning av anläggningens 
tillstånd behöver vara tydligare och aktiviteter för att förbättra kontraktsstyrning och uppföljning bör 
genomföras. 

För att skapa förutsättningar till förändring av kommande kontrakt enligt de utvecklingsområden projektet 
har identifierat föreslås att en uppföljningsplan med aktiviteter används eller alternativt styrkortsmål 
fastställs. Dessa ska vara organisationsövergripande och främja en gemensam dragningskraft inom 
Trafikverket. Förslag på styrkortsmål/aktiviteter i nedan matris. 
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Underhåll 

Styrkortsmål/aktiviteter Mått Resultatmål, fiktiva nivåer 

Banarbetsplanering   

Framförhållning BUP, BAP 

 

Ta fram aktiviteter som 
genererar ytterligare 
framförhållning 

5 aktiviteter per år 

Antal tillfällen då kanalkörning 
tillämpas vid dubbelspår 
(växelvis avstängning 
Norrgående/Södergående) 

Antal tillfällen då kanalkörning 
tillämpats där det är möjligt i 
förhållande till traditionell 
avstängning. 

50 % av avstängningarna ska 
utgöras av kanalkörning 

Andel utnyttjad tid för planerat 
arbete inom servicefönster 

Erhållen tid i förhållande till 
utnyttjad tid (procent) 

80 % av tilldelad tid inom 
servicefönster används till 
underhåll av anläggningen 

Underhåll av anläggning sker 
inom tidpunkt som 
servicefönstret är planerad till 

Erhållen tid i förhållande till 
flyttad tid (procent) 

80 % av tilldelade servicefönster 
står fast i tidplan 

Konsekvensbeskrivna 
kravförändringar 

Andel konsekvensbeskrivna 
kravändringar i förhållande till 
totalt antal kravförändringar. 
Avser krav som kan vara 
kostnadsdrivande >50.000kr 

90 % av kravförändringar ska 
föregås av en 
konsekvensbeskrivning 

Leveransuppföljning av Bas-
kontrakt (Upplev) 

Antal leveransuppföljningar 
utförda 

90 % av Basunderhålls 
kontrakten per år 

 

Trafikledning 

Styrkortsmål/aktiviteter Mått Resultatmål, fiktiva nivåer 

Servicefönster Antal aktiviteter avseende 
förankring i organisationen 
avseende Servicefönster 

10 st 2015 

Uppföljning och redovisning Regelbunden uppföljning av 
nyttjande av servicefönster  

100 % av tilldelade servicefönster 
följs upp avseende nyttjandegrad 
hos Entreprenören 
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Planering 

Styrkortsmål/aktiviteter Mått Resultatmål, fiktiva nivåer 

Servicefönster Antal aktiviteter avseende 
förankring för Servicefönster 

10 st 2015 

Planering av underhållsarbeten 
på annan tid än där arbetet kan 
genomföras inom servicefönster 

Antal planerade avstängningar 
utom servicefönster där arbetet 
hade kunnat genomföras. 

Understiga x st per x km etc?? 

 

5.7 Handlingsplan 

Huvudinriktningen för Trafikverket i dessa kontrakt bör vara totalentreprenader (ABT), med 
funktionsåtagande. Dock krävs uppfyllande av vissa kritiska förutsättningar för att uppnå funktionella 
kontrakt där leverantören känner samma incitament att arbeta utifrån ett livscykelperspektiv. 
Handlingsplanerna syftar till bättre förutsättningar generellt men specifikt för totalentreprenader. 

Kort sikt 

• Säkerställ servicefönster: framtagande och tillämpning. Säkerställ införande av servicefönster. 
Möjliggör förbättrad kalkylering i anbudsskede samt garanti på minimitillgång till spår under 
kontraktstiden. Berör flera VO. 

• Utarbeta rutin ”Val av entreprenadform” – rutin för val av entreprenadform. Huvudinriktningen är 
fortsättningsvis totalentreprenad. Val av utförandeentreprenad ska särskilt motiveras utifrån valda 
kriterier. 

• Incitamentsmodellerna minskad felavhjälpningstid respektive ökad felfri tid - ökad tillgänglighet. 
Konsekvensbeskriv förslagen samt utarbeta malltexter och tillhörande tillgänglighetsmått. 

• Förbättrad kvalitet kontraktsstyrning/-uppföljning – utbilda projektledare i entreprenadjuridik och 
kontraktsinnehåll. Se över projektorganisationens resurs/kompetensbehov samt arbetssätt. Följ upp 
leveranserna.  

• Förtydliga krav – Beskriv begreppen ”projektering” och ”analysverksamhet” konkret i FU. Förbättra 
kalkylerbarheten i de koder som identifierats/prioriterats i detta projekt.  

• Förbättrad kvalitet egenkalkyl – För att få en säkrare budgetering samt bättre beställarkunskap 
avseende reella kostnader, bör egenkalkylernas förutsättningar förbättras. Se över kalkylmetoder, 
kalkylkompetens samt resurser. 

• Säkerställ övertagandebesiktningar: säkerställ att övertagandebesiktningar görs innan kontraktstart 
(revidera rutin, beskrivning FU samt följ upp). Genomförd övertagandebesiktning godkänns av 
cUH. 

• Tydliggör arbetssätt/beslutskedja vid införande av nya/förändrade krav. I framtiden kommer fler 
förändringar – hur hantera dessa? Vilka krav ska förhandlas in i pågående kontrakt. 
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Lång sikt 

• Förbättra beskrivning av anläggningens status/skick. Nivå som ger entreprenören tillräcklig 
kunskap för kunna kalkylera i anbudsskedet och därefter upprätthålla funktionsåtagandet under 
kontraktstiden. 

• Innovationsupphandling - Utveckla ny teknik exv. innovativa mätmetoder i realtid som inte 
påverkar tillgängligheten i anläggningen. 

• Öka stabiliteten i underhålls-, reinvestering- och investeringsplaner: minskar behovet av 
mängdreglering av åtgärder i pågående kontrakt, ger bättre förutsättningar för totalentreprenader.  

• Teknisk omfattning – paketeringsutredning: vilka arbeten ska ingå i baskontrakten? 

• Anpassa kravnivåer och skapa nationell enhetlighet, ex inställelsetider för avhjälpande underhåll. 
Kravbilden på lågtrafikerade banor är i vissa fall densamma som för normaltrafikerade banor.  

• Funktionskrav – Utveckla funktionskrav så att teknisk detaljstyrning minskas vilket bidrar till ökade 
frihetsgrader i kontraktet.  

• Utreda möjligheten för framtagande av nya allmänna bestämmelser avsett för ingående arbeten i 
baskontrakt/-underhåll. Gemensamt utvecklingsprojekt Trafikverket, SL och SKL. 

• Översätt Nederländernas FU, jämför juridiskt upplägg samt funktionskrav Sverige/      
Nederländerna på kodnivå.  

• Gemensamt utvecklingsprojekt Sverige/Nederländerna för att skapa sund prissättning. Se över 
möjligheterna för att undvika spekulation samt öka kalkylerbarhet. 

• Benchmarking Nederländerna och Finland - optimering av tider i spår 

• Gemensamt benchmarkingprojekt Sverige/Finlands beställarorganisationer 

För tidplan med utpekat ansvar, se bilaga 8. 

Projektets Slutsatser 

 Entreprenadform: På sikt strävas efter totalåtagande (ABT) då entreprenadformen ger större 
möjligheter för entreprenörens innovation och produktivitet. I närtid bör både AB och ABT 
nyttjas. Entreprenadens förutsättningar avgör valet: anläggningens status/skick och tillgång till 
servicefönster väger tungt. 

 Kontraktstid: 5 år ordinarie kontraktstid med möjlighet till 2 års option. Detta ger en större 
drivkraft för entreprenören att få förlängning samt en utökad stabilitet. 
 

 Ersättningsmodeller: Mix av fasta och rörliga priser. Andelen rörliga priser kan ökas. En 
förutsättning för att gå mot en inriktning med ökad andel fastpriser kräver att anläggningens 
tillstånd höjs. I nuläget är reinvesteringstakten i anläggningen allt för låg samt instabil, för att gå 
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mot denna inriktning. 
 

 Incitamentsmodeller: Följande två modeller föreslås för tillämpning. Dessa modeller strävar 
efter ökad tillgänglighet i anläggningen. Vilken/vilka modeller som ska tillämpas ska framgå av 
det inriktningsbeslut som fastställs inför varje upphandling av nytt kontrakt: Incitamentsmodell 
UppLev samt incitamentsmodell Minskad felavhjälpningstid. 
 

 Aktiviteter/styrkortsmål övriga verksamhetsområden: För att skapa förutsättningar till 
förändring av kommande kontrakt enligt de utvecklingsområden projektet har identifierat 
föreslås att en uppföljningsplan med aktiviteter används eller alternativt styrkortsmål fastställs. 
Dessa ska vara organisationsövergripande och främja en gemensam dragningskraft inom 
Trafikverket. Förslag på styrkortsmål/aktiviteter enligt 5.5. 

6 Riskanalys 

I riskanalysen framgår risker och riskhantering kopplat till de föreslagna åtgärderna: modell 
ersättningsreglering slitage, servicefönster samt förtydligande av definition skada/fel. Sammantagen 
bedömning är att regleringen av slitage kan medföra flest riskfaktorer. Dessa kan dock anses vara 
omhändertagna. Nedan riskanalys speglar således inte ett basunderhållskontrakts samtliga risker.  

Tabell 4. Riskanalys 

# Risk Konse-
kvens 
beskrivning 

Motivering varför det är en risk 
och vad man hittills gjort för att 
minska risken 

Konse-
kvens 
innan 
åtgärd 
(Effekt) 
1, låg – 
5, hög) 

Sanno-
likhet 
innan 
åtgärd 
1, låg – 
5, hög 

Aktiviteter för att 
minimera risk 

Konse-
kvens 
efter 
åtgärd 

Sanno-
likhet 
efter 
åtgärd 

1 
Över-
prövning  

Tidsförskjut-
ning, 
merkostnad 

Överprövning vid 2-åriga optioner 
tvingas TRV till direktupphandlade 
kortvariga uh.kontrakt.Dessa kan i 
sin tur överprövas. 
Otydligheter/motstridiga uppgifter 
avseende underlag för 
ersättningsreglering slitage och 
servicefönster 

3 3 

Tydlig beskrivning i 
FU, kontroll så att 
otydligheter/ 
motstridigheter 
undviks. 

3 1 

2 Få anbud 
Sämre 
konkurrens, 
högre priser 

Ändrad entreprenadform samt 
förändrad kontraktstid anses inte 
påverka antalet anbud negativt. 
Ersättningsreglering slitage upplevs 
ej ge rättvisande kompensation för 
slitaget. (E lämnar ej anbud) 

4 3 

Information till 
marknaden om nya 
förbättrade åtgärder i 
FU.  

4 2 

3 

Kvalitets-
brister 
förfråg-
nings-
underlag, 
Bristande 
kalkylerbar
het. 

Tvistigheter 
under 
kontraktstid 

Otydligheter/ motstridiga uppgifter 
avseende underlag för 
ersättningsreglering slitage och 
servicefönster 

3 3 

Utförandeentreprena
der/rörliga mängder. 
Tydlig beskrivning i 
FU, kontroll så att 
otydligheter/ 
motstridigheter 
undviks 

3 2 
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Abstract 

This is the first paper in the literature to formally study the cost impact of competitive 

tendering in rail maintenance. Sweden progressively opened up the market for rail 

maintenance services, starting in 2002. We study the cost impacts based on an unbalanced 

panel of contract areas between 1999 and 2011, using econometric techniques. We conclude 

that competitive tendering reduced costs by around 12%. This cost reduction was not 

associated with falling quality as measured by track quality class, track geometry or train 

derailments. We conclude that the gradual exposure of rail maintenance to competitive 

tendering in Sweden has been beneficial. 
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1.0 Introduction 

Railway systems in Europe were run as state monopolies for most of the 20
th

 century, though 

these systems have been subject to major reforms since the early 1990s. The reform of the 

Swedish system started in 1988 with the vertical separation of train operations and rail 

infrastructure management; thus creating a new, separate rail infrastructure manager, the 

Swedish Rail Administration (Banverket). The Swedish reforms preceded the wider European 

reforms introduced by the European Commission aimed at revitalising Europe’s railways in 

1991 (see directive (Dir. 91/440)). Rail infrastructure management was later reformed in 1998 

when the production unit was separated (internally) from the administrative unit in order to 

create a client-contractor relationship. This reform paved the way for the decision to gradually 

expose the maintenance of railways to competition, a decision formally made by the 

Banverket board in July 2001. Hence, this reform introduced competitive tendering of 

maintenance contracts, where the in-house production unit competes with private firms in a 

public procurement. The first contract was tendered in 2002.  

In April 2010 Banverket was merged with the Swedish Road Administration to form the 

Swedish Transport Administration (or Trafikverket); this body is now responsible for road 

and rail maintenance in Sweden. The governance of the contracted rail maintenance is divided 

between five regional units, though the planning procedures are located at a central unit 

responsible for all regions. As of 2012, 95 per cent of the railway network maintenance is 

subject to competition and six firms hold the (now) 33 contracts. The market share is 

concentrated among four major firms, with the former in-house production unit holding the 

largest share (65 per cent in 2012). The corporatisation of the in-house production came into 

effect in January 2010, and the company is owned by the Swedish state. 

The decision to introduce competitive tendering and contracting of services offered by a 

state-owned monopoly is often driven by the desire to cut costs and improve quality. This is 
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achieved by the introduction of market pressure on a service previously delivered by one 

provider - mainly through ex-ante competition via tendering (Domberger and Jensen 1997). 

However, the desired outcome may not occur due to informational, transactional and 

administrative constraints (Laffont and Tirole 1993). Incentive schemes can be used to reduce 

some informational problems, but these need to be carefully designed and powered in order to 

avoid, for example, increases in long-run costs.  

Contract design can be especially difficult for maintenance of railways, due to the 

interdependence between maintenance and renewals (see section 3.2). Here, the firm needs to 

carry out activities that will affect the performance of the infrastructure after the end of the 

contract period. Moreover, a high capacity usage of the tracks makes the railway system 

sensitive to disruptions and access to the tracks is therefore restrictive. This requires close 

planning and cooperation with train operators, while taking into account the relationship 

between certain maintenance activities and track quality and costs. Furthermore, appropriate 

specification and monitoring of quality is needed, which in the case of railways can vary 

depending on for example the type of traffic and the characteristics of the tracks.  

Introducing competitive tendering therefore calls for a careful analysis of the special 

features of the railway system. Indeed, the first railway maintenance contracts in Sweden 

were awarded to the in-house production unit and the exposure to competition was gradual, 

which indicate that the contracts tendered first were part of a learning process for the 

infrastructure manager. However, no basis was constructed for how to measure delivery 

against the objectives of the reform and evaluate what role tendering would play in delivering 

improved outcomes (Trafikverket 2012).  

There has been an extensive literature studying the impact of competitive tendering in the 

provision of passenger train operations (Alexandersson, 2009; Brenck and Peter, 2007, Smith 

et. al., 2009; Smith and Wheat, 2012). However, there has been little or no evidence on the 
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cost impact of competitive tendering in rail maintenance. Most research on railway 

maintenance costs has been concerned with estimating marginal costs for the purpose of 

determining cost-reflective charges for access to the infrastructure (Johansson and Nilsson, 

2004; Andersson (2007; 2009); Wheat and Smith, 2008; and Wheat et. al., 2009). Whilst there 

exists a wide literature dealing with productivity and efficiency of railway systems (see for 

example McGeehan, H. 1993; Andrikopoulus and Loizedes 1998, Coelli and Perelman 1999 

and 2000; Oum and Yu 1994; Oum et al. 1999), research on the cost, efficiency and 

productivity performance of rail infrastructure is much more limited.  

Kennedy and Smith (2004) study the efficiency and productivity performance of rail 

maintenance in Britain over the period 1996 to 2002. However, this study did not permit a full 

before and after evaluation of tendering as the contract areas were already set up at the start of 

the first year covered by the study; and the data was at regional zone level, rather than 

contract area level. The paper does, however, show that whilst privatization, and the 

associated sub-contracting of all track maintenance on the network, led to lower costs 

initially, concerns over the quality of the track later led to a sharp rise in costs and ultimately 

Network Rail bringing track maintenance back in-house. Smith (2012) compared the 

efficiency performance of Network Rail (infrastructure maintenance and renewal costs) 

against other European railways over the period 1996 to 2006. Again, this study did not focus 

on changes in rail maintenance regimes and used national data. Finally, case studies of 

railway maintenance contracts in Sweden have been made by Espling (2007), though costs 

were not included. To the authors’ knowledge, therefore, the cost impact of competitive 

tendering in rail maintenance has not been formally tested (in Sweden or elsewhere in the 

world). 

