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Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om riktpriset i ECI projekt samt krav på BIM 
modeller avseende detaljeringsnivåer. 
Early Contractor Involvement (ECI) är en relativt ny samverkansmodell i Sverige 
som används av Trafikverket i ett fåtal väldigt stora infrastrukturprojekt. ECI består 
av två faser och går ut på att beställaren samverkar med entreprenören i ett tidigt 
skede, fas 1, där entreprenörens kompetens och erfarenhet är värdefull redan i 
planeringen. Om beställare och entreprenör kommer överens om den ungefärliga 
kostnaden, riktpriset, för att utföra arbetet enligt fas 1, får entreprenören också 
utföra arbetet som en totalentreprenad i fas 2.  
BIM är en viktig pusselbit för framgång i ECI-projekt och kan förbättra samverkan 
mellan olika aktörer och team i projekteringen. Informationen i modeller kan lätt 
flyttas mellan team och användas för att förkorta beslutsprocesser.  
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken detaljeringsnivå i modeller 
som är nödvändig för ECI-projektets första fas (riktprisfasen), samt undersöka hur 
Trafikverket ställer krav på BIM och modellers detaljeringsnivåer.  
Studien genomfördes genom att göra en jämförelse av erhållet riktpris för två 
brandsläckningssystem med olika detaljeringsnivå (LOD200 och LOD300) i en 
tunnelmodell. Studien avgränsar sig till endast bruttokostnader för material såsom 
rör, rörkopplingar och ventiler.  
Undersökningen visade utifrån mängdförteckningen att riktpriset för modellen med 
högre detaljeringsnivå (LOD 300) är 95% större än för den lägre nivån (LOD 200). 
I modellen med LOD 200 beräknades riktpriset enbart på rören vilket gjorde en 
stor skillnad jämfört med LOD 300 där riktpriset beräknades på rören, 
rörkopplingar och ventiler.  
Utifrån det kan slutsatsen dras att en modell med detaljeringsgrad LOD 200 inte 
innehåller tillräckligt med information för att kunna prissättas utan alltför stor 
prisavvikelse och risk. 
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involved at an early stage and cooperate with the client. This way, the contractor’s 
valuable expertise and experience can contribute early in the project. If the client 
and the contractor agree on the target price from phase 1, the contractor get a 
turnkey contract for phase 2.  
BIM is an important piece of the puzzle for success in ECI projects and can 
improve collaboration between different actors and teams in the design. The 
information in models can easily be moved between teams and used to shorten 
decision processes. 
The purpose of the thesis is to investigate the necessary level of development in 
models for the first phase of the ECI project (target price phase), and to examine 
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Definitioner 
Autodesk Revit 2018.3 Mjukvara för tredimensionell modellering av bland 

annat byggnadsverk och installationssystem. Utgivet 
av Autodesk, version 2018.3.  

Building Information 
Modelling (BIM) 
 
 

Är en arbetsmetod för hantering av byggnads-
information vid projektering, utförande och för-
valtning av en byggnad eller anläggning. 

Early Contractor 
Involvement (ECI) 
 

En samverkansform där beställare och entreprenör 
samverkar tidigt i komplexa projekt. Beställaren får 
tillgång till entreprenörens kunskap om hur projektet 
utförs på bästa sätt och delar samtidigt på den 
ekonomiska risken (se Riktpris). 
Består av två faser: 
Fas 1, där planering av projektet och riktpris-
handlingar tas fram, från vilka ett riktpris för fas 2 kan 
tas fram. 
Fas 2, en totalentreprenad där detaljprojektering av 
projektet och utförandet ingår. 

Enhetspris Pris per enhet. Exempelvis pris per stycke ventil eller 
pris per meter rör.  

Level of  
Development 
 

Beskriver detaljeringsnivå d.v.s. mängden information 
hos objekt i en modell. Informationen kan vara både i 
form av geometrisk representation i modellen eller 
icke-visuell information såsom objektspecifika 
attribut. 
 

