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Sammanfattning 

Trafikverket har programmet ”En ny generation järnväg” där planering och genomförande av ny 

höghastighetsjärnväg bedrivs. Inom programmet drivs förutom åtgärdsvalsstudier och projekt, olika 

utredningar så som detta uppdrag.  

Trafikverket har genomfört uppdraget i samarbete med två olika grupper. Dels tillsammans med 

Sveriges Byggindustrier (BI), dels med ett antal utländska bolag. Arbetet har bedrivits i 

workshopform och genom skriftliga svar på Trafikverkets utsända frågor. Leveransen har fokuserat 

på två områden. Det första fokusområdet var att identifiera den relativa kostnadsskillnaden mellan 

två utformningskoncept, ett som är övervägande förlagt på viadukt (koncept 1) och ett som är 

övervägande markförlagt (koncept 2). Det andra var att identifiera generella risker, möjligheter och 

hitta rekommendationer för fortsatt inriktning.  

Resultat: 

• Koncept 1 (viadukt) har en högre bedömd investeringskostnad, ca 30 %, än koncept 2

(markförlagt).

• Stora möjligheter finns för att reducera skillnaden och att minska kostnader generellt, om

man arbetar aktivt med möjligheter och mot risker.

Sammanfattande slutsatser: 

 Vikten av en tidigt beslutad korridor.

 Medverkan av entreprenör i järnvägsplaneskedet kan ge vinster i byggskedet.

 God samverkan, attraktiva affärsupplägg och stabila projektorganisationer ger god

framdrift och ekonomi.

 Frihetsgrader, samt relevanta och till projektet anpassade regelverk kan ge effektivisering.

 Industriell produktion är möjlig.
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Bakgrund 

Trafikverket har i uppgift att utreda, planera och bygga en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-

Göteborg och Stockholm-Malmö. Uppdraget har ett övergripande program kallat ”En ny generation 

järnväg”. I programmets uppdrag ligger att ifrågasätta och förnya sättet att planera och bygga 

järnväg, både från ett tekniskt och ett samhällsutvecklingsperspektiv. Som ett led i detta arbete 

utförs Deluppdrag Hässleholm-Lund.  

I regeringens planeringsdirektiv till Trafikverket daterat den 23 mars 2017 så pekades delsträckan 

Hässleholm-Lund ut med byggstart inom planperioden 2018-2029. Därmed kommer Trafikverket 

nu gå vidare med att planera för hur ett projekt Hässleholm-Lund ska genomföras. 

Planeringsfaser 

För genomförande av järnvägsplan och byggande av höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund har tre 

faser definierats: 

Fas 1 

Järnvägsplan med lokalisering av korridorer och beslut om en korridor. 

Fas 2 

Järnvägsplan fram till och med fastställelse och laga kraft. 

Fas 3 

Byggande och produktion. 

Uppdraget 

Syftet med denna studie är att identifiera hur förutsättningarna för effektiva produktionsmetoder 

vid byggande av höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund kan optimeras genom att beaktas i tidig 

planering, utifrån vissa givna utgångspunkter.  
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Leveransen har fokuserat på två områden. Det första fokusområdet var att identifiera den relativa 

kostnadsskillnaden mellan två utformningskoncept. Det andra var att identifiera risker, möjligheter 

och hitta rekommendationer för fortsatt arbete.  

Två olika koncept för utformning av höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund har 

studerats, kostnadsbedömts och konsekvensvärderats utifrån möjligheter och risker.  

Utformningskoncept 1 

Konceptet innebär att höghastighetsjärnvägen placeras i plan och profil, så att hög tillgänglighet 
tvärs spåren uppnås och så lite mark som möjligt tas i anspråk.  

Det innebär att järnvägen ligger övervägande högt i terrängen på viadukt/landbro. Viktigast är 

denna utformning i landskapstyper dominerade av brukningsvärd jordbruksmark, slättlandskap, 

landskap med dominerande viltstråk, områden utpekade för friluftsliv, områden med höga 

naturvärden/biotopskydd, landskap med bebyggelse-/sociala strukturer känsliga för barriärer och 

områden med mycket korsande infrastruktur.  

Båda koncepten är utformade realistiskt och relevant i plan och profil. Det betyder att det 

förekommer markförlagda partier i koncept 1, men drygt 70 % av utformningen är på bro. 

Konceptet innebär att höghastighetsjärnvägen placeras lägre i landskapet. Profilen följer i så stor 

utsträckning som möjligt den naturliga topografin, men är anpassad till de krav som är gällande för 

avvattning, passager tvärs järnvägen, mm.  

Det innebär att järnvägen är övervägande markförlagd på bank eller i skärning, men broar 

förekommer där så krävs, till exempel för passager av korsande vattendrag och vägar, ca 20 % är på 

bro. 