Our paper therefore fills an important gap in the literature and aims to measure and test 

statistically the cost impact of competitive tendering in rail maintenance using econometric 
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methods. Our findings are relevant not just for Sweden but to other railways across Europe 

and elsewhere (for example, the U.S. where very little track maintenance work is sub-

contracted) considering whether tendering could be used to bring costs down without 

sacrificing quality. This issue is particularly important given the negative experience in 

Britain following contracting out of track maintenance noted earlier. We use an unbalanced 

panel of 39 contract areas over the period 1999 to 2011; this being a new, unique, dataset, 

collected specifically for the purpose of this study.  Hence, this period covers the years before 

the first maintenance contract was tendered (tendering started in 2002 as noted) and extends 

to 2011, by which time the majority of the railway network had been subject to competitive 

tendering. We control for heterogeneity and quality, the latter being particularly important 

given the negative experiences of rail maintenance in Britain with respect to quality noted in 

the literature (and of course widely in the tendering literature). 

The paper is structured as follows. After this introduction, section 2 sets out our research 

questions. Section 3 outlines the methodology and the data is described in section 4. The 

results are set out and discussed in section 5. Section 6 concludes. 

 

2.0 Research questions 

The policy of gradual exposure to competitive tendering implies that a decision had to be 

made regarding which contracts to tender first. According to Espling (2007), lines with low 

traffic intensity and technical complexity were tendered first. These contracts may therefore 

have had systematically lower costs compared to other areas prior to competitive tendering. If 

there is a systematic cost difference between areas tendered first and other areas, not captured 

by the explanatory variables in the model, then the inclusion of a simple tendering dummy to 

capture the impact of tendering could result in omitted variables bias (selection bias). In the 
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context of competitive tendering, this kind of bias is addressed by for example Domberger et 

al. (1987) and Smith and Wheat (2012).  

Our overarching question is as follows: did competitive tendering of rail maintenance in 

Sweden lead to lower costs? To address the problem of selection bias we formulate four 

specific sub-questions as follows (these are later translated into hypotheses in section 3 

below):  

 

1. Were the costs of contract areas tendered first systematically different from other 

contracts, prior to competitive tendering? 

2. Did competitive tendering have any effects on costs for the contract areas tendered 

first? 

3. What effect did competitive tendering have on costs for contract areas tendered later? 

4. Following competitive tendering, do the two groups of contract areas have the same 

costs? 

 

Research question 1 is important for addressing the possible selection bias. If such bias is 

present, then question 2 and 3 are essential for tracking the effects of competitive tendering. 

Asking whether costs are at the same level after competitive tendering (research question 4) 

for the two groups tells us whether there are any significant differences between tendered 

contract areas not captured by our estimated model.  

 

3.0 Methodology 

With access to data for cross-sectional units observed over 13 years, we can estimate panel 

data models. Following Greene (2012), the modeling framework can be expressed as: 

                   ,   i = 1,2,…,N  t = 1, 2,…,T      (1) 
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where yit is the dependent variable, x’it is a vector of observed variables that can change 

across i (individuals) and t (time), z’iα is the individual effect where z’i includes a constant 

term and observed or unobserved variables, εit is the error term and β is the vector of 

parameters to be estimated. In our case the i (individual) subscript refers to rail maintenance 

contract areas. When z’i is not observed and correlated with xit, the fixed effects model can be 

used: 

                ,          (2) 

where αi = z’iα is a contract area specific constant term. The fixed effects estimator uses 

within-group variation, and can therefore not estimate the effect of time-invariant variables. If 

z’i is not correlated with xit, the random effects model can be estimated: 

                            (3) 

where ui is the contract area specific random effect. Efficient and consistent estimates can be 

obtained using feasible generalized least squares, using an estimator that is a weighted 

average of the between- and within-groups estimators. An advantage of the random effects 

model is that time-invariant variables can be included. However, if the assumption of z’i being 

uncorrelated with xit, does not hold, the random effects estimation will be inconsistent, while 

the fixed estimator will be consistent irrespective (Wooldridge 2002).  

 

3.1  Modelling approach 

There might be unobserved effects across contract areas that affect maintenance costs and are 

correlated with infrastructure characteristics. Presence of such unobserved effects would 

favour the use of a fixed effects model. However, if these effects are observed through the 

available explanatory variables, a random effects model might be preferred. A comparison of 

the random and fixed effects model can be made using a test proposed by Hausman (1978), 

which is a test for the presence of systematic differences between the random and fixed 
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effects estimators. The result of the Hausman test is presented in section 5.1, and favours the 

use of the random effects estimator in our case. 

We estimate a cost model using both fixed and random effects, though selecting the 

random effects model as our preferred approach as noted above. The cost model is 

represented by:  

     (                 )                   (4) 

where i = 1,2,…,N contract areas and t = 1,2,…,T years, Qit is a vector of variables describing 

traffic volumes, Wit is a proxy for the input price (average hourly wage), Nit is a vector of 

network characteristics and quality, Zit is a vector of dummy variables which includes policy 

variables and year dummies and β is a vector of parameters to be estimated along with the 

constant α. The dependent variable Cit is maintenance costs. 

Prices on the materials used in the production are assumed to be constant between contract 

areas because Trafikverket procures these in the main on behalf of the contract holders 

without any price discrimination (Trafikverket 2012). As is standard in the literature we 

estimate a translog model and test whether the Cobb-Douglas restriction can be rejected or not 

(see section 5). 

 

3.2  Dynamics between maintenance and renewals 

Renewals are not a part of the maintenance contracts. However, there is interdependence 

between renewals and maintenance; less maintenance will increase the need for renewals and 

vice versa. There might also be a forward looking behaviour where the maintenance costs are 

allowed to decrease in the year(s) prior to a planned major renewal, as shown by Andersson 

(2008). Another effect of renewals is the change in maintenance activities required after a 

major renewal. The performance and standard of the infrastructure is better after a renewal 

and the preventive maintenance might increase due to the associated stricter quality norms in 
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track geometry assigned to renewed tracks. This assignment of stricter quality norms is 

independent of the maximum speed allowed (Banverket 1997). Nonetheless, a renewed 

infrastructure should require less corrective maintenance. Hence, the total effect on 

maintenance costs after a major renewal is not obvious. 

Adding renewal costs to the maintenance costs in the model is problematic because of the 

lumpy and cyclical nature of renewals. High renewals costs could then be interpreted as cost 

inefficiency for a contract area in a certain year, even though the need for the renewal might 

have been induced by a non-optimal maintenance strategy during several years prior to the 

renewal. Instead we test the possible dynamics between maintenance costs and renewals in 

contract areas using dummy variables for major renewals. The major renewals were identified 

using the same approach as Andersson (2008), where a major renewal (next year, in t+1) is 

defined as a situation where the renewal cost in t+1 is twice as large (or more) than the three-

year moving average of maintenance costs during the period t-4 to t-2 (see equation 5). The 

lagged average is used in order to avoid problems with endogeneity. Using this approach, we 

can test if costs decrease prior to a major renewal. Following Andersson (2008), the dummy 

testing the forward looking behaviour is specified by: 

   
    {

          
    (∑    

       
    )

          
    (∑    

       
    )

}        (5) 

We have access to renewal costs in 1999-2012, which is necessary in order test a forward-

looking behaviour during 1999-2011. Our second dummy variable for major renewals is 

specified by: 

   
    {

          
    (∑    

   
      
      )

          
    (∑    

   
      
      )

}        (6) 

 where j=0 and 1. In year t, then, the dummy variable takes the value unity if a major renewal 

occurred in year t or year t-1. In this way, the impact of maintenance after a major renewal (in 

the current year and the following year) is captured. For example, if a major renewal is made 
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in 2001 in contract area A, this dummy variable will take the value 1 in 2001 and 2002. Due 

to lack of maintenance cost data, we could not test if major renewals have a more lasting 

effect on maintenance costs.
1
 

 

3.3  Specification of tendering variables and hypothesis tests 

In order to track the effects of tendering, we construct a vector of dummy variables: 

                                     (7) 

The variables are not mutually exclusive because not all of them are used in the same model 

estimation. The dummy variables correspond to contract areas subject to competitive 

tendering (j = C), if tendered for the first time during 2002-2005 (j=F) and (j=L) if tendered 

for the first time during 2006-2010. A specific dummy indicates when there is a transition 

from not tendered to tendered in competition (j=M), making sure that the tendering variables 

only indicate a full year of tendering
2
 (see section 4.1). The subscript i denotes if the time 

period is before (i=B) the contract is tendered in competition or onwards (i=O), that is after 

competitive tendering. The vector Zjit also includes T-1 year dummies (j=Y).  

Using the set of dummy variables specified in (7), we can address research questions 1-4 

by testing the following hypotheses: 

 

Hypothesis 1  βFB = 0; prior to tendering there is no difference in costs for areas 

tendered 2002-2005 compared to the group of areas tendered 

2006-2010 (before they were tendered) and areas never tendered.  

 

Hypothesis 2  βFB – βFO = 0; there is no difference before and after tendering, for 

areas tendered for the first time during 2002-2005. 

                                                      
1
 To test a three-year effect, maintenance cost data in 1993 is required to avoid endogeneity bias when specifying 

a dummy variable for 1999 when there is a renewal in 1997 (see equation 6).   
2
 This is the reason why DLi indicates areas tendered for the first time in 2006-2010 and not 2006-2011. 
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Hypothesis 3 βLO = 0; competitive tendering had no effect on costs for areas 

tendered in 2006-2010.  

 

Hypothesis 4 βFO - βLO = 0; tendering lowered costs to the same level for areas 

tendered in 2002-2005 and areas tendered in 2006-2010. 

 

For completeness we note that the omitted dummy variable captures the group of areas 

tendered 2006-2010 (before they were tendered) and areas never tendered. 

 

3.4  Heterogeneity in production environment, infrastructure characteristics and 

quality 

It is crucial to control for the production environment and the characteristics of the rail 

infrastructure in order to isolate the cost effect of tendering. Traffic volume is a cost driver, 

and variations are controlled for in the model. We also control for variation in climate, wages 

and infrastructure characteristics such as the length of track, age of switches, tunnels and 

bridges. Through the inclusion of year dummies, we control for effects that vary over time but 

not contract areas. 

Moreover, lower costs do not necessarily mean that the cost efficiency has increased. One 

explanation could be that quality has been reduced. Including a variable for delays caused by 

the infrastructure - for example poor track quality - would be a good way to capture variations 

in the performance and robustness of the infrastructure. However, we were not able to include 

delays in this study due to lack of coherent data. In the final model a variable for track quality 

classification is used in order to control for variations in the track standard. The track quality 

classes are set according to the maximum speed allowed and are linked to quality norms in the 
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track geometry (see section 4.3). These quality norms are set as a safeguard against 

derailment and to provide good passenger comfort. Hence, including a track quality class 

variable in the model should ensure that an estimated cost reduction is not the result of a 

major change in the track standard. The quality class is however a rough estimate and does 

not measure track quality per se. For example, short segments with reduced speed do not 

affect the quality class of the track. We therefore analyse, as an off-model analysis, trends in 

track geometry measures in section 5.2. These measures are set in relation to the track quality 

class, indicating when deviations in the track geometry have reached a certain limit. Poor 

track geometry increases the deterioration and will shorten the service life of the track.  

 

4.0 Data 

The data set available is an unbalanced panel with observations at the track section level 

during the period 1999-2011. Data has been provided by Trafikverket, apart from the climate 

variables collected from the Swedish Metrological and Hydrological Institute (SMHI), and 

hourly wages collected from the Swedish National Mediation Office via Statistics Sweden. In 

order to make a comparison between different contract areas, data has been aggregated from 

track section level to contract area level. The data is presented in tables 1-5. 

 

4.1  Contract areas 

The contracts are normally tendered for 5 years with a possibility for an extension of up to 

two years. Given that the first contracts were tendered in the period 2002-2005, some contract 

areas have been tendered more than once. Moreover, since the tendering started there are 

contract areas that have been redesigned between contract periods, in which two areas are 

merged into one area or an area is split in two. More specifically, ten areas have been 
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redesigned into five new areas and two areas have been split, creating four new areas in our 

data set.  

Since contract periods never start at the beginning of a calendar year, the changes in 

contract areas require us to create a breakpoint in the data between certain areas. The logic is 

visualized through figure 1, where the change occurs in year t.  When the new area is formed 

after 30
th

 of June (to the right of the breakpoint in figure 1) the new contract does not start 

until next year (t+1) in the treatment of the annual data. When the new area is formed before 

1
st
 of July (to the left of the breakpoint in figure 1), the new contract is assumed to have been 

in place for the whole year (t).  

 

 

Figure 1 – Breakpoint in the contract period 

 

The adjustments illustrated in Figure 1 concern 21 observations in the study. It should be 

noted that, as set out in section 3, we include dummy variables to capture when tendering is 

introduced. Hence, the forming of new areas does not affect the variables indicating when an 

area is subject to competitive tendering. Due to the formation of new contract areas, the data 

set is an unbalanced panel. In total, the data set contains 39 contract areas and 412 

observations.  

A case wise deletion of some track sections had to be made because of missing data. This 

alters the contract areas, and a limit is needed for when such alteration is too significant for a 

cost analysis of the contract areas. For example, economics of scale would be neglected if the 

size of the alteration in contract areas is ignored. We decided to use 20 per cent of the area’s 

t t+1 

Breakpoint 
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total track length as the limit. Hence, a contract area is dropped from the analysis when the 

share of missing data exceeds this limit. Due to missing data, the study’s share of the total 

track length is about 80-84 per cent throughout 1999-2011. It should be noted that when areas 

are left in the data, but with track sections removed, both the costs and explanatory variables 

will be reduced. 

 

4.2  Costs  

The cost data has been retrieved from the accounting system of Trafikverket, and includes 

maintenance and renewals costs. In order to construct the dummy variables for major 

renewals (see section 3.2), we use maintenance cost data for 1994-2011, and renewal cost data 

for 1998-2012.  

Maintenance is defined by activities conducted in order to maintain the rail network assets, 

and can include minor replacements. Activities included in the maintenance contracts are 

corrective and preventive maintenance, including snow removal. Renewals are defined as 

replacements or refurbishments of assets in order to return the asset to original condition 

(Banverket 2007).  

The hourly wage data from the Swedish Mediation Office is the average gross hourly 

wage, SEK, for workers in the occupational category “building frame and related trade 

workers” in eight regions.  When a contract area is located in two wage regions, an average 

wage is assigned to the area. We were not able to access actual wage data. One advantage of 

our wage measure is that it is exogenous to the infrastructure manager.  

 We note that maintenance costs have increased during the period 1999-2011 in our sample 

(figure 2). However, traffic has also increased during the same period, and the cost per tonne-

km has remained broadly constant over this period.  
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Table 1 – Costs, SEK in 2012 prices* 

Variable Years Obs. Mean St. Dev Min Max  

Maintenance** 1994-2011 643 45 317 102 37 262 593 1 726 015 268 758 514  

Renewals** 1998-2012 548 35 376 940 57 140 797 0 361 871 228  

Hourly wage 1999-2011 412 154 10 129 177  

*Inflation adjusted using the Swedish consumer price index, ** Does not include costs for administration and 

planning of maintenance/renewals 

 

 

Figure 2 –Maintenance costs and unit maintenance cost indices, 2012 prices 

 

4.3  Traffic, infrastructure characteristics and track quality 

The output measures are passenger train tonnage density and freight train tonnage density, 

where density is defined as gross tonne-km per route-km.  

 

Table 2 – Traffic 

Variable Obs. Mean St. Dev. Min Max 

Freight train tonnage density* 412 4 610 204 4 660 497 23 424 18 481 001 

Passenger train tonnage density** 412 2 734 866 4 739 690 0 27 908 903 

* Freight train gross tonne-km/route-km, ** Passenger train gross tonne-km/route-km 
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The infrastructure can be characterized by numerous variables, and the data available are 

shown in table 3. We have examined the correlation between infrastructure variables and find 

a high correlation coefficient between the curvature classes and the track length variable. All 

infrastructure variables are not included in the final models due to multicollinearity problems. 

 

Table 3 - Infrastructure characteristics 

Variable Obs. Mean St. Dev. Min Max 

Route length, km 412 277.1 169.4 22.9 1008.9 

Track length, km 412 347.4 225.4 58.5 1237.4 

Structures (tunnels and bridges), km 412 5.1 6.8 0.5 40.5 

Rail weight* 412 51.3 3.5 43.7 58.8 

Average rail age* 412 18.6 5.9 4.4 39 

Average age of switches* 412 19.2 5.6 4 34.7 

Track length of switches, km 412 8.4 6.8 0.6 38.2 

Curvature, class 1-2, km** 412 11.0 9.8 0 42.4 

Curvature, class 1-3, km** 412 25.9 22.3 0.6 126.7 

Curvature, class 1-4, km**  412 34.2 27.7 1 157.8 

Average track quality class* 412 2.1 0.8 0.4 4 

*Weighted mean, ** class 1: curve radius 0-300 m, class 2: curve radius 301-450 m, class 3: curve radius 451-

600 m, class 4: curve radius 601-800 m 

 

The track quality class is a number assigned to segments of track sections and is mainly 

decided with respect to maximum speed allowed.
3
 A low number on the track quality 

classification is given to track segments with high speed allowed and vice versa, with 

numbers ranging from zero to five. The expected sign of the class number in the cost analysis 

                                                      
3
 In some cases, if the number of gross tonnes per year is under two million, a higher track class can be assigned 

compared to what the maximum speed allowed implies.  
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is not obvious. High speeds (a low track quality classification number) will cause a higher 

deterioration rate and will require more maintenance compared to tracks with low speeds (a 

high track quality class number), because speed is directly connected to the running dynamics 

of the vehicle and the track forces. Higher speed track will also need to be maintained to a 

higher standard. On the other hand, a high speed track will be installed to a higher standard 

and thus may require less maintenance as a result.  