Riktpris 
 

Tas fram i ECI-projektets första fas. Är ett riktmärke 
för hur mycket totalentreprenaden i fas 2 kommer 
kosta.  
Eventuellt över- eller underskott i slutlig kostnad för 
projektet jämfört med riktpriset delas mellan 
entreprenör och beställare.  

Totalentreprenad En entreprenadform där beställaren förfrågar en 
funktion och entreprenören ansvarar för både 
projektering och utförande av entreprenaden.  

Utförandeentreprenad Entreprenadform där beställaren ansvarar för 
projekteringen och upphandlar entreprenör att utföra 
entreprenadarbetet efter färdiga bygghandlingar. 
Beställaren ansvarar för funktionen och entreprenören 
ansvarar för att arbetet stämmer överens med 
bygghandlingar. 
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 Inledning  
Den här rapporten är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik vid 
Högskolan Dalarna som behandlar användningen av digitala verktyg i projektplanering i VA-
system. Examensarbetet är utfört i samarbete med företaget TFIP International.   

 Bakgrund  

I bygg- och anläggningsbranschen finns många branschspecifika regler och normer, som är till 
för att förenkla och standardisera entreprenadavtalen. En negativ konsekvens av 
standardavtalen är att entreprenörer är tysta om felaktigheter i beställarens förfrågningsunderlag 
för att senare kunna tjäna pengar på tilläggs- och ändringsarbeten (ÄTA-arbeten). Detta har 
skett i så stor utsträckning att det på vissa håll pratas om ett ÄTA-krig. (Hane, 2019)  
I komplexa projekt med många osäkerhetsfaktorer, som infrastruktursatsningar, finns ett värde 
i att resultatet av projektet får hög kvalitet och att det kan utföras på ett bra sätt utan att befintlig 
trafik påverkas. Genom att beställaren tar med en entreprenör redan i utvecklingsfasen av ett 
projekt (även kallat tidiga skeden) tillvaratas viktig kompetens och erfarenhet för att målet ska 
nås. Den här projektmodellen med hög nivå av samverkan tidigt i projekt, kallas Early 
Contractor Involvement (ECI), är relativt ny i Sverige och används i ett fåtal mycket stora 
projekt av Trafikverket. 
Användningen av 3D-modellering och BIM är relativt nytt och tycks svårt att implementera 
fullt ut av branschen. Fler och fler intresserar sig för BIM och sedan 2015 ställer Trafikverket 
krav på användning av BIM i alla sina projekt. (Trafikverket, 2017a) I BIM-modellerna finns 
olika detaljeringsnivåer, eller Level of Development (LOD), som avgör hur noggrant varje 
enskilt objekt ritas och hur mycket information det tilldelas. (BIMForum, 2017) Den här 
detaljeringen har sedan en effekt på hur noggrant objekten kan prissättas i en 
mängdförteckning.   
Företaget Technology for Infrastructure Projects (TFIP) är ett konsultföretag specialiserat på 
projektering av installationssystem med infrastruktur som ett av sina huvudsakliga 
affärsområden. TFIP arbetar med några av Sveriges största infrastrukturprojekt och ligger i 
framkant inom 3D-projektering och BIM.  
Det generella forskningsläget kring användning av BIM i ECI-projekt är ganska tunt, en 
masteruppsats från Chalmers tekniska högskola studerar användandet av BIM i ECI-projekt ur 
ett managementperspektiv. (Hallgren & Häggblad, 2017) En annan masteruppsats vid Chalmers 
tekniska högskola undersöker hur ECI som projektform påverkar entreprenörens affärsmodell 
och vilka faktorer som är avgörande för entreprenörens beslut att lämna anbud i ECI-projekt. 
(Blad & Johansson, 2015)  