Organisation 

Trafikverket har drivit uppdraget i samarbete med två olika grupper. Den ena var tillsammans med 

Sveriges Byggindustrier (BI), vars inbjudna medlemsföretag tillhandahållit de deltagande 

personerna; experter med kunskap och erfarenhet från storskaliga, industriella produktionsmetoder 

i större projekt, både i ett nationellt och internationellt sammanhang. Medverkande från BI har 

varit Skanska, NCC, Peab och Implenia. Fler bjöds in, men det var de fyra som anmälde möjlighet 

att delta. Dessa är svenska bolag, men med en stark internationell koppling och erfarenhet. Gruppen 

som har arbetat har bestått av knappt 20 personer.  

Parallellt med Sveriges Byggindustriers medverkan så har ett antal utländska bolag som tidigare 

visat intresse för höghastighetsjärnväg i Sverige bjudits in att bidra med sin kunskap. 14 utländska 

bolag medverkade vid en workshop den 30 maj 2017 i Malmö och åtta bolag har därefter visat 

intresse att bidra med skriftlig kunskap.  

Arbetet har präglats av ett stort positivt engagemang från de medverkande och alla har med 

öppenhet delgett sina kunskaper, idéer och synpunkter. Detta har bidragit till uppdragets 

genomförande och resultat på ett framgångsrikt sätt. 

Utformningskoncept 2 
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Ansvarsfördelning  

Trafikverket har ansvarat för kravställning av uppdraget, finansiering, resurssättning, samordning, 

styrning och genomförande. Övriga parter har ansvarat för att bistå med kunskap och kompetens. 

Gemensamt ansvar har varit att genomföra uppdraget så transparent och öppet som möjligt. 

Genomförande nationell del 

Gruppen med svenska företrädare som arbetat med uppdraget har träffats på tre workshops. Den 

första workshopen lade grunden till uppdraget och tankesätt. Man gick igenom bakgrundsmaterial 

och fakta. Sedan fastslogs förutsättningarna för plan och profil. Det var också fokus på tankesätt, för 

att få gruppen att medverka med ett öppet och nytänkande klimat i fortsatt arbete.  

Den andra workshopen var upplagd som en osäkerhetsanalys enligt successivprincipen och fokus 

var på kostnader, möjligheter och risker. På den tredje träffen gjordes ett fördjupningsarbete av de 

identifierade möjligheterna och riskerna och lade grund till en handlingsplan. 

De på workshop 2 identifierade generella riskerna och möjligheterna sorterades inom åtta grupper: 

1. Marknad och leverantörer 

2. Trafikverket/projektorganisation 

3. Lagar, regler och myndigheter 

4. Politik och opinion 

5. Berg, jord och grundvatten 

6. Optimering av linjen 

7. Teknik och metoder 

8. Interaktion Trafikverket/leverantörer 

I bilaga 1 framgår de identifierade nyckelorden. 

På workshop 3 delades deltagarna upp och arbetade vidare med två grupper var. Man identifierade 

de viktigaste nyckelorden och behandlade dem.  

Resultat  

• Koncept 1 (viadukt) har en högre bedömd investeringskostnad, ca 30 %, än koncept 2 

(markförlagt). 

• Stora möjligheter finns för att reducera skillnaden och att minska kostnader generellt, om 

man arbetar aktivt med möjligheter och mot risker. 

Utredningen har inte bedömt kostnader och förutsättningar för drift och underhåll eller LCC 

(livscykelkostnad), vilket är viktigt att göra för att komma längre i kunskapsnivån. Det är också av 

intresse att fördjupa sig i vilka fördelar och nackdelar det finns med de båda koncepten ur ett 

samhällsperspektiv (minskad barriäreffekt, fortsatta möjligheter för nuvarande markanvändning, 

mm.).  

Viktigt att poängtera är att slutsatserna som påverkar kostnad påverkar även i de flesta fall tid. Det 

finns ett samband, kan vi genomföra ett projekt kostnadseffektiv blir det också tidseffektivt. Om alla 

delar som identifierats går att realisera finns en bedömd effektiviseringspotential på upp mot 30 %, 

jämfört med ett traditionellt genomförande. Potentialen bedöms vara större för koncept 1 än för 

koncept 2, om man aktivt bearbetar vidare de slutsatser som beskrivs nedan. Detta är under 
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förutsättning att man redan under fas 1 börjar med det arbetet. Det är då man lägger grunden för 

projektets slutliga resultat och utfall. 