Deviations from the quality norms are measured by a track geometry car and are classified 

as C-errors when they reach certain limits. The limits are set according to the maximum speed 

allowed, that is the track quality class. A track with high speeds will have stricter limits on the 

deviations and vice versa (an example is presented in table 4). According to a provision by 

Banverket (1997), deviations in track geometry reaching the limit for C-error are defined as 

urgent and should be fixed immediately.  

 

Table 4 – C-error limits on deviations in track geometry, longitudinal level 

Source: Banverket (1997) 

 

We obtained data on C-errors for the period 2002-2012 from Trafikverket. However, this 

variable is not included in the estimated models because the data does not cover all track 

sections included in the contract areas (and in any case does not extend to the period before 

tendering). In total, the C-error data is collected from measurements on 131 track sections, 

Quality classification Max. speed km/h Deviation from baseline (mm) 

0 145- 9 

1 125-140 10 

2 105-120 12 

3 75-100 16 

4 40-70 21 

5 0-40 27 
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which can be compared to the 160-192 track sections included in the model. However, we 

separate the analysis of the trend in track geometry quality, with respect to C-errors, as an off-

model analysis (see section 5.2).  

 

4.4  Weather data 

Sweden’s climate changes considerably when going from south to north. Maintenance is 

therefore performed in different environments. In order to account for the climate variations 

we have collected data on daily mean temperatures and precipitation (mm of liquid water). 

Data were retrieved from SMHI and consists of a time series of temperature and precipitation  

data at the resolution 4x4 km, which means it provides a mean value for an area over 4x4km 

for each day. Track sections were allocated to a 4x4 km grid, though in most cases longer 

sections cross over more than one grid. The temperature variable created for each track 

section is defined as the number of days with a temperature below a certain limit. A variable 

accounting for the amount of snowfall during each year was created using mm of precipitation 

when temperature is below zero degrees Celsius. The average values for contract areas are 

weighted based on the length of each track section included in the contract area. Different 

thresholds for temperatures are given in table 5. Due to a high correlation coefficient between 

temperatures and mm precipitation below zero degrees Celsius, both types of variables are not 

included in the estimated model.  

 

Table 5 - Weather data 

Variable Obs. Mean St. dev. Min Max 

Temp. < 0 C
◦
*,** 412 87.8 39.6 13 185.7 

Temp. < - 1 C
◦
*,** 412 74.6 39 8 177 

Temp. < - 4 C
◦
*,** 412 44.9 34.7 0 142.8 

Temp. < - 10 C
◦
*,** 412 15.9 19.9 0 95.4 
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Temp. < - 15 C
◦
*,** 412 6.6 10.8 0 58.5 

Temp. < - 20 C
◦
*,** 412 2.4 4.9 0 22 

Mm precipitation per year when temp. < 0 C
◦
 ** 412 122 67.8 2.1 300.7 

* Number of days per year with temperatures below limit, **Weighted average 

 

5.0 Results 

Two models are estimated. A direct approach is used in model 1, with a dummy variable 

indicating when areas are subject to competitive tendering. Model 2 considers the potential 

selection bias arising when systematic cost differences prior to competitive tendering are not 

explained by the independent variables.  All estimations are carried out using Stata 12 

(StataCorp.11). 

 

5.1 Econometric results 

Table 6 shows the results from the model estimations. We plot the residuals and train tonnage 

density, which indicate the presence of heteroskedasticity (see figure 4 in appendix), though 

not to a substantial degree. We estimate the models using the random effects estimator and 

use robust standard errors. The models are also estimated using fixed effects. The results from 

the fixed effects estimations are presented in table 9 in the appendix, showing that the 

conclusions from our policy variables are robust. As Table 7 shows, the Hausman test 

indicates that we may adopt the random effects model as our preferred model. 

Note that, in contrast to the 412 available observations, 398 observations are used in the 

estimations since there are observations with no passenger train tonnage, which are areas 

dedicated to freight traffic. With a logarithmic transformation we lose these observations in 
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the estimations. The preferred model is a double-log specification; we also estimated a 

translog model but could not reject the Cobb-Douglas restriction
4
. 

Before turning to study the impact of competitive tendering on costs, we first comment on 

the other parameter estimates in Table 6 (we focus on model 1 but the results are very similar 

between models 1 and 2). The year dummies represent effects on costs varying over time and 

not contract areas, with 1999 as a reference year. The dummy variables for 2000-2011 are 

jointly significant in the estimations, but are not individually significant and therefore do not 

reveal a clear trend.  

 

Table 6 – Results 

MAINTC Model 1 Coef. Robust s.e Model 2 Coef. Robust s.e 

Constant 7.7428** 3.5884 7.9864** 3.5736 

WAGE 0.7653 0.7013 0.7655 0.6990 

AFTMJRENW 0.0715** 0.0339 0.0745** 0.0352 

FGTDEN 0.1047*** 0.0331 0.0978*** 0.0310 

PGTDEN 0.0512** 0.0247 0.0438* 0.0249 

TRACK_KM 0.4325*** 0.0959 0.4479*** 0.0924 

STRUCT_KM 0.0808** 0.0395 0.0799** 0.0383 

SW_KM 0.2951*** 0.0970 0.2894*** 0.0974 

SW_AGE 0.0563  0.1091 0.0517 0.1130 

QUALAVE 0.1286  0.0907 0.1017 0.0919 

CTEND -0.1207** 0.0591 - - 

BCTEND05 - - -0.1136* 0.0596 

ACTEND05 - - -0.2205*** 0.0795 

ACTEND06 - - -0.1331* 0.0796 

MIXTEND -0.0768*  0.0440 -0.1324*** 0.0497 

MMPRECIP -0.0881*** 0.0304 0.0825*** 0.0289 

YEAR00 -0.0883  0.0605 -0.0926 0.0592 

YEAR01 -0.1271*  0.0749 -0.1289* 0.0732 

YEAR02 0.0522 0.0938 0.0493 0.0932 

YEAR03 0.0606 0.1057 0.0483 0.1052 

                                                      
4
 Our translog model included the passenger and freight output as well as network length in the translog 

expansion. The wage rate was not included since the addition of these extra terms did not improve the model. 

The results of interest on the tendering dummies appeared robust to different specifications (translog versus 

Cobb-Douglas and fixed versus random effects). 
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YEAR04 0.0459 0.1251 0.0311 0.1242 

YEAR05 0.0451 0.1108 0.0295 0.1095 

YEAR06 -0.0227 0.1376 -0.0289 0.1358 

YEAR07 0.0304 0.1582 0.0262 0.1564 

YEAR08 0.1054 0.1689 0.1000 0.1664 

YEAR09 0.1417 0.1994 0.1348 0.1972 

YEAR10 0.0985 0.2013 0.0905 0.2000 

YEAR11 0.2395 0.1812 0.2327 0.1804 

Note: ***, **, *: Significance at 1%, 5%, 10% level 

Number of observations = 398 

Definition of variables in table 6: 

WAGE = ln (Average gross hourly wage) 

AFTMAJRENW = Dummy indicating when major renewal in year t and one year afterwards (see equation 6) 

FGTDEN = ln (Freight train tonnage density) 

PGTDEN = ln (Passenger train tonnage density) 

TRACK_KM = ln (Track length) 

STRUCT_KM = ln (Track length of structures (tunnels and bridges)) 

SW_TL = ln (Track length of switches) 

SW_AGE = ln (Average age of switches) 

QUALAVE = ln (Average quality class); note a high value of average quality class implies a low speed line 

CTEND = Dummy for years when tendered in competition 

BCTEND05
5
 = Dummy for years prior to tendering, areas tendered 2002-2005 

ACTEND05 = Dummy for years when tendered in competition, areas tendered 2002-2005 

ACTEND06 = Dummy for years when tendered in competition, areas tendered 2006-2010 

MIXTEND = Dummy for years when mix between tendered and not tendered in competition, which is the year 

when tendering starts 

MMPRECIP = ln (Average mm of precipitation (liquid water) when temperature < 0˚Celcius) 

YEAR00-YEAR11= Year dummy variables, 2000-2011 

 

Table 7 – Diagnostic tests 

Diagnosis test Model 1 Model 2 

Wald test, linear restrictions of year dummies Chi
2
(12)=82.28, P=0.000 Chi

2
(12)= 80.18, P=0.000 

Breusch-Pagan LM-test for Random effects  Chi
2
(1)=341.73, P=0.000 Chi

2
(1)=328.48, P=0.000 

Hausman’s test statistic
6,7

 Chi
2
(12)=14.92, P=0.246 Chi

2
(27)=15.08, P=0.373 

 

                                                      
5
 Note the omitted dummy variable covers the group of areas tendered in the period 2006-2010 but for the years 

before they were tendered plus those areas never tendered. 
6
 Covariance matrixes based on disturbance estimate obtained from the random effects estimator 

7
 Year dummies are excluded in the test (see Imbens and Wooldridge 2007) 
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The estimates on freight traffic, FGTDEN, show an elasticity of 0.10, while the elasticity for 

passenger traffic, PGTDEN, is 0.05. Thus, the estimated usage elasticity, which is the 

elasticity of maintenance cost with respect to traffic,  is quite low compared to the elasticities 

from previous estimations on Swedish data (see Andersson 2008) and the elasticities 

estimated for a number of European countries (including Sweden), which lies in the interval 

0.20-0.35 (Wheat et al. 2009). That said, one study reported in Wheat et al. 2009 did have a 

usage elasticity of 0.18 which is similar to the sum of the passenger and freight elasticities 

reported here. The parameter estimates on network characteristics have the expected signs and 

are statistically significant, except average switch age, SW_AGE. The track quality class 

coefficient, QUALAVE, is not statistically significant, which might reflect the opposing 

effects of high (low) line speeds, which require high (low) track standards. High (low) speeds 

increase (decrease) the deterioration rate of the tracks ceteris paribus, while high (low) track 

standards decrease (increase) the deterioration rate, ceteris paribus.   

The sum of the parameter estimates for track length, switch length and length of structures 

is smaller than one (0.8084), and a hypothesis test of constant returns to scale can be rejected 

at the 1 per cent level. Hence, we have an indication of increasing returns to scale.  

The coefficient for wage is not significant, which might indicate that the proxy for wages 

does not reflect real differences in wage costs between areas. One explanation is that wages 

are still rather constant between different areas, an assumption suggested by Johansson and 

Nilsson (2004) and also assumed by Andersson (2009).  

Different variables for weather have been tested in the model estimations, and the variable 

for mm of precipitation during temperatures below zero degrees Celsius, MMPERCIP, is 

retained in the model. The estimates show an increase in maintenance costs (the coefficient is 

0.0881with p-value 0.004), which most likely is due to increased snow removal costs.  
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The dummy variable testing a forward looking behaviour in the dynamics between 

maintenance and major renewals, BMAJRENW, is not significant in our model estimations. 

However, the results show a 7.4 per cent
8
 increase in maintenance costs when a major renewal 

takes place (either in the current year or the previous year; the coefficient is 0.0715 with p-

value 0.035). As noted in section 3.2, a renewed track is subject to stricter quality norms in 

track geometry, irrespective of the maximum speed allowed. This implies that more 

maintenance is required in order to retain the high track quality. The correlation between the 

major renewal dummy variables is 0.34 and the variable testing a forward looking behaviour 

is dropped from the model estimation.  

 Turning to the policy variables in the models, the tendering variable in model 1 shows that 

competitive tendering has lowered costs. The coefficient (-0.1207 with p-value = 0.041) 

translates into an 11.4 per cent
9
 decrease in maintenance costs due to tendering. The 95 per 

cent confidence interval [-0.2365, -0.0050] therefore shows that tendering most likely 

decreased costs according to model 1.  

In our second model we consider the issue of possible selection bias and address the 

results from the hypothesis tests specified in section 3.3 (see table 8 for the results from the 

Wald tests of the hypotheses). The first areas tendered in competition were chosen with 

respect to their low traffic intensity and technical complexity so there is a prior reason to 

expect a possible selection bias. The first point to note is that prior to tendering the cost level 

for areas tendered first is not significantly different from the control group / omitted dummy  

at the 5 per cent level (which represents the group of areas tendered later, between 2006-2010, 

but during the years before they were tendered, and areas never tendered); this is hypothesis 1. 

However, the point estimate of -0.1136 is significant at the 10 per cent level (P-value=0.057). 

We further find that, post tendering, the areas tendered first are clearly cheaper than the 

                                                      
8
 EXP(0.0715) - 1= 0.0741 

9
 EXP(-0.1207) - 1 = -0.1137 
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control group (by 19.8 per cent
10

; P-value=0.006); and that the difference in costs before and 

after tendering for this group of areas is statistically significant at the 10 per cent level 

(hypothesis 2; P-value= 0.093).  

Turning to the group of areas tendered later (in 2006-2010), the results from model 2 show 

that competitive tendering has lowered costs for these areas by 12.5 per cent
11

 (rejection of 

hypothesis 3). The coefficient is -0.1331 with P-value = 0.094, with a 95 per cent confidence 

interval of [-0.2890, 0.0229]. Finally, the Wald test for hypothesis 4 reveals that, following 

competitive tendering, there is no significant difference in costs between areas tendered first 

and areas tendered later (Chi
2
(1) = 1.74 with P-value = 0.1874). The policy results from 

model 2 are depicted in figure 3, which also show the 90 per cent confidence intervals for the 

tendering coefficients.  

 

Table 8 – Results from hypothesis tests 

Hypothesis Wald test  Chi2(1) Prob > chi2 

1 BCTEND05 = 0 3.36 0.057 

2 BCTEN05 - ATEND05 = 0 2.83 0.093 

3 ACTEND06 = 0 2.80 0.094 

4 ACTEND06-ACTEND05 = 0 1.74 0.187 

 

Overall, our results show that competitive tendering has reduced costs. In model 1 we find 

that the effect is a cost reduction of 11.4 per cent, and we can reject hypothesis 1 at the 5 per 

cent level of significance, thus indicating that the model does not suffer from selection bias. 

The results of our more nuanced approach in model 2 can be summarised as follows. We find 

that the magnitude of the coefficients for contracts tendered first is quite different (before 

tendering -0.1136; versus after tendering, -0.2205) and therefore points to a cost reduction 

from competitive tendering of 9 per cent (statistically significant at the 10 per cent level). 

                                                      
10

 EXP(-0.2205) - 1 = -0.1978 
11

 EXP(-0.1331) - 1 = -0.1246 
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Further, the costs of these areas, post-tendering, are clearly lower than the control group. 

Hence, we cannot rule out the possibility of a selection bias in model 1. Nevertheless, 

competitive tendering lowered costs by 12.5 per cent for areas tendered for the first time in 

2006-2010 (significant at the 10 per cent level), which is similar to the model 1 results. Thus, 

the main result of the paper does not change when controlling for a possible selection bias. It 

is further reassuring that, post-tendering there is no statistically significant difference in the 

cost levels of the two types of areas, which seems to indicate that competitive pressure 

through tendering has brought costs down to more efficient levels. Moreover, a sensitivity 

analysis was made for contracts that belong to the group of contracts tendered first. More 

specifically, we tested if a selection bias was present when changing the definition of this 

group of contracts with respect to when tendering took place. No selection bias was found. 

This finding also provides further evidence against the hypothesis that the first group of areas 

has systematically lower costs than other areas for reasons not explained by the model.  
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Figure 3 – Mean cost level of areas tendered in competition – with 90 % confidence 

intervals - relative to baseline 

 

5.2 Track quality 

A common problem with cost studies is that cost savings can be observed if firms decide to 

cut quality measures; indeed private firms, and indeed public ones, may have an incentive to 

seek to achieve cost reduction targets through reducing quality rather than seeking genuine 

productivity or efficiency savings – particularly if those quality measures may go unnoticed. 