 Syfte  

Samverkansformen Early Contractor Involvement (ECI), är ny i Sverige och därför saknas 
många normer och standarder. På området BIM finns ingen entydighet kring vilka 
detaljeringsnivåer som behövs för de olika faserna. 
Studien syftar till att definiera vilken detaljeringsnivå i modeller som är nödvändig för 
projektets första fas, riktprisfasen, genom att göra en komparativ studie där ett och samma 
system modelleras i två olika detaljeringsnivåer. Jämförelsen kommer göras mellan erhållet 
riktpris för de olika modellerna. Det system som avses är ett installationstekniskt system för 
brandsläckning i en trafiktunnel. 
Målsättningen är att bidra med ett resonemang som i framtiden kan bidra till en norm för 
hantering av detaljeringsnivåer i ECI-projekt. 
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 Avgränsningar 

Studien avser att jämföra erhållet riktpris ur en modell över ett brandsläckningssystem av två 
olika detaljeringsnivåer i en mindre trafiktunnel. Riktpriset omfattar i den här studien enbart 
bruttokostnader för material, då utredningen i detta skede ej tar hänsyn till övriga kostnader så 
som exempelvis arbetskonstnad i installationsfas. 
. 

 Frågeställningar 

 Hur ställer Trafikverket krav på BIM och detaljeringsnivåer i stora ECI-projekt?  
 Går det att leverera handlingar med lägre detaljeringsnivå utan att handlingarna tappar 
kalkylerbar kvalitet? 
 Hur skiljer sig en mängdförteckning för samma system ritade i olika detaljeringsnivåer? 
Hur mycket skiljer det mellan framräknat riktpris?   
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 Teori 

 Vanliga entreprenad- och ersättningsformer i Sverige  

I den svenska byggbranschen finns två huvudsakliga entreprenadformer med bransch-
gemensamma standardkontrakt. Utförandeentreprenader enligt Allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB04) och totalentreprenader enligt 
ABT06. (BKK, 2004) 

 Utförandeentreprenad 

Det finns två typer av utförande-
entreprenader; delad entreprenad och 
generalentreprenad. (BKK, 2004) I en 
delad entreprenad upphandlar beställaren 
olika entreprenörer för olika arbeten och 
sköter själv samordningen av arbetet. De 
olika entreprenörerna har ett direkt avtals-
förhållande till beställaren men inget 
avtalsförhållande sinsemellan. Se figur 1. 
I en generalentreprenad upphandlas en 
huvudentreprenör som är ansvarig för hela 
entreprenaden. Denna huvudentreprenör 
kan i sin tur anlita underentreprenörer men 
dessa har inget avtalsförhållande till 
beställaren. Se figur 2.  
Gemensamt för utförandeentreprenaderna 
är att entreprenören upphandlas för att 
utföra entreprenaden enligt färdiga 
bygghandlingar upprättade av antingen 
beställaren själv, eller av en separat 
upphandlad projekteringskonsult.  I en 
utförandeentreprenad har entreprenören 
enbart ansvar för att entreprenadarbetet är 
utfört i enighet med tillhandahållna 
handlingar. Om utfört arbete innebär att 
funktionskrav inte uppfylls är det 
beställarens ansvar. (BKK, 2004) 
 

 Totalentreprenad  

I en totalentreprenad upphandlas samma entreprenör för att utföra både detaljprojektering och 
utförande utifrån beställarens funktionskrav. Funktionskraven kan ställas i form av 
programhandlingar och ett förfrågningsunderlag, ibland ingår där en teknisk rambeskrivning. 
Totalentreprenören får här ett stort ansvar för att upprättade bygghandlingar ska uppfylla 
beställarens funktionskrav och andra krav från t.ex. myndigheter. Samtidigt finns här möjlighet 
till mer innovativa lösningar än i en utförandeentreprenad. (Hansson & Olander, 2015) 
 

Figur 2 - avtalsförhållanden i en 
generalentreprenad. (Hansson & Olander, 2015) 