Slutsatser från den svenska gruppen 

1. Vikten av en tidigt beslutad korridor.

a. En tidigt beslutad korridor ger entreprenörer möjlighet att planera upplägg av

produktion långt innan anbudsskede.

i. Tid att förbereda och bygga upp en kompetent och erfaren organisation.

ii. Företaget kan göra strategiska investeringar för exempelvis etableringar.

iii. Man kan söka tillstånd för bergtäkter. Även om inte tillståndet kommer att

nyttjas, så finns det förberett.

iv. Man kan hitta möjliga samarbetspartners.

b. En tidigt beslutad korridor är även viktig ur berörda kommuner och regioners

planeringsperspektiv. Detta fördjupas inte i denna rapport.

2. Industriell produktion är möjlig.
a. Totalt sett så är sträckan tillräckligt lång, men det är avgörande hur etappindelning

för entreprenader görs. Etappindelning måste analyseras och läggas upp utifrån
upplägg för industriell produktion. Generellt sett ger längre etapper bättre
förutsättningar för industriella produktionsmetoder.

b. Tänk hela kedjan! Gäller alltså inte bara byggskedet, utan även i andra delar, till
exempel planering, arbetssätt och processer.

c. Det markanspråk som krävs för att hantera en industriell produktion måste
säkerställas och tillgängliggöras genom järnvägsplan (i de flesta fall i form av
tillfällig nyttjanderätt) under fas 2. Om en entreprenör finns kontrakterad i fas 2
kan behovet genomlysas och fastställas i järnvägsplan.

i. Mark för att bygga upp industri i eller i anslutning till linjen.
ii. Mark i linjen för utförande.

iii. Avtal för att nyttja befintliga tillfartsvägar.
iv. Mark för att bygga tillfälliga tillfartsvägar.

d. I samband med val av linje inom beslutad korridor bör olika metodval analyseras
(fas 2). Det gör att utformningen av plan och profil kan optimeras utifrån hur
produktionen kan läggas upp.

e. Utformning av anläggningen avgör om industriell produktion är möjlig:
i. Repetitiva moment.

ii. En standardiserad utformning så långt som möjligt.
iii. Lämna frihetsgrader för utformning till entreprenören t ex broars

spännvidd och material.
iv. Undersök vilka material som bör/kan användas.
v. Utformning av vinklar mot korsande strukturer. Räta vinklar är att föredra.

f. Resursanvändande kan effektiviseras genom att flyttas in i fabrik. Det går åt färre
personal för produktion i fabrik än för produktion ute i linjen. De personalresurser
som krävs kan då användas effektivare i tids- och momentstyrning genom en aktiv
flödesplanering. Ju mer man arbetar igenom ett sådant koncept, ju högre blir
besparings- och effektiviseringspotentialen.

g. Kravställningar från beställaren måste medverka till, inte motverka, prefab i olika
former. Kontrakt måste utformas så att det gynnar prefab.

h. Tidplanen för ett projekt ska vara tillräckligt väl tilltagen så att den inte pressar
fram onödiga riskpåslag i anbud. Ska nya metoder användas är en inbyggd testtid i
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tidplanen fördelaktig, så att metodiken kan utvärderas under tid, till exempel under 
fas 2.  

i. Ska helt nya produktionsmetoder, komponenter el material (FoU) utvecklas så 
behöver framdrift förbättras jämfört dagens situation. Fullskaletester i fält krävs för 
implementering och då måste mark på något sätt säkerställas för det. 

3.  Medverkan av E i fas 2 ger möjlighet att hitta lösningar som reducerar kostnader i fas 3. 

Gäller båda koncepten. 

a. Utformning och det markanspråk som fastläggs i järnvägsplan kan då synkas med 

produktionsmetodik. Se även punkt 2c och 2d.  

b. Om profilen kan anpassas efter tillgång på berg så finns besparingar att göra. I den 

norra delen finns förmodligen större tillgång på användbart bergmaterial än i den 

södra. Kan profilen sänkas i norr och höjas i söder, så blir massbalansen på hela 

sträckan bättre.  

c. Möjlighet till välfungerande logistik i linjen är kostnadsbesparande. Det får inte 

vara för snålt tilltagen mark för tillfälligt nyttjande för produktion. Blir det fallet så 

ökar kostnaden för genomförandet.  

d. Eventuella krav på kompensationsåtgärder kan utformas i dialog med kravställare 

och entreprenör, och på så sätt produktionsanpassas på ett bättre sätt. 