In our study, if costs have decreased at the expense of track quality measures not captured 

by the model, we cannot necessarily conclude that cost efficiency has increased. As described 

in section 3.4, the quality class variable included in the model should ensure that cost 

reductions associated with major changes in track standard (primarily driven by maximum 

linespeed) are controlled for. However, it does not directly control for track quality. We 
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therefore analyse trends in available measures that reflect track quality. No conclusions can be 

made with respect to how competitive tendering has affected these trends. Still, they show if 

there has been a significant change in track quality during a period in which far reaching 

organisational reforms have been made. We did not have sufficient observations to include 

this variable directly in the model. 

C-errors are deviations from the ideal track geometry that have reached certain limits. 

Large deviations will increase the track deterioration if speed is not reduced, which shortens 

the service life of the tracks. The analysed data only include errors at rail lines and not 

stations, due to missing data. We restrict the analysis to track sections measured at least once 

every year by the track geometry car
12

. As noted earlier, this leaves us with 131 track sections 

out of the 160-192 included in our model estimations. We have filtered out C-errors measured 

more than once per year to avoid double counting. The track quality trends, measured through 

deviations in track geometry, show no indication of a deterioration in track quality at the 

aggregate network level over the period 2002-2012, rather the opposite (see figure 4).  

Moreover, the number of derailments per year on the Swedish railway network has 

decreased over the period 1991-2012 (see figure 5), while the number of train-km have 

increased steadily, with about 45 per cent more train-km in 2012 compared to 1991. Note that 

in addition to poor track quality, human error and vehicle errors cause derailments, and we do 

not have access to the share of derailments in figure 5 that are caused by poor track quality.  

There is therefore no sign of a deteriorating track quality according to the available 

measures during the period of competitive tendering (though, one should be aware of a 

possible lag in the effect maintenance activities can have on these measures and that quality 

improvements in the off-model analysis can be due to renewals). Thus, on balance, we 

consider that competitive tendering has resulted in lower costs without negatively impacting 

                                                      
12

 Track geometry car STRIX 
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on quality. Thus we consider that competitive tendering has improved cost efficiency in this 

sample. 

 

 

Figure 4 –Number and track length of C-errors, 2002-2012 

 

 

Figure 5 - Derailments of trains in motion per train-km, 1991-2012. Source: 

Transport Analysis and the Swedish Transport Agency (Swedish government 

agencies) 
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6.0 Conclusion 

The contribution of this paper is that it is the first to formally study the cost impact of 

competitive tendering in rail maintenance using econometric methods. Competitive tendering 

in Sweden was implemented gradually, progressively opening up in-house units around the 

network to competition, with the first new contract starting in 2002. We find that competitive 

tendering reduced costs by around 12 per cent; although, there remains some ambiguity over 

the precise cost impact for the first group of contracts chosen for competitive tendering.  

Importantly, our model controls for differences in the production environment and 

infrastructure characteristics, as well as track quality class (which mainly reflects maximum 

linespeed). As a further, off-model analysis, we found that quality measures excluded from 

our model, namely track geometry and derailments, improved substantially over the tendering 

period. Thus, the notion that cost reductions may have been achieved by cutting quality (in the 

way measured here), which might be seen as a particular incentive for private firms, is firmly 

rejected; indeed cost reductions were achieved at the same time as quality improvements 

(though it must be borne in mind that there may be lags between changes in maintenance 

activities and these quality measures, and that renewals may have had an effect on quality). 

Overall then, the results show that the gradual exposure to competitive tendering has been 

successful. 

Our findings are relevant not just for Sweden but to other railways across Europe and 

elsewhere considering whether tendering of rail maintenance could be used to bring costs 

down without sacrificing quality. This question is particularly relevant given the negative 

experiences of rail maintenance in Britain, noted in the previous literature, where short-term 

cost reductions were achieved at the expense of quality, and costs subsequently had to rise 

very substantially to deal with the problem (though there were other reasons for the later cost 

increases; see for example, Smith, 2012). Thus the evidence in this paper should provide 
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recent, positive evidence in support of competitive tendering in rail maintenance, to counter 

the very high profile and negative experience in the British case. A notable difference in 

Sweden is that tendering was introduced gradually, as compared to the “Big Bang” approach 

adopted in Britain. The gradual reform of track maintenance helped the infrastructure 

manager to keep competence within the organization, which is important when contracting 

out. A client that loses competence might face a higher level of information asymmetry in the 

client-contractor relationship, leading to adverse selection. 

Our results are in line with the wider literature on competitive tendering, for example in 

the provision of passenger rail services and also in other industries, which has generally 

shown that tendering reduces costs and improves efficiency. Certainly, the literature shows 

that the ability of the contracting body to specify and monitor quality adequately is a critical 

success factor. In the Swedish context, at least based on the evidence to date, it appears that 

quality specification and monitoring has not been a problem; indeed, the evidence shows that 

it has been possible to reduce costs and increase quality simultaneously.  

Future research could aim at a more in depth review of the track maintenance contracts to 

study how the design of contracts affects quality and costs. There is heterogeneity in the type 

of incentive schemes used and to what extent the payments are fixed, which is promising for a 

future analysis of best practice. 
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Figure 6 – Scatterplot of residuals and train tonnage density 
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Table 9 - Results from the fixed effects estimations 

MAINTC Model 1 Coef. Robust s.e Model 2 Coef. Robust s.e 

Constant 8.5871** 3.2724 9.1075*** 3.2727 

WAGE 0.7333 0.6851 0.6654 0.6944 

AFTMJRENW 0.0789** 0.0352 0.0826** 0.0358 

FGTDEN 0.1373** 0.0685 0.1447** 0.0701 

PGTDEN -0.0378 0.0395 -0.0440 0.0404 

TRACK_KM 0.4018 0.2484 0.3960 0.2445 

STRUCT_KM 0.0296 0.0750 0.0350 0.0694 

SW_KM 0.3592** 0.1459 0.3372** 0.1488 

SW_AGE 0.1745 0.1232 0.1476 0.1341 

QUALAVE -0.0587 0.2010 -0.0596 0.2053 

CTEND -0.1188** 0.0571 - - 

BCTEND05 - - -0.1350* 0.0767 

ACTEND05 - - -0.2387** 0.0904 

ACTEND06 - - -0.1630* 0.0858 

MIXTEND -0.0824*  0.0436 -0.1526** 0.0568 

MMPRECIP 0.0851*** 0.0315 0.0857*** 0.0311 

YEAR00 -0.1069* 0.0614 -0.1012 0.0602 

YEAR01 -0.1513** 0.0703 -0.1438** 0.0696 

YEAR02 0.0245 0.0935 0.0353 0.0937 

YEAR03 0.0344 0.1023 0.0378 0.1020 

YEAR04 0.0150 0.1225 0.0139 0.1205 

YEAR05 0.0053 0.1071 0.0028 0.1073 

YEAR06 -0.0651 0.1343 -0.0563 0.1370 

YEAR07 -0.0143 0.1557 0.0025 0.1595 

YEAR08 0.0546 0.1630 0.0747 0.1675 

YEAR09 0.1045 0.1872 0.1274 0.1934 

YEAR10 0.0588 0.1878 0.0810 0.1947 

YEAR11 0.1962 0.1737 0.2245 0.1809 

Note: ***, **, *: Significance at 1%, 5%, 10% level 



Bilaga 2. Metod 

Nedan följer en tydligare beskrivning av den metodik som använts i projektet för att identifiera 

förbättringar. Metoden innehåller moment av faktainsamling, kompetensuppbyggnad, analys och 

utvärdering.  

Projektet har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning och branschbestämmelser samt det 

affärsperspektiv som syftar till att göra goda affärer. Projektet använder sig av några väldefinierade 

faktakällor som bland annat CTM och Agresso. Projektet nyttjar även tidigare framtaget 

analysunderlag och kategoristrategiarbete samt benchmarking internt och externt. 

Projektarbetet fokuserar på olika arbetshypoteser i syfte att söka möjliga förbättringar. Då det saknas 

verifierade effektsamband kommer det vara svårt att bekräfta arbetshypotesernas potential. 

Aktiviteter 

1. Beskrivning och analys av kontraktshistoriken, Hur har kontraktsupplägget utvecklats genom 

åren och vilket resultat har det lett fram till?  

2. Kartläggning och utvärdering av pågående förbättringsaktiviteter  

3. Litteraturstudie, vilka forskningsresultat finns inom affärs/upphandlingsområdet? 

4. Fallstudie, minst 3 goda och 3 dåliga exempel på kontrakt. Intervjua projektledare/leverantör 

med fokus på  

 Kvalitet i handlingar 

 Tidshållning 

 Kostnadshållning/ÄTOR 

 Upplevelsen att FU var tillräckligt bra beskrivet/kalkylerbart 

 Riskfördelning 

 Kreativa lösningar och kostnadsoptimering av den färdiga produkten (anläggningen) 

 Samverkan 

 FAQ  

 Hur har entreprenören upplevt ovanstående 

 

5. Workshops internt/externt (leverantörer), avseende affärsmässiga förhållanden, tvistigheter 

och möjliga förbättringsområden 

6. Benchmarking omvärlden med några föredömen.  

7. Presentera förslag till kontraktsförändringar för årets upphandlingar: Inköpsrådet 3 juni, 

(Styrelsen juni). 

8. Kommunicera bruttoförslag internt samt med branschen 

9. Presentera slutresultat i form av slutrapport januari 2015. Månadsvis rapportering på 

styrgruppsmöten. 

  

Avgränsningar 

Analys av kontraktens tekniska innehåll behandlas inte inom projektets ramar. 
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Mapping railways maintenance contracts – the case of Netherlands, Finland  

and UK 

by Jan-Erik Nilsson and Johan Nyström 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

In 1988, Sweden was the first country in Europe to separate the ownership of railway 

infrastructure from traffic operations. Starting in 2002, maintenance has gradually been 

contracted out. Sweden, Finland and Holland – and previously England – have been in 

the European forefront regarding the use of competitive tendering of railway 

maintenance.  

Both Finland and Sweden gradually introduced tendering of rail maintenance contracts. 

The Finnish Transport Agency is responsible for tendering contracts in Finland. An 

important difference to Sweden is the use of an organization that focuses on managing 

overall objectives etc., but not handling tendering and day-to-day management of 

contracts. Rather, technical consultants are contracted to handle responsibilities that are 

performed in-house by Sweden’s Transport Administration. A benefit of the Finnish 

approach is that of a more executive process, creating a clear difference between 

formulating targets and implementing activities. This may reduce time from decision to 

action. On the other hand, the staff is not in-house, which can raise costs. 

The Finnish contracts have a larger share of fixed pricing than in Sweden, making the 

contractor perform a greater portion of the assignment within the fixed amount 

established when the contract is signed. In contrast, the Swedish contracts have more 

work duties formulated as unit price contracts with adjustable and non-adjustable 

quantities. It is obvious that the Finnish contracts place more risk on the contractor than 

in Sweden. Both Sweden and Finland include bonuses and penalties in their contracts, 

but it is not obvious to which extent these focus contractors on the quality targets. 

Contract monitoring is very similar.  

The Dutch contracts, competitively tendered since 2007, have taken steps towards 

performance contracting. This is an outspoken aim for the Nordic contracts as well but 

they have not yet come as far. 

The Dutch agency, ProRail, quantifies reliability, availability, maintainability, safety, 

health and environment (RAMSHE) as a means for formulating functional standards 

that the contractor is supposed to meet based on a fixed price contracts. A separate third 

party is used for performance monitoring. The market consists of Strukton Rail, BAM 

Rail, Volker Rail and Asset Rail. Contracts today run for five years but are to be 

extended to ten years.  

The combined separation of responsibilities and privatization in England came to an end 

in 2002. One reason was the Hatfield accident in 2000, which reinforced previous 

concerns over the quality of the network. Once Railtrack went bust and Network Rail 

took over, maintenance was transferred back and is now done in house. An important 

motive was a lack of monitoring, making Railtrack/NR unaware of the standard of the 

network. 
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The description of the situation in the countries indicate important similarities. All 

clients are trying to attract more contractors to place bids. At the same time, and very 

outspoken in Finland, the profitability on the market for rail maintenance is not high, 

making it different to attract new companies to enter the market. 

Another common aspect concerns the allocation of risk between the parties, indicating 

different emphasis on fixed price and unit price contracts. A related dimension is the 

tradeoff between tendering input or output.  
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Kartläggning av drift- och underhållskontrakt på järnvägen – Nederländerna, 

Finland och Storbritannien  

av Jan-Eric Nilsson och Johan Nyström 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Sedan 2002 har det svenska järnvägsunderhållet successivt konkurrensutsatts. De 

analyser som gjorts tyder på att detta sänkt kostnaderna med åtminstone 10 procent utan 

att försämra kvalitén på verksamheten (Odolinski och Smith 2014). Det kan, trots den 

goda utvecklingen, finnas ytterligare förbättringar att göra. För att belysa hur andra 

länder kontrakterar järnvägsunderhåll har Trafikverket gett VTI i uppdrag att kartlägga 

de kontrakt som används av Nederländerna och Finland och även i England innan 

återförstatligandet. Syftet med studien är att ge underlag inför Trafikverkets arbete med 

att vidareutveckla avtalen för de entreprenörer som genomför underhållsarbetet. 

Studien baseras på intervjuer med erfarna personer hos beställaren ProRail i 

Nederländerna och det finska Trafikverket (Liikennevirasto). Intervjuerna har 

kompletterats med dokumentation som kontraktshandlingar, övrig dokumentation från 

beställarorganisationerna samt övriga studier i ämnet. Dessutom genomfördes ett 

seminarium i november 2014 med representanter för de två länderna samt med en 

presentation av vissa aspekter av de svenska kontrakten. 

Beskrivningarna av marknadsförutsättningarna och kontrakten har granskats vid två 

tillfällen av respektive organisation för att säkerställa kvaliteten. Texten om 

Storbritannien är till stor del baserad på redan vunna kunskaper om den tidigare 

marknaden. Återgivelsen har granskats av kollegor på Institute for Transport Studies 

(ITS) i Leeds, UK. 

Finland 

I termer av marknadsinstitutioner ligger Finland närmast Sverige av de studerade 

länderna. Båda länderna började successivt upphandla järnvägsunderhåll ungefär 

samtidigt. En stor skillnad är att det finska Trafikverket har en relativt mindre 

organisation än Trafikverket. Finländarna har en mer management-orienterad 

organisation, som i större utsträckning nyttjar tekniska konsulter för att göra det 

beställarjobb som det svenska Trafikverket gör med egen personal. Det finska 

Trafikverket kan beskrivas som en mer renodlad beställare. Detta har både för- och 

nackdelar. Den positiva sidan kan vara att beslutsvägarna blir kortare och mer effektiva. 

Å andra sidan, personalen är inte in-house, vilket kan höja kostnaderna. Dessutom 

kommer kunskapen om kontrakten och dess utformning på armslängds avstånd från den 

ansvariga myndigheten.  

De finska avtalen är utformade med ett fast pris. Eftersom en stor del av arbetet 

omfattas av den fasta ersättningen läggs mycket risk på entreprenörerna. Upplägget 

skiljer sig något från Sverige, där Trafikverket använder en större andel justerbara 

mängder för de utbetalningar som görs.  

Vad som ska göras inom det fasta priset är en mix av funktionella och utförande krav. 

De funktionella beskrivningarna innefattar krav på punktlighet och spårlägen medan 
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utförandekrav exempelvis anger hur ofta gräset ska klippas. Man gör bedömningen att 

entreprenörerna inte har några problem med att räkna på de anbud som lämnas. 

Både Sverige och Finland använder bonus och sanktioner. Den kontinuerliga 

uppföljningen av entreprenörernas arbete sker genom rapporterad självkontroll, 

information från tågoperatörerna och egen stickprovskontroll av beställaren. 

För tillfället finns det två entreprenörer på marknaden, VR-Track och Destia med 8 

respektive 4 kontrakt vardera. Kontrakten är fem år långa med en option på två. 

Nederländerna 

Järnvägsunderhåll i Holland har upphandlats i konkurrens sedan 2007. Innan dess skötte 

tre utvalda bolag järnvägsunderhållet under en period av tio år. Detta gjorde det möjligt 

att fördjupa förståelsen av hur kontraktsutformningen påverkar entreprenörernas 

agerande och därmed också kostnader och kvalité.  

De holländska kontrakten skiljer sig väsentligt från den svenska och finska genom att i 

större omfattning specificera funktionella krav. ProRail operationaliserar begreppen 

tillförlitlighet, tillgänglighet, underhållsmässighet, säkerhet, hälsa och miljö (RAMSHE) 

i syfte att specificera de funktionella termer som de vill att entreprenören ska uppnå. 

Entreprenören räknar sedan på dessa krav och avger ett fast pris för att upprätthålla 

kravnivån. Inga mängder eller enhetspriser används. 

Kontrollen av att entreprenörerna levererar den funktion som avtalats utförs av en 

separat tredje part. Marknaden består av Strukton Rail, BAM Rail, Volker Rail och 

Asset Rail. Marknadsandelarna fördelar sig på ungefär 40 procent för Strukton och 20 

procent vardera för de andra företagen. Kontrakten är på fem år, men ska förlängas till 

tio år pga. höga kostnader för att ta fram upphandlingsdokumenten.  