Figur 1 - avtalsförhållanden i en delad entreprenad. 
(Hansson & Olander, 2015)  
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 Stora projekt  

I stora projekt kan flera avtalsförhållanden 
finnas samtidigt. Projekt Västlänken i centrala 
Göteborg omfattar en järnvägssträcka på 8 km, 
varav 6 km i tunnel, samt tre nya pendeltåg-
stationer. Projektet är uppdelat på sex olika 
entreprenader upphandlade med både ECI, 
vanlig total- och utförandeentreprenad. Därtill 
kommer arbetet med bana, el, signalsystem och 
tele (även kallat BEST-arbeten) upphandlas 
separat för i stort sett hela sträckningen. I 
upphandlingsstrategin behandlas BEST-
arbetena som en enskild entreprenad (Brunbäck, 
2014), men skulle kunna tolkas som en 
sidoentreprenad enligt definitionen i AB04. 
 

”Sidoentreprenör: den som vid sidan av entreprenören utför entreprenad åt 
beställaren i anslutning till eller inom arbetsområdet.” (BKK, 2004) 

 

 Ersättningsformer  

De vanligaste ersättningsformerna för entreprenader är fast pris, löpande räkning och 
mängdkontrakt (även kallat fasta á-priser). Dessa lämpar sig olika bra vid olika typer av arbeten 
och hur entreprenadkontraktet är skrivet. Fast pris innebär att beställaren upphandlar 
entreprenören för att utföra ett arbete till ett vid kontraktsskrivningen bestämt pris. 
Ersättningsformen fast pris gör det lätt för beställaren att välja entreprenör om inkomna anbud 
enbart värderas efter lägsta pris. Fast pris är den vanligaste ersättningsformen i byggprojekt och 
förskjuter den ekonomiska risken på entreprenören. (Hansson & Olander, 2015) 
Om en entreprenör ersätts enligt självkostnadsprincipen, löpande räkning, får denna betalt för 
sina faktiska utgifter. Det kan vara yrkesarbetares och arbetsledares lön, material, hjälpmedel, 
nödvändiga försäkringar, central administration och liknande, tillkommer gör ett procentuellt 
entreprenörsarvode.  
En variant på fast pris är fasta á-priser eller mängdkontrakt, där entreprenören lämnar anbud 
med bestämt pris per enhet, men där antalet enheter inte är bestämt eller är osäkert. Det kan 
tillämpas vid exempelvis schaktningsarbeten, där exakta volymer inte går eller är av mindre 
betydelse att veta på förhand. (BKK, 2004) 
  

Figur 3 - avtalsförhållande i en 
totalentreprenad. (Hansson & Olander, 2015) 
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 Early Contractor Involvement  

Statskontoret framhåller i rapporten ”Sega gubbar” att samverkan i komplexa bygg- och 
anläggningsprojekt med hög osäkerhet är att föredra framför samverkan i enklare projekt av 
mindre omfattning. (Statskontoret, 2009) I Produktivitetskommitténs betänkande föreslås att 
Trafikverket år 2018 ska upphandla 50% av den totala projektvolymen som totalentreprenader. 
Det gäller projekt inom verksamhetsområde Stora projekt och Investeringar värda mellan 25 - 
500 miljoner svenska kronor. (Produktivitetskommittén, 2012)  
Idén med Early Contractor Involvement är att entreprenör och beställare tillsammans ska hitta 
de bästa lösningarna för projektet, både avseende kvalitet och kostnad, på ett effektivt sätt. 
(Trafikverket, 2018a)  

 Vad är ECI?  

Figur 4 - MacLeamy-kurvan beskriver förhållandet mellan möjligheterna att påverka kostnader 
och den faktiska kostnaden för ändringar under projektets gång (Whitefrog, 2013). 
 