4. Trafikverket bör aktivt verka för att skapa attraktiva affärsupplägg. 

a. ”Rätt” etappindelningar. Storleksmässigt och tidsmässigt.  

b. Entreprenadstorlek. Hellre större entreprenader än mindre. Storleken måste dock 

vara anpassad till innehåll och förutsättningar för delsträckan. En kontraktsstorlek 

som nämnts är ca 3 miljarder SEK eller större. 

c. Upphandlingsstrategi i dialog med branschen. Branschen vill få möjlighet att ge 

synpunkter och input inför beslut om upphandlingsstrategi.  

d. Nya utvärderingskriterier efterfrågas utifrån design, gestaltning och kvalitet, inte 

enbart lägsta pris. 

e. Det är viktigt att kontraktet är tydligt med vilka risker och ansvarsområden som 

varje part bär.  

f. Rätt tidplan, se punkt 2h. 

5. Vikten av stabila och starka projektorganisationer. Det gäller alla inblandade parter. 

a. Stark och tydlig målbild och vision som alla inblandade personer på alla nivåer har 

kunskap om, står bakom och arbetar för. Det ger en gemensamhetskänsla som i sin 

tur ger stora drivkrafter hos de som arbetar tillsammans i projektet. Se även punkt 

6b. 

b. Robust och tydligt beslutsmandat delegerat till projektet. 

6. En stark samverkansmodell som ger ett lyckat interagerande och samarbete mellan 

parterna ger stora besparingar. 

a. Gäller även samverkan med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter, politiker 

och tredje man. Kan en gemensam målbild antas även av dem får man ett 

framgångsrikt genomförande. Se även punkt 5a. 
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b. Skapa ett attraktivt projekt. Det attraherar ”rätt” typ av människor – individer som 

står för nytänkande, kompetens, engagemang och driv. Ett attraktivt projekt sätter 

igång starka drivkrafter som ger stora mervärden som räknas hem i anbud, tidplan, 

arbetssätt, kompetensförsörjning, etc. 

7. Ett relevant och anpassat regelverk till projektet.  

a. Minimera andelen svenska särkrav, till exempel för betong och broar. Det vore bra 

att göra en genomlysning av de svenska särkraven för att identifiera vilka som är 

relevanta.  

b. Eurocode kan vara tillräckligt kravställande. 

c. Det kan finnas fördelar med ett helt projektanpassat regelverk. När Öresundsbron 

byggdes användes ett regelverk som specialanpassades för det utförandet.  

d. Restriktioner i lagen om byggande av järnväg och i dess tolkning gällande 

masshantering är kostnadsdrivande. 

8. Frihetsgrader. Entreprenörerna efterlyser så stora frihetsgrader som möjligt.  

a. Undersök och definiera vilka krav som måste ställas och i övrigt bör frihetsgrader 

lämnas kring utförande och utformning. Ställ krav på funktion, inte på utförande. 

b. Rätt beslut i rätt skede och i samverkan. Tas beslut som begränsar hur 

anläggningen ska utformas, är det viktigt att de besluten inte tas i ett så tidigt skede 

så att inte tillräcklig kunskap om beslutens konsekvenser finns. 

Genomförande internationell del 

Inför den internationella workshopen i Malmö skickades frågor ut till de deltagande bolagen. Det 

var frivilligt att lämna svar och åtta företag har så gjort. De kommer från Frankrike, Spanien, Italien 

och Kina, och de var Vinci, Bouygues, Engie, Acciona, OHL, Condotte, Salini och China Railway.  

Sammanfattning frågor och svar från den internationella gruppen 

 

1. Vilka faktorer bör Trafikverket ta hänsyn till för att säkerställa en effektiv 

byggprocess? Till exempel: regelverk, storlek på kontrakt etc.  

Sju av åtta företag som har svarat på frågeformuläret menar att storleken på kontraktet är en viktig 
faktor för att effektivisera byggprocessen. Sträckan bör inte delas upp i för många små enheter 
eftersom det ökar risker för förseningar, kvalitetsbrister och högre kostnader, inte minst under 
sista delen av BEST-arbetet. Det går att dela upp sträckan i etapper, men då bör det göras efter typ 
(bank, bro, tunnel etc.). Uppdelningen underlättar t.ex. markarbeten och inköp av järnvägsmateriel 
samt förmågan att planera helheten. Den viktigaste faktorn för en effektiv byggprocess är dock att 
ha en erfaren projektledning för att hantera frågor och problem som uppstår under vägen. 
Trafikverket bör fundera över att öka storleken på kontrakten, utan att nödvändigtvis behöva fler 
resurser som hanterar upphandling och entreprenad. 

Flera av entreprenörerna önskar att bli involverade tidigt i processen (fas 2) och menar att det ökar 
effektiviteten då de kan komma nya tankar och idéer inför byggprocessen (fas 3). Om byggnationen 
sker strikt ur beställarens synvinkel kan det begränsa eller hålla entreprenören tillbaka eftersom 
entreprenören har en annan syn på tekniska lösningar och produktionsmetoder. De vill ha 
utrymme för att optimera utförandet genom andra produktionsmetoder, i samsyn med beställaren. 
Om entreprenören kommer in tidigt i processen kan denne också hantera den tekniska 
kravskrivningen utifrån Trafikverket funktionskrav för att effektivisera processen. 
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En gemensam och transparent riskhantering framhålls också i flera svar som en framgångsfaktor i 
projekt av den här magnituden.  