UK 

Sedan 2002 äger Network Rail spåren i Storbritannien och utför allt underhåll i egen 

regi. Vissa reinvesteringar upphandlas. Tidigare fanns det dock en marknad för järn-

vägsunderhåll. År 1993 separerades trafiken och infrastrukturen i Storbritannien. Det 

inkluderade även en vertikal separation av drift och underhåll. Railtrack bildades 1994 

som ett privat företag, med ansvar för att äga järnvägsinfrastruktur (spår, signalering 

och stationer) och även upphandla underhållet.  

Inledningsvis efter privatiseringen nyttjade Railtrack ett kontrakt för underhåll som 

utgick från att det fanns stora kostnadseffektiviseringar att göra. Mot en fast summa 

räknade man ner ersättningen med 3 procent per år. Utan ordentlig uppföljning och 

styrning framkom det snart stora problem i den levererade kvaliteten på underhållet. 

Man gick då över till en kontraktsmodell (IMC 2000) med ersättning för allt arbete som 

gjordes men med ett tak på ersättningen. Därtill upprättades en så kallad ”alliance 

board” med beställare och utförare för att tillsammans besluta om vad som skulle göras 

i kontraktet. Railtrack tog även tag i att börja följa upp kostnaderna och kvaliteten på 

banan. Allt detta arbete avslutades 2002, när drift och underhåll av järnvägen åter-

reglerades. 

Jämförelse 

Tabellen nedan sammanfattar några egenskaper hos de avtal som styr underhålls-

kontrakten i de olika länderna. Exempelvis har Finland en mindre mer renodlad 
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beställarorganisation som också upphandlar delar av de beställaruppgifter som i Sverige 

genomförs av Trafikverket.  

Den mest centrala skillnaden ligger i användningen av funktionskrav i stället för krav på 

vilka aktiviteter som ska genomföras. Holländarna har kommit långt i sitt arbete med att 

utveckla funktionskrav. Utmaningen i detta ligger i att specificera funktionella krav som 

med stor sannolikhet innebär att beställaren får den önskade kvalitén utan att i detalj 

behöva reglera hur detta ska göras. Det innebär exempelvis att kravet på ett visst antal 

inspektioner av rälsskarvar släpps eller specifikationen av åtgärder för att byta och följa 

upp ett växelbyte inte finns annat än som en rekommendation. Istället fokuserar man på 

exempelvis punktlighet. 

 

Tabell 1: Sammanfattande jämförelse 

 

 
Beställare 

Antal km 
spår (ca) 

Konkurrens-
utsatt sedan 

Kontraktens 
längd 

Antal 
kontrakt 

Antal 
entreprenörer 
med kontrakt 

Genomsnittlig 
kontraktsstorlek 

(euro per år) 

Typ av krav i 
kontrakten 

Neder-
länderna  

ProRail 7 000 2007 
5 år 

(snart ändrat 
till 10år ) 

19 4 7 000 000 
Funktions-

krav 

Finland 
Trafikverket 

(Liikennevirasto 
6 000 2003 5+2 år 12 2 5 000 000 

Mix av 
funktion och 

utförande 

UK 
Network Rail 
(Rail Track) 

16 000 1992–2002      

Sverige  Trafikverket 1  000 2002 5+2 33 5 6 000 000 
Mix av 

funktion och 
utförande 

 

Något som inte är särskilt diversifierat mellan de olika länderna är vilka problem som 

diskuteras. Både i Finland och i Nederländerna diskuteras hur fler entreprenörer kan 

lockas till marknaden för att stärka konkurrensen. Därutöver talas det om hur man ska 

väga mellan mer tid i spåren för arbete och tågens framkomlighet. En utmaning är också 

att locka unga människor till branschen. 

Vägen framåt 

Även om Nederländerna kommit långt med sina funktionskontrakt och finländarna har 

en mer slimmad organisation, så har föreliggande studie inte analyserat huruvida detta 

är att föredra gentemot den svenska utformningen.  

Däremot kan Trafikverkets nuvarande inriktning tolkas som att organisationen jobbar i 

dessa riktningar. Det är mycket tal både om att renodla beställarrollen och att i ökad 

omfattning använda funktionskontrakt. Givet en sådan inriktning finns det erfarenheter 

att hämta från Finland och Nederländerna. 
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1 Introduction 

Since 2010 The Swedish Transport Administration (Trafikverket) is responsible 

for the rail infrastructure in Sweden. Starting in 2002, the agency has gradually 

gone from in-house production of railway maintenance to competitive tendering 

of maintenance contracts. Odolinski and Smith (2014) have shown, with a 

unique set of data, that competitive tendering has reduced costs by around 12 

percent without reduction of quality. The latter has been measured by track quality 

class, track geometry or train derailments. 

Despite this positive effect of the reform, there is still room for improvement of 

the contracts design. Trafikverket has initiated a project in order to find the 

optimal contract for railway maintenance.  

One part of this assignment is to describe the design of maintenance contracts in 

other countries in order to identify features that may be worthwhile using in 

Sweden as well. VTI got the assignment to prepare a background report for this 

part of the project. The purpose of this study is to describe the tendering process 

and railway contracts in Finland and Holland, but also how the UK designed 

their contracts during the period where maintenance was contracted out. The 

Spanish rail infrastructure owner Adif has also contracted out some of their 

maintenance, but that is not included in the study.  

Chapter 3 describes the development of the current market for rail maintenance in 

Finland and Holland and gives a review of the earlier situation in the UK. Chapter 4 

summarizes and reflects on these markets.  
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2 Method 

The main source of information for this paper is interviews. Interviews have been 

conducted with initiated people at Prorail (Holland) and The Finnish Transport Agency. 

All respondents have long experience of their respective countries’ first steps towards 

opening up the rail maintenance market for competitive tendering.  

The information from the interviews has been completed with documentation such as 

contracts and information from Prorail, The Finnish Transport Agency but also studies 

of the rail maintenance markets. 

All of the text has been reviewed by the interviewed people.  

The information about the UK has been drawn from other studies of our own, our own 

knowledge and colleagues at the Institute for Transport Studies (ITS), University of 

Leeds.   
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3 Rail maintenance markets 

The first European country to abandon the monopoly on rail maintenance was the UK in 

1993. Since then other countries have followed. This section describes how Holland and 

Finland have gone from a monopolized rail maintenance market to a competitive 

tendering of these contracts. The UK market was re-nationalized after some years of 

tendering, but some features of these contracts is also described.  

3.1 The Netherlands 

The first railway in the Netherlands opened in 1836 between Amsterdam and Haarlem. 

This construction was commissioned by the state, i.e. King William I (Veenendaal, 

2001). The construction and traffic on the line was provided by the private company 

Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM). King William also secured 

funding for the second rail line between Amsterdam and Arnhem in 1843. This line was 

built and operated by Nederlandse Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS). After that 

private investments in new lines stopped and the government took over the initiative to 

build the network, but exploitation was left over to private companies.  

In 1938 the two private firms HSM and NRS´s successor Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen (SS) merged into the state-owned Nederlandse Spoorwegen 

(NS). NS was responsible for both train operation and the infrastructure until 1996. That 

year there was a separation of the tracks and the traffic, with the subsidiary NS 

Railinfratrust (NSR) in charge of the infrastructure. Although NSR was a separated 

organisation, it was still a part of NS until 2003. NS is today the largest train operator in 

the Netherlands.  

In 1997, 2800 NS employees were divided into three new companies: Strukton, Volker 

Stevin and NBM Rail. All three companies were able to undertake rail maintenance and 

reinvestments (Swier, 2007).  

ProRail was then created in 2003, fully independent from NSR. It was assigned to take 

on the management role in tendering rail maintenance, renewals, building, traffic 

control and capacity management. 

3.1.1 The market 

The Dutch railway comprises almost 3000 km of line (approx. 7000 km track), 90 

percent of which is electrified. Originally the market consisted of 39 maintenance areas, 

which has been reduced to 19, see figure 1.  
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Figure 1 The rail maintenance areas in the Netherlands. Source: ProRail. 

 

As mentioned above Strukton, Volker Stevin and NBM Rail have been active since 

1997 but it was not until 2007 that the rail maintenance contracts were competitively 

tendered.  

Today, there are four contractors, Strukton Rail, BAM Rail, Volker Rail and Asset Rail, 

in the market. German based Spitzke has prequalified to submit bids but has not done so 

yet. The average sum of each contract is approximately 7 million euros per year. 

3.1.2 The contracts 

Even though the first competitive tendering did not take place until 2007, ProRail had 

been developing their contracts since 1998 in collaboration with the incumbent 

contractors. There was an early thought to steer the contractors by performance 

standards in contrast to prescriptive documents. ProRail made the distinction between 

input and output specifications, originally intending only to use the latter (Swier, 2007). 

However, the early internal agreements1 between the parties were not based on output 

specifications. Instead ProRail have gradually moved towards such contracts by 

developing specifications, monitoring systems, work order systems, risk management 

tools, etc, etc. 

                                                 
1 These could not be seen as real contracts since they were lacking in structure and were not procured. 
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The basic approach in ProRail’s contracting is based on a so-called specification 

triangle; cf. figure 2. This encompasses three different levels of specifications, where 

the highest pinpoints what the contract shall deliver in terms of quality. These are 

expressed as high level aims. The second level contains technical measurements in 

order to achieve the quality of the systems in terms of technical parameters. The third 

level describes the minimum technical specifications that are required to fulfill the 

minimum acceptable technical quality. Below this, at the fourth level, are activities to be 

performed.  

 

Figure 2 The specification triangle. Source: ProRail 

 

An input contract would only stipulate fourth level specifications, while an output (or 

performance) contract is based on the three levels of quality specifications above it. 

Hence, the logic of the model is that activities (4th level) fulfill the technical 

specification (3rd level) that satisfies the quality (1st /2nd level).  

An example is e.g. a goal of railway safety (1st level). In order to ensure this quality 

level, a technical specification of minimum standard for track width (3rd) is used in the 

contract. As long as the contractor is above this, the contract requirements are upheld. 

Hence, this is regulated in the contract on a 3rd level specification, and then it is up to 

the contractor to do the activities (4th level) in order to fulfill the contract.  

An important part of the contracts concerns risk management. Analyses of how the third 

level - technical specifications (i.e. level of track geometry) - affects the probability of 

quality levels (e.g. punctuality or safety) by using data from older contracts provides the 

basis for the risk analysis.  

The quality dimensions adapted in the Dutch rail maintenance contracts are referred to 

as RAMSHE. This stands for Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health 

and Environment.  

Having gone from steering the incumbent contractor with 4th level activity 

specifications, Prorail nowadays only work with contract specifications of the first, 
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second and third level. RAMSHE is managed on the 1st level and Safety on the 2nd and 

3rd level.  

These so-called “PGO-contracts” are fixed price performance contracts without any 

payment based on unit prices and quantities. This fixed price includes all material. 

There are bonus and penalties for not complying with the contracts requirements 

regarding e.g. safety matters, speed reductions, exceeding time on track.  

The contracts run for five years and include all track and switches, power supply, 

signaling, overhead wire, civil structures, telecom (Booij and Boer, 2013). Duration of 

the contracts is about to change from 5 to 10 years, due to high client costs for preparing 

the tendering documents.  

Monitoring of the contracts is done by the contractors themselves, third party 

inspections and controls by the client. 

3.1.3 Current topics of discussion 

 Is the market big enough for more contractors? 

 Time in track for the contractors. 

3.2 Finland 

The history of Finnish rail transportation dates back to 1862. Governmental Suomen 

Valtion Rautatiet was responsible for both infrastructure and traffic. This institutional 

setting was then intact for 133 years. In 1995 there was a separation of rail infrastructure 

management and train operations. The Finnish Rail Administration (RHK) was founded 

to take responsibility for the infrastructure. Suomen Valtion Rautatiet turned into the 

still state-owned VR Group, which operated the traffic. VR Track was also founded 

within the VR Group. Until 2005 all track maintenance was bought straight from VR 

Track. Between 2005 and 2013 all 12 track maintenance areas and 4 electrification areas 

were gradually exposed to competitive tendering.  

In 2010 the new Finnish Transport Agency (FTA) was formed (Leviäkangas, 2011). 

The new agency gathered the infrastructure ownership of road, rail and maritime under 

the same roof. FTA gave new impetus for trying to create a market for rail maintenance, 

which was started already before the first tendering. 

3.2.1 The market 

The Finnish rail infrastructure includes almost 6 000 km of railway with the wider old 

Russian track gauge (1524 mm). About half of the tracks are electrified, which 

constitute about 90 percent of the traffic. Until 2005 all rail maintenance in Finland was 

carried out by VR-Track. This monopoly was broken gradually between 2005 and 2013. 

Destia, the former state owned road maintenance company won one of the first 

contracts. The private companies Eltel Networks and Veli Hhyyryläinen were also early 

on the market. Both of them were later bought by Destia. Destia was bought by 

Ahlstrom Capital in 2014.  

The market is made up of two contractors, VR Track and Destia Rail. Out of the 12 

maintenance areas, Destia Rail has 4 and VR Track 8, see figure 3 (Levomäki, 2013). 

The average sum for a rail maintenance contract per year is approximately 5 million 

euros. Some efforts have been made to attract new contractors to the market, which has 

shown some interest. Also maintenance of electricity installations is performed by two 

companies, VR Track with two contracts and Eltel Networks that holds the other two. 
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Figure 3 Rail maintenance contracts in Finland (situation 2013). 

 

The Finnish Transport Agency has a strong focus on management. Apart from tendering 

all maintenance services, the traditional duties of a client are also procured. These 

include the preparation of the procurement and contracts, contract monitoring, being 

responsible for handling day-to-day duties of the client etc.  

The department with responsibility for rail maintenance involves 15 people. Of these, 

four project managers are responsible for railway maintenance contracts and one for 

electrification contacts. Each project manager has one assistant manager and about 10 

consultants per contract. 

3.2.2 The contracts 

Bidding process takes place in two stages. The first means that the client grades the 

quality of each bid and the contractors’ organization. This is measured on soft quality 

parameters, where the contractors describe their competence, how to solve problems, 

quality systems etc.  

The quality evaluation is made before the second stage in which the price of the tender 

is revealed. Both the price and the quality level of the bid are evaluated in a 

predetermined manner, to find the winning contractor. The standard is to base the 

identification of the winning bid on 35 percent quality and 65 percent price. The 

contracts run for five years plus an option of two years. These contracts include routine 
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maintenance of tracks, signaling and (on some contracts also) the platforms. 

Reinvestments and electrical work are procured separately. 

The payment scheme of the contract can be described as having three parts. First a 

monthly fixed amount, then a variable amount that the client orders and finally a 

bonus/penalty section of the contract.  

The fixed monthly payment emanates from the contractor’s bid. This is based on a 

mixture of functional requirements and prescriptive works. Functional terms in the 

contract stipulate a maximum of delayed trains and a minimum of gauge track, that the 

contractor need to fulfill. Prescriptive requirements include how many times vegetation 

should be cleared each year. The levels of both the functional and prescriptive 

requirement components, differ for different parts of the system depending on 

maintenance level, meaning that higher standards are required for tracks with more 

traffic.  

The logic of the contract is that the required level should be fulfilled by the fixed 

amount that the contractor offers in the bid. Whether a delay is due to substandard 

maintenance or something else is sometimes discussed but the client does not consider it 

a big issue. There is also a fee for the train operator if it is their fault. Hence, the 

monthly pay requires the contractor to fulfill the functional requirements but also do the 

predetermined work. Winter maintenance is included in this fixed amount. 

In addition to this fixed amount, there is another part of the contract with estimated 

additional work. These are activities that the client will order separately and the 

contractor will get paid for by predetermined unit prices. The total sum of the estimated 

additional work is a rather small share of the whole contract and there is no guaranteed 

work. The unit prices and estimated quantities are added to the fixed price when 

comparing the bids in the tendering process, but they are not included in the contracts.  

Most materials, except special equipment such as rails, signaling parts and metal parts 

for switches, have to be paid for by the fixed price component. Finally bonuses and 

penalties are paid for e.g. upholding train punctuality as a percentage figure and if errors 

are not taken care of within a specific time frame. In conclusion the Finnish railway 

maintenance contracts are mainly to be characterized as fixed price contracts. Some of 

the payment is based on a cost plus structure, with variable quantities and unit prices, 

but the bulk of the payment is fixed. This requires the contractor to take on most of the 

risk. This means that if the infrastructure turns out to be of substandard quality in 

comparison to what has been described in the tendering process or if the contractor 

misinterprets the information, it is up to the contractor to take on enhanced cost 

upholding the maximum of delayed trains and minimum of gauge track within the fixed 

amount.  

The monitoring of the contracts works in three ways. First, it is stipulated in the contract 

that the contractor should monitor themselves and report to the client. Secondly, the 

client’s area manager and the consultants make their own inspections. Finally, the traffic 

operators report problems on the railway. In addition, track geometry measurements are 

made by a third party. 