Early Contractor Involvement (ECI) beskriver en kontraktsmodell som skiljer sig från de 
traditionella entreprenadformernas kontraktsmodeller. Här kopplas en entreprenör in redan 
efter fastställd väg- eller järnvägsplan för att delta i planeringen av projektet. Entreprenören har 
unik kompetens och erfarenhet av vad som är möjligt att producera och vad som är kostnads-
drivande, på så vis kan entreprenören påverka kostnadsutvecklingen för hela projektet, se figur 
4. (van Raalte & Bosch, 2017)  
ECI bygger på två olika faser. I fas 1 planeras och utvecklas projektet med entreprenör och 
beställare i samverkan. Målet med fas 1 är att ta fram ett underlag med fungerande tekniska 
lösningar för hela anläggningen. Detta ligger sedan till grund för att göra en estimering av 
kostnaden att bygga det, ett riktpris. Riktpriset definieras vidare i upphandlingsstrategin för 
projekt Västlänken som en uppskattning av den slutliga kostnaden för totalentreprenaden i fas 
2. (Brunbäck, 2014)  
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Fas 2 liknar en traditionell totalentreprenad med detaljprojektering, där bygghandlingar tas 
fram, samt utförande. (van Raalte & Bosch, 2017)  
 

 
 

 

 Förutsättningar för ECI  

Trafikverkets bedömning är att kontraktsmodellen kommer tillämpas på ungefär fem projekt 
per år inom verksamhetsområde Stora Projekt eller Investering. (Trafikverket, 2018a)  
En bedömning av projektets grad av komplexitet och osäkerhet görs mycket tidigt av 
Trafikverket och resulterar i att projektets typ bestäms. De olika projekttyperna definieras i 
Trafikverkets affärsstrategi för entreprenader och tekniska konsulter, se bilaga 1, TDOK 
2016:0199. (Trafikverket, 2017c) För att Trafikverket ska besluta att upphandla enligt 
Kontraktsmodell Samverkan Nivå Hög ska projekttypen landa i någon av följande:  
 

- E4 Komplexa projekt med stora frihetsgrader och hög osäkerhet 
- E5 Komplexa projekt med små frihetsgrader och hög osäkerhet 
- E6 Komplexa projekt med mycket hög osäkerhet 

Det skriver Trafikverket i kontraktsmodellens handledningsdokument, se bilaga 3 TDOK 
2016:0234. (Trafikverket, 2018b) 
Exempel på entreprenader med upphandlade enligt ECI är Västlänkens delprojekt Centralen 
och delprojekt Korsvägen (Brunbäck, 2014) samt Varbergstunneln, en 8 km lång ny järnvägs-
sträckning varav 3 km i tunnel under centrala Varberg, enligt kontraktstilldelning i upp-
handlingssystemet CTM, se bilaga 4. (Trafikverket, 2018c) 

 Ersättningsmodell i ECI-projekt 

Enligt ECI-modellen ersätts entreprenören enligt självkostnadsprincipen (löpande räkning) med 
incitament. Incitamentet innebär att beräknat riktpris i fas 1 blir en ”noll-nivå”; om 
slutkostnaden för projektet avviker från riktpriset får Trafikverket och entreprenören dela på 
över- eller underskott. (Trafikverket, 2018b) Den slutliga mellanskillnaden, incitamentet, 
fördelas 80/20 mellan beställare och entreprenör, oavsett om det är vinst eller förlust. Se bilaga 
2, TDOK 2016:0233. (Trafikverket, 2018a) 