Andra faktorer som nämns är: 
 En stabil finansieringsmodell 

 Tydligt avgränsade arbets- och kontraktsregler 

 Förenklad överklagandeprocess 

 Övergripande kommunikationspolicy 

 Tillgång till mark 

 Signal- och telekommunikationskontrakt (BEST/EST) bör vara separata 

 

 

2. Vad är viktigt att tänka på i analysen av korridorens placering? Till exempel: 

geoteknik, landskap, tekniska krav, material, produktionsmetoder etc. 

Flera av företagen kan i sina svar inte peka på en generell faktor, utan det krävs en samlad 
bedömning genom till exempel lokaliseringsstudier eftersom varje korridor är unik. De 
övergripande temana på svaren från entreprenörerna skiljer sig åt. Några av dem menar att 
korridoren bör läggas där mesta möjliga nytta kan dras av kringliggande naturresurser, så som 
närhet till ballast och möjlighet till återanvändande av schaktmassor. Andra menar att korridoren 
bör placeras där minsta möjliga miljöpåverkan görs, buller och andra hälsopåverkande aktiviteter 
inkluderat. Tillgängligheten till höghastighetsjärnvägen och den socio-ekonomiska nyttan samt 
möjligheterna att lägga en så rak linjeföring som möjligt tas också upp som viktiga faktorer under 
planeringen. 

Fler omständigheter som bör tas i beaktning: 
 Acceptans från samhället och andra intressenter 

 Logistik 

 Avfallshantering 

 Hydrologi 

 Geoteknik 

 

 

3. Hur kan Trafikverket möjliggöra och underlätta industriell produktion? Till exempel: 

broar, viadukter, bullerskärmar etc. 

Ett effektivt genomförande av höghastighetsjärnvägen kräver standardiseringar och möjlighet till 
repetition av de metoder och komponenter som används. För att få ut maximal potential av 
effektiviseringen bör Trafikverket beskriva kraven på till exempel en bro och sedan låta den privata 
marknaden utveckla och optimera processerna som leder fram till dess färdigställande enligt 
Trafikverkets ställda krav. Entreprenörerna menar på att det går att dra mer ekonomisk nytta av 
standardiseringar vid större kontrakt och därför bör Trafikverket överväga att inte dela upp 
sträckan i många mindre etapper. Det gör det också enklare att kvalitetskontrollera och optimera 
komponenter, produktionsmetoder och logistik.  

Andra förslag som förekommer är: 
 Specialarbeten läggs på separat kontrakt 

 Dedikerad fabrik 

 ”Full prefabrication system with launching execution system”  

 Bullerskydd fyllda med schaktmassor 

 

 

4. Hur bör interaktionen mellan Trafikverket och leverantörer organiseras för att 

säkerställa ett lyckat projekt? Till exempel: samarbetsnivå, kommunikation, 

riskhantering etc.  
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Kommunikationen bör vara ärlig och transparent genom hela projektet (konfidentiell under 
anbudstid) för att alla parter ska kunna maximera nyttorna av att arbeta tillsammans. Detta gäller 
speciellt riskhantering eftersom det finns mycket tid och kostnad att spara om den sköts på rätt 
sätt. Riskhanteringen kan underlättas om entreprenören blir involverad tidigt i processen och får 
lov att vara med och påverka projektet redan från början. Det är viktigt att fastställa 
kontraktsramarna tidigt för underlätta ovan nämnda arbete. 

För de entreprenörer som har tänkt att etablera sig på den svenska marknaden är det särskilt 
angeläget att komma in tidigt i projektet (fas 2) för att lära sig svenska förutsättningar, arbetssätt 
och dra nytta av den lokala kunskapen som finns här genom att hitta en lämplig samarbetspartner. 

Vidare nämns också: 
 Engelska som arbets- och kontraktsspråk 

 Effektiv verifikationsprocess av entreprenörens dokument 

 Val av mjukvara för informationsutbyte 

 

5. Vilken typ av kontrakt är mest fördelaktigt för det här projektet? Till exempel: 

totalentreprenad, prestationsbaserat kontrakt etc. 

Alla entreprenörer är överens om att totalentreprenad är den mest fördelaktiga kontraktsformen 
eftersom det ger entreprenören chans att komma in tidigt i processen och påverka genomförandet. 
Några reserverar sig lite eftersom de inte har så mycket bakgrundsinformation om projektet och 
därför inte kan vara specifika. Den här kontraktstypen ger fler nyttor till projektet, men stora 
kontrakt krävs. 