There are discussions between the client and the contractor regarding the description of 

the infrastructure in the tendering documents. This discussion usually takes place before 

the contract is signed.  
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Current topics of discussion in Finland 

 

 Get young people interested in the sector 

 Attract more contractors to the market 

 Too low prices, which affects the quality 

3.3 United Kingdom – looking back 

The British railway is said to be the oldest in the world. In 1821, the British government 

sanctioned the construction of a line between Stockton and Darlington. Today the 

railway system in UK consists of almost 16 000 kilometers, of which 40 percent are 

electrified. The electrified track carries 60 percent of the traffic. 

Since 2002 Network Rail owns the tracks in the UK and carries out all maintenance in-

house. However, most reinvestments are still tendered. But there is a history of the 

British railway system being contracted out. This started in 1993, when British Rail 

(BR) was broken up in its component parts. 

The following section is a description of the UK rail market between 1993 and 2002.  

3.3.1 The UK market and contracts 1993-2002 

UK’s traffic was separated from infrastructure in 1993. This also included a vertical 

separation of maintenance from the infrastructure owner, Railtrack, which was formed 

in 1994 as a private company to own the rail infrastructure (tracks, signaling and 

stations).  

Maintenance was contracted out to a number of companies.2 It was assumed that private 

sector discipline would produce efficiency savings. The (initial) five-year contracts 

worked as a fixed price based on the winning bid with an annual reduction of the 

payment by 3 percent, reflecting the expected scope for cost reductions 

The former BR organization’s was regarded to be inefficient. Railtrack in essence 

assumed that the now independent units would carry on doing the same job, to the same 

standards as before, with minimum interference from the client. In effect, Railtrack 

entirely handed over responsibility for its infrastructure to its contractors. 

In 1997, Railtrack had lost control of the quality of its infrastructure. The contracts with 

their year on year cost reductions, combined with the increase in train miles, which 

should have triggered extra maintenance payments but did not, were affecting track 

quality. Railtrack therefore started to consider the future of its maintenance contracts. 

First, the original contracts were replaced when they were to be re-tendered, with the 

new Infrastructure Maintenance Contracts 2000 (IMC 2000).  These attempted to give 

greater certainty to both parties.  

The IMC 2000 contract is a cost reimbursable form of contract set against either a target 

or a guaranteed maximum price. Railtrack’s intention was to provide a platform for the 

improvement of the quality and efficiency of maintenance. The use of a cost 

reimbursable contract, and the introduction of provisional allowances for maintenance 

works (referred to as complementary works), were intended to improve the contractor’s 

                                                 
2 “Railtrack nurtures its grass roots.” Roger Ford describes moves afoot to improve maintenance practices 

on Railtrack’s Eastern Region. March 2002 
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incentives to identify and carry out the maintenance work in a way that complies with 

infrastructure standards and to provide a safe, reliable railway. 

Furthermore, the recording of actual cost was intended to provide improved visibility of 

the cost of maintaining the rail infrastructure. In this way, it would be easier to enable 

improvements in the targeting and methods of carrying out maintenance by Railtrack 

and its contractors. 

In parallel, Railtrack sought to re-integrate the contractors with the railway business 

through “Alliance Boards” made up of representatives of Railtrack and the contractors 

involved in a project. In theory, all would agree on what had to be done. If things went 

wrong, all shared the consequences. 

Alliances seem to have worked, although with varying degrees of harmony and success. 

But contractually Railtrack still didn’t have so much more control of what was done and 

how than before. In addition, asset knowledge rested predominantly with the contractor.  

The Rail Regulator became concerned with Railtrack’s combination of deteriorating 

track quality and soaring costs. Railtrack was therefore required to produce an Asset 

Register as the first step, and then to “populate” this register with the condition of each 

asset. After all, there is no point in knowing you have 20 miles of track somewhere if 

you don’t also know whether it was re-laid last week and is in prime condition or has a 

20 mph “condition of track” speed limit imposed. The contractor on spot may know, but 

how could Railtrack’s managers make sensible engineering, let alone budgetary, 

decisions? 

On top of this, track maintenance needed access, which meant having possessions. 

Longer possessions meant more disruption to Railtrack’s’ customers, but this could be 

traded off against greater efficiency if you knew what work needed to be done and 

when. 

When infrastructure work was invoiced, there was no quick and effective way of 

checking that the work had been done.  Because of the attention given by the Regulator 

of these features, the work provided by a working group greasing a switch and crossing 

had to be entered into the MIMS (Mincom Information Management System) asset 

register. When the invoice came in, the work listed would be checked against MIMS. If 

the latest attention to the switch and crossing were not there, the invoice would not have 

been paid. Railtrack also decided to implement the use of MIMS for asset management. 

This was to be used in conjunction with the asset databases to improve Railtrack’s 

understanding, planning and management of its infrastructure asset maintenance.  

In order to get infrastructure condition back under control, the Ten Engineering 

Principles were established: 

1. Take responsibility for material asset engineering decisions. 

2. Deliver clear asset engineering policies, standards, specifications and key work 

instructions. 

3. Own asset information including asset condition data and monitoring. 

4. Own examination of the network and, on a long-term basis, aim to automate 

inspection. 

5. Own the work prioritization decisions and the resulting work plans on planned 

and reactive maintenance. 

6. Be accountable for developing the long-term view of people and capability 

required and work with the industry to ensure the people are developed as 

necessary. 
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7. Lead the industry R&D into plant, systems, process and materials. 

8. Consult passengers and freight operators and trade off access to the network based 

on assessed risk against a risk matrix. 

9. Be able to demonstrate cost effectiveness om maintenance and renewals, and seek 

continual unit cost reductions to meet regulatory expectations of efficiency 

10. Continue to contract out maintenance and renewals but consider the merits of 

bringing this work in-house for one or two “control areas”.  

The IMC 2000 contract payment conditions were changed in the Midlands Zone, from 

the guaranteed maximum price, which applied in other IMC 2000 contracts areas, to a 

target cost. The key difference was that the target cost arrangements resulted in 

Railtrack taking a share of any overrun of actual costs as well as a share of the benefits 

if actual costs were below the target.  

The contracts contained provisions for the contactor to populate and maintain the 

Railtrack Asset Register (RAR), which was the database, together with GEOGIS 

(Geography and Infrastructure System) which would contain information on the 

physical location, condition and other characteristics of all Railtrack’s operational 

assets. 

All this work with developing the contracts came to an end when the government 

decided that Network Rail would buy Railtrack in 2002. This meant that the state once 

again would own the railway tracks and that maintenance were carried out by their own 

staff instead of a private company.  
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4 Summary, comparison and conclusion  

Sweden was the first country in Europe to separate the ownership of infrastructure and 

traffic operations in 1988. Maintenance has been gradually contracted out since 2002. 

Hence, Sweden together with the other countries in this study has been in the European 

forefront regarding a more market oriented railway system.  

Closest, in terms of market institutions, to the Swedish situation is Finland. Both 

countries started gradually contracting out rail maintenance at about the same time. This 

is in stark contrast with the UK big bang of 1993-94. 

Currently both markets for track and electricity maintenance in Finland include the 

Finnish contractor VR Track. A big difference as compared to Sweden is that the 

Finnish client has a slimmer organization than its Swedish counterpart. The Finnish 

Transport Agency is more of a management oriented organization, focusing on 

managing and not doing. They have employed a lot of technical consultants to do the 

job that the Swedish Transport Administration do in-house. This has both pros and cons. 

The positive side is that such an arrangement has the potential of a more executive 

process with shorter time from decision to action, as the organization is more 

streamlined. On the other hand, the staff is not in-house, which can raise costs. 

The Finnish contracts put more risk on the contractor than the Swedish, due to the fixed 

price. A greater portion of the work is to be completed within the fixed amount, whereas 

the Swedish contracts have more work as adjustable quantities. The latter payment 

scheme used in Sweden provides the client with the risk. The Finnish contracts include 

some adjustable quantities but not to the same extent. Both Sweden and Finland include 

bonus and penalties. The monitoring of the contracts is very similar in both countries.  

Rail maintenance in Holland has been tendered in competition since 2007. The Dutch 

contracts differ from the Swedish and the Finnish, as they have come further towards 

performance contracting. This is an outspoken aim for the Nordic contracts as well but 

they have not come as far. 

ProRail uses reliability, availability, maintainability, safety, health and environment 

(RAMSHE) in order to specify the functional terms that they want the contractor to 

achieve. These specifications are then to be upheld by the contractor providing rail 

maintenance within a fixed price. No quantities or unit prices are used in these 

contracts. As always, things can be improved but all in all, the performance contract is 

working well. 

Monitoring of the contracts is to a large extent made by a separate third party. The 

market consists of Strukton Rail, BAM Rail, Volker Rail and Asset Rail. Contracts 

today run for five years but are to be extended to ten years.  

For a number of reasons, the extreme separation of activities and privatization in 

England came to an end in 2002. This was prompted by the Hatfield accident in 2000, 

which indicated renewed concerns about the quality of the network. Once Railtrack 

went bust and Network Rail took over, it seemed that maintenance should then come in-

house, as failures of the contractors and the relationship between contractors and NR 

and implications for asset knowledge etc, was a key source of the problems. 

4.1 Problem and discussion in the different countries 

One conclusion of this study is that the discussions in the different countries coincide.  
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All clients are trying to attract more contractors to place bids on their national market. 

At the same time, very outspoken in Finland, the profitability on the market for rail 

maintenance is not high. It might be hard to attract new companies to enter the market 

under such circumstances. 

Another, theoretical issue that can be raised, is how many contracts that a relative small 

market, such as railway maintenance, can contain? An issue often discussed, that goes 

hand in hand with the first one, is how to attract new young people to this profession.  

4.2 The way forward for the Swedish Transport Administration  

This study does not address the cost efficiency aspect of the different countries 

contracting forms. Still with Trafikverket´s current focus on becoming a more 

management oriented client and using more functional contracting, there are more to be 

learned from Finland and the Netherlands, respectively.  
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In cooperation with Vivianne Karlsson, Per Hurtig and Stefan Jonsson 
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Introduktion 
It is known from the LICB that the maintenance costs of rail infrastructure in 

Sweden are much lower as in the Netherlands, about half. ProRail took the 

initiative to analyze the difference with their business cost model.  

 

The cost model is developed to predict maintenance costs for contract 

area’s, lines or projects. The model takes in account the influence of the 

mayor cost drivers: infra complexity, utilization, effective working time and %-

daywork. The reliability is tested on 95 lines and 35 maintenance contracts, 

and is good; model versus realization has an R² of 0,9.  

 

The approach of this comparison is to analyze the Swedish situation with the 

Dutch-model: what would be the maintenance costs in the Netherlands  

when the rail infrastructure situation was the same as in Sweden. 

 

Participants: Vivianne Karlsson, Per Hurtig, Stefan Jonsson and Jan Swier 
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ProRail has modeled the mayor cost drivers for 

Maintenance in a Business Cost Model 

Relation graph costs-utilsation- 

circumstances  
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With the model >80% of the cost differences between the continents were explained 

Cost Drivers 

Overall outcome of the model 



The Business Cost Model is reliable 
Model versus Realizations: R² = 0,90   
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Small Scale 

Maintenance 

(process)

Large Scale 

Maintenance 

(projects)

Stewardship costs 

(Beheer)

Mainte

nance 

Station

s

Development 

& Innovation

Depre-

ciation

Organization 

ProRail

Finance 

costs Totaal

Substructure

Track

Switch

Other

Track, Switches, Substructure 175€                 46€                    11€                        4€       0€                  243€        -1€                 -€         479€                         

Bridges & Tunnels 10€                   3€                      2€                         0€       -€                   81€          -€                   -€         96€                           

Energy Supply 22€                   5€                      1€       -€                   66€          -0€                 28€       94€                           

Signaling 32€                   6€                      1€                         0€       -€                   65€          -€                   -€         104€                         

Level Crossings 5€                     0€                      0€                         0€       -€                   22€          -€                   -€         27€                           

Posts: Traffic Control 0€                     1€                      0€                         -0€      -€                   25€          -€                   -€         26€                           

Telecommunication 6€                     1€                      -0€                        0€       -€                   53€          -€                   -€         60€                           

Stations 17€     -€                   69€          -1€                 0€        85€                           

Stations 66€     

Other AM 10€                   3€                      26€                        -€       11€                0€            55€                -5€       100€                         

Total AM 261€                 66€                    40€                        88€     11€                624€        54€                23€       1.167€                      

Total Projects 2€                     72€                    6€                         -€       2€                  -€             6€                  13€       101€                         

Total Traffic Control 0€                     -€                      1€                         -€       -2€                 0€            83€                -€         82€                           

Total Capacity Develop & Mngt. -€                     0€                      2€                         -€       4€                  -€             12€                -2€       16€                           

Total ICT Services -€                     -1€                     66€                        -€       0€                  0€            50€                -€         116€                         

Total Staff Board-level -€                     -€                      8€                         -€       0€                  0€            84€                -11€      82€                           

Total Staff Operation 5€                     -€                      0€                         -5€      -€                   2€            6€                  -1€       7€                             

Total General ProRail 268€                 149€                  122€                      83€     16€                626€        295€               23€       1.570€                      

ProRail ProRail

Financial system Costs in model

Small Scale Maintenance (process) 261€                 262€                  

Large Scale Maintenance (projects) 66€                   121€                  

Projects: large scale Maintenance 72€                   

Stewardship costs (Beheer) 40€                   46€                    

ICT S: Maintenance TC-computers 66€                   55€                    

Maintenance costs (excl. overhead) 505€                 484€                  

Organization costs ProRail AM 60€                   60€                    

M-costs (incl. overhead 565€                 543€                  

Step 1a: determine maintenance costs ProRail 

Modelled maintenance costs ProRail = € 484 mio (not €505 mio) 

€484/5041 km = € 95.939 /km main track 



Maintenance costs Maintenance costs (incl.org.) Excl org.

Plain Line 2.456.000 SEK*1000  = 267€              mio Euro 0,190899 216€      

Switches 715.000  = 78€               mio Euro 0,190899 63€        

Civil Enigering 175.000  = 19€               mio Euro 0,190899 15€        

Traction power supply 376.000  = 41€               mio Euro 0,190899 33€        

Traincontrol etc. 475.000  = 52€               mio Euro 0,190899 42€        

Miscellaneous 308.000  = 34€               mio Euro 0,190899 27€        

Maintenance costs (incl. org.) 4.505.000 SEK*1000  = 490€              mio Euro 396€      

Organization costs Trafikverket 860.000 SEK*1000  = 94€               mio Euro

Maintenance costs (excl. organization costs Trafikverket) 396€              mio Euro

Step 1b: determine maintenance costs Trafikverket 

Modelled maintenance costs Trafikverket = € 390 mio 

€390 / 9.985 km = €39.067 /km main track 

 

The M-costs of Trafikverket are approx. 59% lower as ProRail   

About 1800 km of main 

track is considered to 

be side track because 

those lines are low 

used with low speed. 

Main track km M-costs/main track

390€  Main track Trafikverket 11.785 km 33.100€                 35%

Main track considered as side track 1.800 km

390€  Main track Trafikverket 9.985 km 39.067€                 41%

484€  Main track ProRail 5.041 km 95.939€                 100%



Step 2: first run with the model 

Input Output 

Conclusion: the model explains a cost difference 

between ProRail and Trafikverket of (100-66,6 =) 33,4%. 

but….. some input-data is questionable   

Original input-data 

Trafikverket 

2a 2b 2c 2d 

100,0% 77,4% 71,8% 67,5% 66,6% 

2013 2012

ProRail Trafikverket

Substructure 2.837 9.765 km tracé

Main Track 5.041 11.785 km

Side Track 795 2.348 km 

Sw itches in main track 4.198 4.601 amount

Sw itches in side track 2.260 2.665 amount

Marshaling yards 1 0 rangeerterrein

Level crossings, civil part 55.059 67.500 m'

Level crossings, signaling 1.737 6.462 amount

Bridges & Tunnels 174.608 255.873 m' 

Energy, traction 6.102 11.859 km

Energy, diesel tank plates 15 15 amount

Signaling 19.740 1.060 signals

Telecom, stations 0

Telecom, railinfra 2.837 9.765 km tracé

Traff ic control 123 8 work places

Rail connected buildings 723 1.000 amount



Observations after step 2: impossible outcomes 



2013 2012

ProRail Trafikverket

Substructure 2.837 9.765 km tracé

Main Track 5.041 11.785 km

Side Track 795 2.348 km 

Sw itches in main track 4.198 4.601 amount

Sw itches in side track 2.260 2.665 amount

Marshaling yards 1 0 rangeerterrein

Level crossings, civil part 55.059 67.500 m'

Level crossings, signaling 1.737 6.462 amount

Bridges & Tunnels 174.608 255.873 m' 

Energy, traction 6.102 11.859 km

Energy, diesel tank plates 15 15 amount

Signaling 19.740 28.906 signals

Telecom, stations 0

Telecom, railinfra 2.837 9.765 km tracé

Traff ic control 123 100 work places

Rail connected buildings 723 1.000 amount

1060 

9 

The amount of work places must 

be more. Trafikverket has about 

1000 people at TC and ProRail 

1200. The amount of work places 

is changed into 100.  Need a 

CHECK 

The amount of (isolated) section 

is very/too low. Partly it can be 

explained by the high amount of 

single track and lower amount of 

switches. The amount of isolated 

sections is changed from 1060 

into 20.000. Need a CHECK!!!! 