Figur 5 - ECI visualiserat. (van Raalte & Bosch, 2017) 
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I kontraktstilldelningen för projekt Varbergstunneln framgår att den andra fasen, med detalj-
projektering och utförande, har lagts till som option i kontraktet, se bilaga 4. (Trafikverket, 
2018c) En option ger Trafikverket rätt att köpa totalentreprenaden i fas 2 enligt Skatteverkets 
definition av optioner. (Skatteverket, 2019)  
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 BIM  
Det finns flera likartade begrepp på både svenska och engelska som förkortas BIM. Några 
exempel är ByggnadsInformationsModell, ByggnadsInformationsModellering; Building 
Information Model(-ling) och Building Information Management. I detta examensarbete avser 
BIM ByggnadsInformationsModellering enligt definition i Trafikverkets strategi för BIM, se 
bilaga 5. (Trafikverket, 2017a) 
Den gemensamma nämnaren är att BIM är ett verktyg för hantering, användning och bevarande 
av information om en byggnad eller anläggning. Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på 
användning av BIM i alla sina upphandlingar. (Trafikverket, 2017a) En digital tredimensionell 
modell är en viktig del av BIM-verktyget. Enligt Trafikverkets kravdokument TDOK 
2015:0181 Objektsorienterad informationsmodell, innehåller en modell objekt samt attribut. 
Objekten bildar en visuell representation i 3D av en byggnad eller anläggning. Se bilaga 6. 
(Trafikverket, 2017b)  
I dagsläget är det inte reglerat i standardkontrakten (AB/ABT) var modeller befinner sig rent 
juridiskt. Arbete pågår med att införa skrivelser. (SBUF, 2017)  

 Modellernas detaljeringsnivå  

Begreppet LOD kan vara en förkortning av åtminstone två begrepp, Level of Development 
(BIMForum, 2017) och Level of Detail. Trafikverket definierar Level of Detail som strikt 
geometrisk information om 3D-objekt i en modell. I Trafikverkets definitioner finns ytterligare 
ett begrepp, LOI (Level of Information), som avser detaljeringsnivå av objektets icke-visuella 
attribut. (Trafikverket, 2017b) I det här arbetet avser LOD Level of Development, som 
innefattar både visuell och icke-visuell information. 
I Sverige finns ingen branschgemensam definition av olika detaljeringsnivåer. I Bygg-
handlingar 90 Del 8 framhålls det att detaljerade objektkrav bör ställas i respektive projekts 
leveransspecifikationer. (Bygghandlingar 90, 2008)  
I det här examensarbetet används därför BIMForums publicerade LOD Specification 2017. 
LOD definitionerna fungerar ackumulativt; d.v.s. informationen i en högre detaljeringsnivå 
läggs till den information som fanns i en lägre nivå. Detaljeringsgraderna delas in i sex olika 
nivåer. (BIMForum, 2017) Följande tabeller är ett utdrag ur BIMForums LOD Specification 
2017, översatt till svenska. För definitionerna på originalspråk, se bilaga 7 och 8.   
 
Tabell 1 - Generella definitioner enligt LOD Specification (BIMForum, 2017) 

Definition generell 

LOD 100 

Modellelement kan vara grafiskt representerade i modellen med en symbol eller annan 
generisk representation, men uppfyller inte kraven för LOD 200. Information relaterad till 
modellelementet (i.e. enhetspris, tonnage av HVAC, etc.) kan hämtas från andra 
modellelement.  
BIMForums tolkning: Element i LOD 100 är inte geometriska representationer. Exempel är 
information bilagd till andra modellobjekt eller symboler som visar existensen av en 
komponent men inte dess form, storlek, eller precisa läge. All information hämtad fån LOD 
100-element måste anses approximativa.  
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LOD 200 

Modellelement är grafiskt representerade i modellen som ett generiskt system, objekt eller 
sammansättning med ungefärlig kvantitet, storlek, form, läge och orientering. Icke-grafisk 
information kan också tilldelas modellobjektet.  
BIMForums tolkning: Vid denna LOD är element allmänna platshållare. De kan vara 
identifierade(kända) som komponenterna de representerar, eller de kan vara volymer för 
reservation. 
All information hämtad från LOD 200 måste betraktas som ungefärlig.  