6. Vilken typ av kontrakt föredrar ert företag? Till exempel: ECI etc.  

Alla entreprenörer föredrar totalentreprenad eftersom det genererar ovan nämnda fördelar. Det ger 
dem också tid att hitta bra samarbetspartners och skicklig arbetskraft på den svenska marknaden.  

7. Föredrar ert företag rena byggnadskontrakt eller byggnation + underhåll? 

China 
Railway 

Byggnadskontrakt  

Vinci Inget svar  

Salini Byggnadskontrakt Har erfarenhet av båda kontraktstyperna. 

Engie B+U Om underhållskontraktet tillräckligt långt. 

Acciona B+U Kan tänka sig båda, men beror på 
upphandlingskriterierna. 

Bouygues B+U Genomför just nu totalentreprenad + underhåll i 
Frankrike. 

Condotte Byggnadskontrakt  

OHL B+U Kan tänka sig båda. Har erfarenhet av OPS-lösningar. 
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8. Hur mycket ska kontraktet vara värt för att ert företag ska etablera sig i 

Sverige/Europa? 

China 
Railway 

1 miljard SEK  

Vinci 600 miljoner euro Etablerar sig inte permanent, men flyttar resurser till 
projekt. 

Salini 150 miljoner euro Minimum för att etablera sig på en ny marknad. 

Engie 35-500 miljoner 
euro 

Beror på innehållet. Kan tänka sig mindre kontrakt i vissa 
fall. 

Acciona 400 miljoner euro  

Bouygues 300 miljoner euro Behöver summan för att generera mervärde i en 
Sverigeetablering 

Condotte 250 miljoner euro  

OHL 50 miljoner euro Vid den här nivån börjar OHL att bli konkurrenskraftiga 
gentemot lokala konkurrenter. 

 

9. Vilka hinder ser ni för att etablera er på den svenska marknaden? 

Sex av åtta företag menar att språket är det svåraste hindret att överkomma för att etablera sig på 
den svenska marknaden. Det är dels på grund av alla dokument som skulle behöva översättas inom 
anbudstiden och dels på grund av att engelska inte alltid tillåts som arbetsspråk hos 
underleverantörer. Det blir svårt att kommunicera effektivt, men problemet skulle kunna lösas 
genom att entreprenören själv anlitar svensk arbetskraft. Dock erfar ett par företag att svenska 
företag inte alltid är välvilligt inställda till samarbete med utländska företag vilket i sin tur skapar 
en marknadsbarriär för deras etablering på den svenska marknaden. China Railway nämner också 
att arbetsvisum och yrkesbevis är hinder för dem. Condotte ser inga hinder att etablera sig på den 
svenska marknaden. 

 

10. Vilket stöd behöver ni för att lämna anbud på ett projekt i Sverige? Vilka andra 

villkor kräver ert företag för att lämna in anbud i Sverige? Till exempel: 

betalningsmetod, anbudstid etc. 

Merparten av entreprenörerna vill få möjlighet att lämna in anbuden på engelska för att ha en 
chans mot svenska konkurrenter. De skulle också vilja ha mer dokument översatta till engelska för 
att jämna ut språk- och kulturbarriären som de upplever i anbudsprocessen. Ett par entreprenörer 
vill kunna lämna anbud tillsammans med en svensk entreprenör för att underlätta och förbättra 
deras anbud, därför bör Trafikverket främja och möjliggöra samarbeten mellan svenska och 
utländska företag. Flera entreprenörer tror att det kommer ge mervärde till Trafikverket och önskar 
därför också en längre anbudstid så de kan sätta sig in i den svenska marknaden.  

Det är viktigt att ramarna och innehållet för anbudet är tydliga så att entreprenören kan lämna så 
bra bud som möjligt, utan för stora osäkerheter och prisintervall. De önskar också längre anbudstid 
för att förbereda de tekniska lösningar som behövs för att genomföra det utlovade arbetet på ett 
effektivt och tillfredsställande sätt.  
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De ekonomiska aspekterna som entreprenörerna tar upp rör skillnaderna mellan valutor och hur 
mekanismer för att på bästa sätt förutse utvecklingen mellan euron och den svenska kronan görs. 
Ett neutralt eller positivt kapitalflöde bör finnas och entreprenören bör få föreslå en 
utbetalningsplan och eventuell förskottsbetalning för att täcka kostnader i uppstarten av projektet. 