The amount is of diesel tank 

plates is not given. Need a 

CHECK but is of no real interest 

because of very low cost  effects  

Step 3: questionable input-data Trafikverket 

Impact: 71,4% - 73,0% = 1,6% 

Impact: 66,6% - 71,4% = 4,8% 

3a 

3b 

100,0% 83,1% 77,1% 72,0% 71,4% 

100,0% 84,7% 78,7% 73,5% 73,0% 



2013 2012

ProRail Trafikverket

Substructure 2.837 5.859 km tracé

Main Track 5.041 9.985 km

Side Track 795 4.148 km 

Sw itches in main track 4.198 4.601 amount

Sw itches in side track 2.260 2.665 amount

Marshaling yards 1 0 rangeerterrein

Level crossings, civil part 55.059 67.500 m'

Level crossings, signaling 1.737 3.210 amount

Bridges & Tunnels 174.608 255.873 m' 

Energy, traction 6.102 9.985 km

Energy, diesel tank plates 15 15 amount

Signaling 19.740 28.906 signals

Telecom, stations 0

Telecom, railinfra 2.837 5.859 km tracé

Traff ic control 123 100 work places

Rail connected buildings 723 1.000 amount

Step 4: adjustments for a realistic comparison 

About 1800 km of main track can be 

considered as side track because it are low 

used lines with low speed. 

Impact: 64,2% - 75,2% = 11,0% 

All 1737 level crossings of ProRail are 

secured with half barriers. The 6462 of 

Trafikverket is a mix. The amount is 

reduced as if Trafikverket has only half 

barriers. CHECK the (weighted) amounts: 

Half barrier         1500 * 1      =  1500 

Lights         2500 * 0,5   =  1250 

Other signaling   2462 * 0,15 =    370  + 

           6462           =  3120 

Impact: 75,2% - 73,6% = -1,6% 

The amount of trace km is considerable 

higher for Trafikverket because of the high 

amount of single track but the complexity is 

lower because there are less fences, sloten, 

bermonderhoud. The estimated reduction is 

about 40%: 9765* 60% = 5859 km. Discuss 

the estimation. 

Impact: 73% - 64,2% = -8,8% 

ProRail has a 1500 kV catenary system, 

Trafafikverket a 15kV System. The costs are 

approx. 20% lower. CHECK 

After all adjustmenst the model explains a cost 

difference between ProRail and Trafikverket of 

(100-72,7 =) -27,3%.  

Impact: 73,6%-72,7% = 0,9% 

4a 

4b 

4c 

4d 

100,0% 75,0% 69,1% 64,7% 64,2% 

100,0% 85,0% 80,6% 75,6% 75,2% 

100,0% 83,3% 78,9% 74,2% 73,6% 

100,0% 82,2% 78,0% 73,3% 72,7% 



Overview of modelling results 

Cost difference is 59%: 28% explained, 31% not 

€95.937/km (= 100%) 

69.791€/km (= 72,7%) 

€39.705/km (= 41%) 

28% explained 

by the model 

31% NOT explained 

by the model 



Overview modelling result 

Trafikverket, 

MODELLED  

M-costs 

ProRail  

REALIZED  

M-costs 

€95.937/km 

€69.791/km 

€49.074/km 

Trafikverket, 

REALIZED  

M-costs 

€39.705/km 



Einde 
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Output of the cost comparison in a graph 

Average situation 

ProRail 

Average situation 

Trafikverket 



Conclusion 
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1. Rail infrastructure maintenance costs in Sweden 

are about (72%–41%=) 31% lower as in Holland.  

2. Possible explanations lower M-costs:  difference 

in performance.  

3. Compare performance also (step 5). 
•Amount of technical train effecting infra failures 

•Train punctuality 

•Infra part of dis-punctuality   

 



Connection Cost-Performance 

Asset Management is about optimally and sustainable managing  of 

performance, risks and (life cycle) costs. I have developed a simple but 

complete model which illustrates the essence of Asset Management. 

    

15 

Explanation (“how to read the model”): 
• Assets are a means of production. 

• The reason of their existence is performance: 

capacity & functionality with a certain 

(RAMSHE) quality, 

• Risks threaten the asset performance,  

• Activities are necessary to control these risks, 

• The amount of activities depend of the 

conditions,  

• Money is necessary to execute the necessary 

activities under the given conditions.  

• Organization quality determine the effectivity 

and efficiency of the activities: the best 

performance for the lowest LC-costs 



Einde 
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• Main root cause is, by 

far,  signalling.  

• Second root cause is 

track and switch 

• Failure affecting train 

definition to be 

detailed  

• limited breakdown for 

FTA 

• Infrabel figures 

limited to a portion of 

failures affecting train 

 

Number of technical failures affecting train caused by asset per track.km 

Performance benchmark EIM 

The amount of technical failures per track km are more 

or less the same while the Swedish infrastructure is 

less complex. At least for Track & Switches and level 

crossing I should expect less failures. 

No 

reliable 

data 

Remark for EIM WG AM: 

To compare failures one has to 

take in account the complexity. 

Two possibilities: 

• Harmonize total for differences 

• Compare on system level (as 

above) 



Einde 
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Punctuality benchmark EIM 
• Need to compared 

% with similar 

threshold. 

• Missing data for 

RFF, PLK 

(cancelled train), 

FTA, JBV (% of 

train delayed for 

all causes) 

• Data collection 

process (location 

of measurement, 

type of traffic 

included) may 

impact results 

significantly <3’ delay  <5’ delay  

Even with a difference in threshold (3’ versus 5’) punctuality in 

Sweden is less good as in the Netherland while the amount of 

failures is more or less the same.  

Conclusion: the impact of failures in Sweden is (much) higher. 



Overall conclusion 

1. The maintenance costs in Sweden are about 60% lower 

as in the Netherlands 

2. Taken in account differences in infra-complexity and 

utilization the difference is about 30% 

3. Possible explanation for the low cost level in Sweden: 
a. the compared M-costs have not the same scope (unlikely) 

b. higher effectivity/efficiency Sweden (possible) 

c. lower performance is an indication of the acceptance of a 

lower maintenance quality (=cost) level (likely)  

18 



Circumstances Circumstances Circumstances 
• History / Culture 

• Society  / Economy 

• Political focus 

• Stakeholder focus 

19 

)* RAMSHE= Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Health, Environment 19 

‘ ‘ 

Conditions 

 

 
 

 

 
 

Activities 

The essence of (rail) asset management 

Explanation of the model 

Costs Performance Risks 

• Life Cycle Mngt. 

• Risk Mngt. 

• Quality Mngt. 

• Information Mngt. 

• Knowledge Mngt 

• …….  

• Capacity 

• Functionality 

• Quality (RAMSHE)*) 

• Image 

• Maintenance 

• Renewal 

• Inspections 

• Measurements 

• Stewardship 

• Amount of assets 

• Network complexity 

• Utilization  

• Technical condition 

• Effective working Time 

• Day/Night/Weekend work 

• Worksite conditions 

• Legislation 

• Social Agreements 



Bilaga 5. Resultat Benchmarking – Vattenfall Eldistribution, SL, Forsmark samt Billerud. 

Fråga Vattenfall Eldistribution SL Pappersmassa-

industrin – ej 

relevant 

Kärnkrafts-

industrin – ej 

relevant 

Vilken typ av underhåll kräver er 

verksamhet? 

Allt underhåll köps. Innehåller schemalagt, planerbara 

åtgärder samt akuta åtgärder. Stamnätspänning till 

240V- 

Infrastrukturanläggning för 

spårbunden trafik. 

Inget Enbart 

timresurser vid 

toppar. 

 Hur hanterar ni underhållsbehov idag: 

köper/ egen regi? 

Köper allt, 3 av 10 kontrakt är upphandlade. 2017 ska 

allt vara upphandlat i konkurrens. 

Upphandlar i konkurrens   

Vad är er ambition vad gäller 

leverantörssituationen: 

samverkanspartner alternativt många 

leverantörer? 

Investeringsprojekten har fler leverantörer. 

Underhåll/servicekontrakten har färre och är 

komplexa, stor spridning på typ av arbeten, kräver 

många teknikdiscipliner, stor styrka vid stora 

störningar. Finns upparbetad marknad. Inga större 

problem med strategisk prissättning. 

Ett mindre antal 

leverantörer, fler än dagens 

två. 

  

Vilka delar i ert underhållsbehov är 

kritiska/mest akuta? Hanterar ni dessa 

på olika sätt? 

Akuta åtgärder - utförs på eget initiativ upp till en viss 

ekonomisk ram. Mest akut = strömavbrott. Rings ut av 

driftcentralen. Inställelsetider på felavhjälpning = 80 % 

av fallen ska vara på plats inom 2 timmar 

(strömavbrott).ingen skillnad beroende på geografi. 

   

Vid köp av underhåll: hur är dessa 

kontrakt uppbyggda? Allmänna 

bestämmelser, förutbestämt underhåll, 

akut underhåll, besiktning? 

Köper som ABT, betraktar arbeten som byggarbeten = 

tillämpar byggherreansvar för samordning, inte ett 

fast driftställe. Egna kravspecifikationer. Beskriver ej 

arbetsmetoden men att det ska utföras. Grova 

beskrivningar, kräver kunniga entreprenörer. 

hänvisning till EBR =branschens arbetssätt. 

Verksamhetsstöd, 

säkerhets- och 

underhållsbesiktning, 

förebyggande, avhjälpande. 

Vintertjänster ingår inte, det 

utförs av trafikutövarna.                            

  



Verksamhetsstöd=Genomfö

ra utbildning (även för B och 

andra entreprenörer), 

projektering, analys 

reinvesteringar, 

spårplanering, 

förvaltningsdata etc. Krav på 

viss omfattning av 

organisation. 

Personalövertagande 

tillämpades.                                                                                                

E ska föreslå 

reinvesteringar. B har för 

avsikt att beställa 60 % av 

dessa av E. 

Har ni några funktionskrav i 

kontrakten? Hur är dessa 

uppbyggda/beskrivna? 

 Funktionskrav finns. "Sköta 

allt". I princip ligger allt 

ansvar på E. 

Underhållssystemet Maximo 

används. 

  

 Vilka ersättningsformer bygger 

kontrakten på? Hur reglerar (ersätter), 

ni ej förutbestämt underhåll? 

 

Mix av styckepriser, priskodning i EBR, löpande 

räkning. Ersättning av felavhjälpning =styckepriser och 

löpande räkning. Styckepris = fast pris upp till vissa 

nivåer (10 timmar), därefter löpande räkning. 

OR på Verksamhetsstöd och 

Avhjälpande (med 

beloppsgräns). R-mängder 

på Förebyggande underhåll. 

  

Finns allmänna bestämmelser som 

kontrakten bygger på? 

 ABT 06   



Innehåller kontrakten viten, bonus? 

Ger dessa önskvärd effekt? 

Bonusar kopplade till målvärden (NKI, avrapportering, 

arbetsmiljö, stickprov besiktningsanmärkningar, 

felavhjälpningstider, utvecklingsarbete). Vissa ger 

effekt, andra inte. Ngn tiondels procent. 

Utvecklingsarbete = att det görs. Båda parter står för 

sin egen tid. Om det genomförs under ett år = bonus. 

Bonus för tillgänglighet för 

trafik=felfri tid. Se 

kontraktshandlingarna, 

bilaga 01.2.0.3                                

Vite för inställelsetid, 1000 

kr per min. 

  

Finns kontraktuella styrningar mot 

inställelsetider, felavhjälpningstider 

etc? 

Inställelsetider, felavhjälpningstider styrs mot lagkrav. 

Inga avbrott längre än 24 timmar - upplägg för bonus. 

Krav på inställelsetid   

Upphandlar ni på lägst 

pris/ekonomiskt mest fördelaktigt? Om 

ekonomiskt mest fördelaktigt: vilka 

faktorer utvärderar ni? 

Ekonomiskt mest fördelaktiga. Mervärden = 

kompetens, etablerade med liknande verksamhet, 

utskrivna nivåer. 

Överprövningar inte så 

vanligt. 

  

Vilka tvistigheter har ni i dessa 

kontrakt? Vad beror dessa på, anser 

ni? Hur har ni löst dessa? 

Otydligheter i kontraktsskrivningar, volymförändringar 

maa förändringar i anläggningen. ABT funkar ok för 

deras kontrakt. 

   

Hur följer ni upp kontrakten: 

mätvärden, indikatorer etc? Om 

funktionskrav – hur följs dessa upp? 

felavhjälpningstider, avrapportering, anmärkningar i 

stickprover, ekonomi, andelen utförda arbeten. 

Förekommer tilläggsarbeten. 

Feltid mäts.   

Hur ser konkurrensen ut på marknaden 

för ert underhåll? Material, arbete etc. 

Har ni utländska leverantörer? 

Visst strategiskt material tillhandahålls samt större 

verktyg. Övrigt tillhandahåller E själv. Olika varianter 

på huruvida materialet ingår i styckepriset alt. 

tillkommer. Svenska leverantörer. 

Två entreprenörer idag, 

Strukton och Infranord. VR 

Track och Infratek har 

lämnat anbud. 

  

Kontraktslängd, optionsupplägg? 3, 1+1 5, 2+2 år. Etableringstiden 8 

månader. 

  

Hur hanteras tillgänglighet till 

anläggningen? – Hela avstängningar 

    



alternativt parallellt med löpande 

verksamhet? Dagarbete/nattarbete? 

Tillhandahålls verktyg/utrustning av 

beställaren eller håller entreprenören 

med detta? Material? 

 Beställaren äger de flesta 

arbetsmaskiner och leasar 

ut dom till Entreprenören. E 

kompletterar med vissa. E 

ansvar för 

materialförsörjning men B 

har tecknat ramavtal för 

material med lång 

leveranstid. B tillhandahåller 

kontors- och 

personallokaler.                                                        
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Resultat projekt Kontraktsanalys delleverans juni 2014 

 

1. Ersättningsreglering slitage på grund av trafikeringsförändring 

Bakgrunden är att Trafikverket som beställare önskar hitta en enhetlig och rättvisande reglering i våra 

kontrakt vid förändringar avseende slitage till följd av förändrad trafikering. Utgångspunkterna och 

förväntade effekter är följande: 

 Tydligare och förbättrad kalkylerbarhet i anbudsskedet, alla entreprenörer har samma modell 

att förhålla sig till vid förändringar av slitaget 

 Minskar risken för entreprenören: Vi för över en del av risken som entreprenören inte kan 

påverka till beställaren 

 Minskad risk för tvister avseende förändringar i slitage 

 

Modellen för marginalkostnadsförändring framtagen hos VTI med start under sent 1990-tal ligger till 

grund för ersättningsregleringen. Figur 1 visar förhållandet trafikökning – kostnadsindex. 

 

Figur 1. Relation kostnadsökning/trafikökning 

 

Då Trafikverket valt att även införa servicefönster i kommande upphandlingar kan modellen anses 

reglera ersättning för ökat slitage till följd av förändringar i belastning, ej utifrån ökat antal tåg. 

(Servicefönster hanterar delvis problematik med minskade banarbetstider till följd av ökat antal tåg.)  

Ett exempel på beräkning av påverkan: 



Trafik på bandelar med belastning < 3 000 000 bruttoton 

Kostnadselasticitet, 0,2, det vill säga 10 % trafikökning ger 2 % ökade underhållskostnader 

Trafik på bandelar med belastning mellan 3 000 000 bruttoton och 10 000 000 

bruttoton 

Kostnadselasticitet, 0,3, det vill säga 10 % trafikökning ger 3 % ökade underhållskostnader 

Trafik på bandelar med belastning > 10 000 000 bruttoton 

Kostnadselasticitet, 0,45, det vill säga 10 % trafikökning ger 4,5 % ökade underhållskostnader 

Förändringar i trafik avser i modellen, förändring belastning, (bruttotonnage). Om belastningen ökar 

höjs á-priserna, (exkl. vinter), för kontraktsåret enligt faktor (kostnadselasticitet), beskriven ovan.  

 

Då sannolikheten för trafikminskning (enligt historiska utfall), är liten samt att det saknas 

effektsamband för kunna utarbeta en ersättningsreglering som även hanterar trafikminskning, sker 

inte reglering av detta. Om trafikminskning ändå uppstår regleras detta som avgående arbeten enligt 

AB/ABT.  