Under anbudsskedet bör också följande tas i beaktning: 
 Ställ höga kvalitetskrav 

 Ta fram mekanismer som motstår abnorma anbud 

 

 

11. Vad kan öka innovation och produktivitet i upphandlingen? 

Stora kontrakt där entreprenören kan komma in tidigt och få möjlighet att föreslå utformning och 
konstruktionsmetoder genom sina erfarenheter ses av flera entreprenörer som det viktigaste för att 
trigga innovation och produktivitet i upphandlingen. Trafikverkets inbjudan till dialog och vilja att 
öppna upp för utländska företag med erfarenheter på ett globalt plan ses som positivt då det ökar 
förståelsen mellan parterna vilket i sin tur underlättar arbetet för entreprenören. Om dialogen finns 
och kraven i upphandlingen är på rätt nivå skapar det innovation och produktivitet. Att introducera 
bonusar eller ha några som är prekvalificerade kan också öka innovation och produktivitet.  

 

12. Har ert företag erfarenhet från andra kontraktsmodeller än FIDIC? 

Alla företag som svarat på frågeformuläret har erfarenhet av fler kontraktsmodeller än FIDIC. OPS 
(PPP), ABT 06, AB 04 och ECI är några exempel som nämns. 

 

Återkommande punkter: 
 Entreprenörer vill vara med tidigt i processen.  

 Större omfattning av etapper – minskar risken för förseningar, kostnadsökningar etc. och ökar 

innovationsviljan. 

 Entreprenörer vill i flera fall etablera sig på den svenska marknaden och värva lokal kunskap. 

 Ställ bara funktions-/miljökrav. Entreprenören löser konstruktion och produktion. 

 Alla vill ha totalentreprenad för större frihet. 

 Kontraktsstorlek för anbudsgivning varierar från 350 miljoner-6 miljarder SEK. 

 Öppen och transparent kommunikation. 

 Gemensam riskhantering. 

 Engelska som arbets- och kontraktsspråk. 

 Längre anbudstid. 

Syntes 

I ett antal punkter är de svenska och de internationella resultaten helt överensstämmande. Det 

gäller: 

 Att entreprenören kan kontrakteras och medverka redan i fas 2. 

 Industriell produktion är möjlig. 

 Attraktiva affärsupplägg är viktigt.  

 Kontraktsformer (totalentreprenad) med frihetsgrader föredras.  

 ”Rätt” etappindelning, hellre större än mindre.  

 Viktigt att bygga starka organisationer.  

 God samverkan ger god framdrift och ekonomi. 
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Fortsatt arbete 

De slutsatser som framkommit i den här studien kan i ett fortsatt fördjupande arbete delas in i olika 

ansvarsområden. Det finns många beröringspunkter mellan program- och projektnivå, men 

ansvaret för frågan bör ligga på någon av de nivåerna. En nära samverkan mellan programmet och 

projektet är viktig.  

1. Program En ny generation järnväg 

På programnivå bör följande punkter ligga: 

 Klimatpåverkan  

 Regelverk och kravdokument 

 Resurs och kompetensförsörjning 

 Nyttobedömningar 

 FOU 

 Masshantering  

 

Gällande klimatpåverkan, masshantering samt resurs och kompetensförsörjning så drivs redan 

utredningar på programnivå och därför kan de delarna samordnas med dessa pågående uppdrag. 

FOU drivs också av expertgrupp på programnivå. De slutsatser som deluppdrag Hässleholm-Lund 

gjort delges de ansvariga för dessa pågående utredningar och grupper.  

Regelverk och kravdokument. Utreda om det fortfarande finns svenska särkrav som inte är 

relevanta. Möjligheten att använda ett projektunikt regelverk bedöms som svår att realisera. De för 

höghastighetsjärnvägen specifika regelverk som finns och vidareutvecklas successivt kan ses som 

systemspecifika. Därför bör fokus för programmet i första hand vara att de blir så bra och relevanta 

som möjligt.  

Nyttobedömningar. Olika utformningars (viadukt respektive markförlagt) nyttor ur ett 

samhällsperspektiv när det gäller exempelvis påverkan av barriäreffekt, möjlighet till fortsatt 

markanvändning, mm. Det finns indikationer på att sådant arbete är utfört, en undersökning av vad 

som redan finns är en början. 

 

2. Projekt Hässleholm-Lund 

På projektnivå bör följande punkter ligga: 

 Tidigt beslutad korridor  

 Tidig medverkan av entreprenör (fas 2) 

 Affärsupplägg och upphandlingsstrategier 

 Frihetsgrader 

 Etappindelningar 

 Starka projektorganisationer 

 Samverkan 

 LCC (Life Cycle Cost) 
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 Klimat

 Industriell produktion

 Bryta ned den identifierade effektiviseringspotentialen

Ett projekt för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund kommer att inledas med att en projektplan 

skrivs och i den kommer att antal av de identifierade slutsatserna att bearbetas vidare. I arbetet med 

att planera projektet och ta fram projektplanen kommer på ett naturligt sätt punkterna kring val och 

beslut av korridor, upphandlingsstrategier, hur och när entreprenörer ska kontrakteras, 

affärsupplägg med frihetsgradsnivå, etappindelningar, projektorganisationer och samverkan att 

ingå och arbetas med. Det arbetet påbörjas hösten 2017. 

För jämförelsen av koncepten behöver man för att få ett bredare underlag även applicera 

klimatpåverkan och LCC-analys. Det görs tillsammans med specialister inom detta internt på 

Trafikverket under hösten 2017. 

För att kunna realisera de möjligheter och effekter man skulle kunna få ut av att genomföra en 

industrialiserad produktion behöver man fördjupa sig ytterligare i frågan. Det kan ske under hösten 

2017 med hela eller delar av gruppen som arbetat med deluppdrag Hässleholm-Lund, genom att 

man för viaduktutförandet gör en pilotstudie på hur en industriell produktion skulle se ut, till 

exempel avseende markanspråk, produktionsflöde, transporter, montage, design och gestaltning. 

För det markförlagda konceptet finns också möjligheter för industriell produktion och även där 

behöver fördjupning ske, både i vilka moment som det kan vara relevant och hur det kan göras.  

För att realisera den identifierade effektiviseringspotentialen (ca 30 %), så behöver den mer 

ingående studeras och brytas ned. Ett sådant arbete bör involvera gruppen som arbetat med 

deluppdrag Hässleholm-Lund. 
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Bilaga 1 

 

Groups 

1. Marknad/Leverantörer  
Andra projekt  
Arbetsmarknadskonflikter  
Dålig projektstyrning  
Internationell marknad  
Kompetensbrist  
Konjunkturläge  
Konsultkompetens  
Marknad påverkan  
Marknaden  
Materialtillgång  
Mobilisering  
Överhettad marknad  
Resurser  

2. Trafikverket/projektorganisation  
Ambitionsnivån tekniska lösningar  
Ändrade standarder  
Arbetsmiljö  
Beställare vem blir det?  
Dålig projektstyrning  
Empiribrist erfarenhetsåterföring  
Estetik  
Frihetsgrader  
Globalisering  
Kommunikation  
Kompetensbrist  
Komplexitet  
Kravanalys(rätt lösningar)  
Kvalité på FU  
Kvalité/ambitionsnivå i tidigare HH-projekt  
Livscykelkostnad  
Mandat o beslut  
Nya interna krav  
Överprövning  
Prioritering  
Professionell beställarorganisation  
Projektering o gransknings process  
Projektform/affärsform  
Regelverk  
Statligt bolag  
Systematik i lärandet  
Tillgängliga medel  
Tydlig målbild/vision  
Upphandlingsform  
Utvärderingsmodell  

3. Lagar, regler och myndigheter  
Bullerskyddsåtgärder  
Dimensionerande laster  
EU-påverkan  
Grundvattenpåverkan  



       15 

Groups 

Högre säkerhetskrav  
Lagar  
Masshantering  
Miljökrav  
Nya krav  
Nya myndighetskrav  
Sociala krav vid upphandling 
Tillstånd(miljödomar etc)  

4. Politik och opinion
3:e man påverkan  
Ändrade politiska krav  
Barriäreffekter  
Behovet finns(väl in sålt)  
Behovet om 10 år  
Engagemang från 3:e man  
Externa krav t ex från Regeringen 
Hyperloop  
Jordbruksmark  
Kommunala särintressen  
Markägare  
Media  
Nya transportsätt  
Överklagande  
Politisk oenighet  
Politiska förändringar  
Tillgänglighet 3: man  
Val  

5. Berg, jord och grundvatten
Arkeologi 
Bergteknik 
Geoteknik 
Hydrologi 
Väder o vind 

6. Optimering av linjen
Optimering av linjen  
Systemval/profilhöjd  
Val av lokalisering på ofullständigt underlag 

7. Teknik och metoder
Digitalisering  
Industriella produktionsmetoder 
Ny teknik  
Standardiserade byggmetoder  

8. Interaktion TRV/leverantörer
Affärskulturer  
Arbetsmiljö/olyckor  
Dialog med externa aktörer 
Entreprenadindelning  
Etappindelning  
Fördelning av risker  
Förmåga att samarbeta  
Kulturskillnader/språk  
Marknadsdialog  
Nya samverkansmodeller  
Paketering av entr.  
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Groups 

Rätt bemanning i tid  
Sättet att bygga på (tid)  
Transparens  

 





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