Exempel: En trafikökning á 10 % sett över hela landet skulle på alla bandelar, (med genomsnittlig 

belastning mellan 3 Mbrt och 10 Mbrt), generera en ökning på ca 50 000 000 SEK per år.  

Figur 2 samt 3 visar på historiskt utfall avseende trafikutveckling, persontrafik respektive godstrafik. 

 

Figur 2. Persontransporter - Miljarder personkilometer järnväg. Ökningen från 2011 var 3,6 procent. De senaste 5 

åren har ökningen varit 15 procent. De senaste 10 åren har ökningen varit 33 procent. Sedan 1988 har ökningen 

varit drygt 75 procent. För regionaltrafiken har ökningen de senaste 5 åren varit 30,8 procent och de senaste 10 

åren 66,5 procent. En fördubbling har skett sedan år 1998. Sedan 1988 är ökningen drygt 290 procent. 

 



 

Figur 3. Godstransporter - miljarder tonkilometer järnväg. Jämfört med 2011 har godstrafiken minskat med 3,6 

procent. De senaste fem åren har minskningen varit 5,2 procent. De senaste 10 åren har ökningen varit 14,8 

procent. Sedan 1988 har ökningen varit 18 procent. 

2. Definition skada och fel 

Ersättningsreglerna för skada och fel skiljer sig åt. För varje skada får entreprenören full ersättning 

men för fel ingår en viss andel av kostnaden i det fasta OR-priset. Nuvarande definition är inte 

tillräckligt tydlig för att avgöra vad som är en skada eller fel. Det har inneburit diskussioner om 

ersättningens storlek i ett antal av de pågående kontrakten. Målsättningen med denna tydligare 

definition är att minska antalet tvistigheter i frågan. 

Nuvarande definition av Skadeavhjälpning 

Med skadeavhjälpning avses insatser på grund av skador, olyckor och brott som uppkommit genom 

identifierad orsakande part. Skada av detta slag är till exempel: sabotage, påkörda bommar, 

urspårning, uppkörd växel, påkörd stoppbock, nedriven kontaktledning, avgrävd kabel, nedfallet 

träd samt skada förorsakad av åska.  

Förslag på ny definition av Skadeavhjälpning  

Arbete som utförs på grund av situationer eller anledningar som inte kunnat förutses eller planerats 

och som inte är föranledda av Entreprenörens egen påverkan benämns som skadeavhjälpning. 

Händelser av detta slag är till exempel: sabotage, påkörda bommar, urspårning, uppkörd växel, 

påkörd stoppbock, nedriven kontaktledning, avgrävd kabel, nedfallet träd samt skada förorsakad av 

åska. 

 

Vid kännedom om risk för att skada kan uppkomma ska Entreprenören vidta åtgärder för att 

minimera risken. Arbetsinsatser som uppkommer efter normalt användande eller normal trafikering 

av anläggningen omfattas inte av begreppet skador.  

 

3. Servicefönster underhållsarbeten 

Servicefönster är banarbetstider för underhållsarbeten som inte kan utnyttjas för tågtrafik. Aktuella 

tider för servicefönstren kommer att anges för hela kontraktstiden, (5, 1+1 år), som en förutsättning i 

förfrågningsunderlaget vid varje kommande upphandling. Dessa tider kommer också att anges som en 

förutsättning i Järnvägsnätbeskrivningen (JNB) vid järnvägsföretagens ansökan om tåglägen.  



Syftet med att införa servicefönster är att skapa förutsättningar för ett effektivare utförande av 

underhållsarbeten i spår. Genom att kunna garantera dessa tider redan i samband med upphandlingen 

av ett underhållskontrakt blir förutsättningarna för anbudskalkylen och produktionsplaneringen 

betydligt tydligare. Ändringen medför också en högre grad av likabehandling då alla entreprenörer får 

samma förutsättningar att kalkylskedet.  

 

Figur 4. Exempel på servicefönster för Norra Stambanan. Bokade tider i spår redovisas per bandel i 

förfrågningsunderlaget. 

I förfrågningsunderlagen kan andel garanterade tider anges, om Trafikverket redan i detta läge vet att 

inte alla tider kan infrias. Undantag från angivna tider hanteras enligt AB/ABT kap. 4 § 3. 

 

4. Rutin optionshantering förlängning av kontrakt 

Projektet har använt sig av intervjuer med utvalda ombud och projektledare inom UHd för att fånga 

deras erfarenheter och åsikter angående optionshantering. Eftersom att det idag saknas rutin för en 

likartad hantering av utlösande av option avseende förlängning, föreslås därför nedanstående utifrån 

UHd:s och Inköp och Logistiks erfarenhet och kunskap. 

Inköpsprocessens ledtider medför idag att internt beslut om option måste tas cirka 18 månader innan 

optionen ska träda ikraft. Externt kommuniceras dock beslutet i de flesta fall cirka 6-9 månader innan 

optionen träder i kraft. Den grundläggande orsaken till de långa ledtiderna är etableringstider om 9-12 

månader samt tid för upphandling (cirka 6 månader). I dagsläget saknas dokumentation för dessa 

beslut. Beslut tas baserat på respektive projektledares/ombuds egen bedömning. 

Förslagsvis upprättas framöver en beredningsgrupp bestående av ombud (cUHdx), projektledare (PL), 

kvalificerad inköpare (IL), nationell samordnare (UHjv), projektingenjör (PI). Beredningsgruppen 

ansvarar för att bereda och ta fram strukturerat beslutsunderlag angående eventuell optionsutlösning. 

Om ny upphandling ska genomföras krävs 1,5 års framförhållning, (tid för upphandling + 

etableringstid för entreprenören). Beslut om option tas 3,5 år in på kontraktstiden, se figur 5, nedan.  

 

Tillgängliga tider

Servicefönster 1 2 3 4 5 6 7 8

M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M Ti O To F L S M

1. (Ånge)-Ramsjö 5 5 5 5 5 5 5 5

2. (Ramsjö)-(Ljusdal) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Ljusdal-(Ockelbo)-(Gävle) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4. (Ockelbo)-(Storvik) 4 4 4 4 4 4 4

5. (Gävle)-Storvik 5 5 5 5 5 5 5

6. (Söderhamn)-(Kilafors) 4 4 4 4 4 4 4

2 .=  Antal sammanhängande timmar totalavstängt dagtid

3 .=  Antal sammanhängande timmar totalavstängt natt mot denna dag

1 .=  Antal sammanhängande timmar enkelspårsdrift dagtid

5 .=  Antal sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot denna dag

.= Ej tågplaneanpassade servicefönster (banarbetsveckor och banarbetshelger)

Tiderna (Ramsjö)-(Ljusdal) och Ljusdal-(Ockelbo)-(Gävle) ligger samtidigt

Tiderna Ockelbo-(Storvik) och (Gävle)-Storvik ligger direkt efter varandra.

2016-2022



Upphandling Etableringstid Kontraktstid Eventuell option 
6 månader 12 månader 60 månader (5 år) 24 månader (2år) 

 

 

   

 

 

 

 

Figur 5. Tider för hantering av option/ny upphandling i baskontraktens ”livscykel”. 

Följande checklista föreslås ingå i beslutsunderlag:  

 Årlig uppföljning enligt frågor i Trafikverkets leveransuppföljningssystem (UppLev), se figur 

6, nedan. 

 

Figur 6. Resultat per bedömningskategori. 

 

De kategorier som väger tyngst i UppLev är tid, kvalitet, samarbete & kommunikation, säkerhet och 

trafik. Det är viktigt att poängtera att vissa av frågorna i UppLev är mer mätbara än andra såsom 

avhjälpningstid, inställelsetid, felavhjälpning, tidshållning-besiktningsplan, säkerhet- arbetsmiljöplan 

och normerande besiktning 

Total tid 18 månader  

Kontraktstid 42 månader (3,5 år) 
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 Upphandlad konsult gällande leveransuppföljning säkrar fakta till UppLev-underlaget. I 

samverkan med projektledning tillser konsulten att leveransuppföljning av entreprenaden 

planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade 

planer samt inom ramarna för myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. 

 Utlåtande från Trafikledningscentralen gällande entreprenörens arbetssätt/hantering av tider 

i spår 

 Underhållsindex, (utredning pågår hos VO Underhåll). Underhållsindex utvärderar kontraktets 

funktion där leverantörens prestation endast är ett av flera perspektiv. Underhållsindex 

inkluderar kontraktsmässiga förutsättningar, anläggningens tekniska tillstånd, utökad 

samverkan, drifttillgänglighet m.m. Projektledare ansvarar, kvalificerad inköpare stödjer. 

 Marknadsaspekter som påverkar framtida paketering och planering  

 Övriga marknadsaspekter som påverkar framtida paketering och planering.   

 - Nya aktörer på marknaden 

 - Ändrad paketering 

 - Tillgänglig budget 

 

Beredningsgruppen upprättar beslutsunderlag innehållande ovanstående punkter som sedan beslutas 

av behörig enligt attestordning. Beslutsunderlaget blir därmed dokumenterat, motiverat och förankrat.  

För mer ingående information se Rutin för optionshantering. 

 

Effekter på kort/lång sikt 

I och med de ovan föreslagna kontrollpunkterna skapas ett tydligare arbetssätt. Trafikverkets beslut 

blir mer transparent och bedömningen blir mer objektiv. Bedömningen enligt UppLev utgör en 

delmängd i det sammanvägda beslutet och poängnivån är därmed inte avgörande utan ska ses som en 

vägledning om hur entreprenören fullföljt sina kontraktsåtaganden.  

Effektens bedömda storlek 

De årliga avstämningar som kommer att genomföras inom ramen för optionsbeslutet påverkar 

kontraktets efterlevnad såtillvida att entreprenören får en större drivkraft och Trafikverket får ett 

påtryckningsmedel för att optimera kontraktet.  Det föreslagna arbetssättet gör att Trafikverket 

erhåller en effektivare intern styrning och kontroll gällande både verksamhet och ekonomi. 
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Syfte 

Denna rutin är framtagen för att tydliggöra Trafikverkets arbetssätt gällande optionshantering främst 

inom basunderhåll järnväg. Trafikverkets optionsbeslut blir i och med denna rutin mer transparent och 

bedömningen blir mer objektiv.  

Omfattning 
Rutinen avser optionshantering främst inom basunderhåll järnväg. Rutinen ska användas av 
verksamhetsområde underhåll. 

Ansvar och kompetens 
Ombudet ansvarar ytterst för beslut om option ska lösas ut. 
 
Beredningsgruppen ansvarar för att bereda och ta fram strukturerat beslutsunderlag angående 
eventuell optionshantering. Kvalificerad inköpare är sammankallande för beredningsgruppen. I 
gruppen ingår ombud, projektledare (PL), kvalificerad inköpare (IL), nationell samordnare och 
projektingenjör (PI).  
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Ingående aktiviteter/uppgifter 

 
 
 

 

 1.1 Årlig uppföljning enligt frågor i Trafikverkets leveransuppföljningssystem 
(UppLev). 
Projektledare ansvarar. Kvalificerad inköpare initierar och stödjer. 

 

 1.2 Leverantörsuppföljning 
Upphandlad konsult gällande leveransuppföljning säkrar fakta till UppLev-underlaget. I 
samverkan med projektledning tillser konsulten att leveransuppföljning av entreprenaden 
planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade 
planer samt inom ramarna för myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. 

 

 1.3 Utlåtande Trafikledningscentralen 

Utlåtande från Trafikledningscentralen gällande entreprenörens arbetssätt/hantering av tider i 

spår. Projektledaren ansvarar för kontakten med Trafikledningscentralen. 

1.1 Årlig 

uppföljning 

enligt UppLev 

PL+IL 

Resultat:   
Ny upphandling 
startas 

nej 

ja 

 

Ska option 

utlösas? 

0. 
Förutsättningar 
Optionshantering 
  

1.2 Konsult 

leverantörsupp-

följning 

PL + Konsult 

 

1.3 Utlåtande TC  

      PL+TC 

2.1 Ny 
upphandling 
annonseras i 
inköpstidplan   
IL 

3.1 
Förberedande 
för optionsår 
PL 

Resultat:   
Förlängning 
av kontrakt 

1.5 Övriga 

Marknadsaspekter 

 

  Beredningsgrupp 

    1.4 Underhållsindex 

    PL 
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 1.4 Underhållsindex 

Underhållsindex (utredning pågår inom Underhåll) 

Underhållsindex utvärderar kontraktets funktion där leverantörens prestation endast är ett av 

flera perspektiv. Underhållsindex inkluderar kontraktsmässiga förutsättningar, anläggningens 

tekniska tillstånd, utökad samverkan, drifttillgänglighet m.m. Projektledare ansvarar, 

kvalificerad inköpare stödjer. 

 1.5 Övriga marknadsaspekter 

Övriga marknadsaspekter som påverkar framtida paketering och planering.   

 - Nya aktörer på marknaden 

 - Ändrad paketering 

 - Tillgänglig budget 

 

 1.6 Ska option lösas ut? 

Beslut om option tas 3,5 år in på kontraktstiden. Ombud ansvarar.  

 

 2.1 Ny upphandling annonseras 

Upphandling annonseras i inköpstidplan, förhandsannonsering i CTM – ny upphandling 

startas. 

 

 3.1 Förberedande för optionsår 

Förberedande för optionsår – förlängning av kontrakt. 

Resultat 
Beslut avseende option – ny upphandling eller förlängning av kontrakt. 
Beslutet ska dokumenteras och kommuniceras sedan internt och externt. Ombudet ansvarar. 
 

Versionslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 

Version 1.0 
 

2014-10-24 
 
 

 
 

Stephan Lundström 
Johanna Wik 
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 Säkerställ servicefönster: framtagande och tillämpning, OBS berör flera VO! Se även    
förslag styrkortsmål/indikatorer, TL+UH+P 2015

 Utarbeta rutin ”val av entreprenadform”. 
Huvudinriktningen är fortsättningsvis totalentreprenad. Val av utförandeentreprenad ska 
särskilt motiveras utifrån valda kriterier. IL med stöd av UH maj/juni 2015 

 Incitamentsmodeller avs. minskad feltid styr mot ökad tillgänglighet – Konsekvensbeskriv förslagen samt utarbeta
malltexter och definiera tillhörande tillgänglighetsmått.

 Förbättra kvalitet kontraktsstyrning/uppföljning – Utbilda projektledare i entreprenadjuridik och kontrakts innehåll.
UH, stöd av IL+Jpj 2015 Se över projektorganisationens kompetens- resursbehov UH pågår inom ramen för
Professionell Beställare

 Förtydliga krav – Beskriv begreppen ”projektering” och ”analysverksamhet” konkret i 
FU. Jpj+IL med stöd av UH 2015 

 Förbättra kalkylerbarhet i de koder som identifierats/prioriterats i detta projekt. UH med stöd av IL 2015

 Förbättra kvaliteten i egenkalkylerna – För att få en säkrare budgetering samt bättre 
beställarkunskap avseende reella kostnader, bör egenkalkylernas/efterkalkylernas förutsättningar 
förbättras. Se över kalkylmetoder, kalkylkompetens och resurs. UH med stöd av IV 2015

 Övertagandebesiktningar: säkerställ att övertagandebesiktningar görs innan kontraktstart. Revidera beskrivning i FU
IL 2015, revidera genomföranderutin UH 2015  samt följ upp UH

 Tydliggör arbetssätt/beslutskedja vid införande av nya/förändrade krav. I framtiden kommer fler förändringar – hur
hantera dessa? TDok, vem tar ansvar för att konsekvensbeskriva dessa o besluta om i vilka pågående kontrakt de
förhandlas in i? UH 2015

Handlingsplan – kort sikt
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 Förbättra beskrivningen av anläggningens tillstånd i FU , ex kontaktledningar och avvattning
UH 2018

 Innovationsupphandling! Utveckla ny teknik, ex innovativa mätmetoder i realtid som inte 
påverkar tillgängligheten i anläggningen IL med stöd av US+UH 2017

 Stabil underhålls-, reinvesterings- och investeringsplan minskar behovet av 
mängdreglering i pågående kontrakt, vilket ger bättre förutsättningar för totalentreprenader. 
ES 2018 med stöd av UH

 Anpassa kravnivåer och skapa nationell enhetlighet, ex inställelsetider för 
avhjälpande underhåll. Kravbilden på lågtrafikerade banor är densamma som för 
normaltrafikerade banor. Vi bör anpassa kravbilden. UH 2018

 Utred möjligheten för framtagande av nytt standardavtal avsett för ingående arbeten i 
basunderhåll gemensamt Trafikverket, SL och SKL. Jpj 2016

 Tekniskt innehåll, utred paketering av vilka arbeten som ska ingå i dessa kontrakt

 Utveckla funktionskraven så att teknisk detaljstyrning kan minskas

 Översätt förfrågningsunderlag från Nederländerna och Finland, jämför juridiskt upplägg
och funktionskrav på kodnivå

Handlingsplan – lång sikt
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