LOD 300 

Modellelementet är grafiskt representerat i modellen som ett specifikt system, objekt eller 
hopsättning med avseende på kvantitet, storlek, form, läge och orientering. Icke-grafisk 
information kan också tilldelas modellobjektet.  
BIMForums tolkning: Kvantitet, storlek, form, läge och orientering av elementet som 
projekterat kan mätas direkt från modellen utan att hänvisa till icke-modellerad information 
såsom anteckningar eller länktext med dimensioner. Projektets geografiska referensram är 
definierat och elementet är lokaliserat noggrant med hänsyn till referensramen.  

LOD 350 

Modellelementet är grafiskt representerat inom modellen som ett specifikt system, objekt eller 
sammansättning med avseende på kvantitet, storlek, form, läge, orientering och gränssnitt till 
andra byggsystem. Icke-grafisk information kan också tilldelas modellelementet.  
BIMForums tolkning: Delar nödvändiga för koordinering av elementet gentemot närliggande 
eller fastsatta/ihopkopplade element är modellerade. Detta inkluderar saker som stöd och 
anslutningar. Kvantitet, storlek, form, läge och elementets orientering enligt projekteringen 
kan mätas direkt ur modellen utan att hänvisa till icke-modellerad information såsom 
anteckningar eller länktext med dimensioner.  

LOD 400 

Modellelementet är grafiskt representerat inom modellen som ett specifikt system, objekt eller 
hopsättning i förhållande till storlek, form, läge, kvantitet och orientering med detaljering, 
tillverkning, montering, montering och installationsinformation. Icke-grafisk information kan 
också tilldelas modellelementet. 
BIMForums tolkning: elements i LOD400 modelleras med tillräckligt detaljer och 
noggrannhet för tillverkning av den representerade komponenten. Kvantiteten, storleken, 
formen, läget och orienteringen av elementet enligt projekteringen kan mätas direkt ur 
modellen utan att hänvisa till icke-modellerad information såsom anteckningar eller länktext 
med dimensioner. 

LOD 500 

Modellelementet är en representation som kan verifieras i fält avseende storlek, form, läge, 
kvantitet och orientering. Icke-grafisk information kan också tilldelas modellelementen.  
BIMForums tolkning: Eftersom LOD 500 relaterar till fältverifiering och inte är en indikation 
för utveckling till en högre nivå av elementets geometri eller icke-grafisk information kommer 
denna specifikation varken definiera eller illustrera den.  
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Följande tabell är ett utdrag ur BIMForums LOD Specification 2017, avsnitt D4010.10 Water-
Based Fire-Suppression, översatt till svenska.  
 
Tabell 2 - LOD definitioner för brandvattenrör (BIMForum, 2017) 
 

Definition – specifikt för brandrör  

LOD 100 

Diagrammatiska eller schematiska modellelement  
Konceptuell och/eller schematisk layout/flödesdiagram  
 

LOD 200 

Schematisk layout med ungefärlig 
storlek, form och läge av huvud- och 
stigarledningar 
 
                                                                                                                
 
 

LOD 300 

Modellerad som design-
specificerad storlek, form, avstånd 
och läge av rör, lutning (vid 
behov), ventiler, rörkopplingar, 
isolering för avstick, huvud- och 
stigarledningar. 
Ungefärliga behov av avstånd och 
fria utrymmen som krävs för alla 
specificerade hängare, stöd, 
vibration och seismisk kontroll som ska användas i layouten av alla avstick, huvud- och 
stigarledningar. 
Obstruktionsvolymer modellerade.                                                   
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LOD 350 

Modellerad som faktisk storlek, 
form, avstånd och läge, lutning (om 
det behövs), röranslutningar, 
ventiler, rördelar och isolering för 
huvud- och stigarledningar. 
Faktisk storlek, form, avstånd och 
fria utrymmen, stöd, vibrationer 
och seismisk kontroll som ska an-
vändas i layouten av alla huvud-
ledningar och stigarledningar.  
Håltagningar i väggar och bjälklag 
modellerade som enskilda objekt.  
Faktiska obstruktionsvolymer modellerade.  
 
 

LOD 400 

Kompletterande komponenter 
som krävs för tillverkning och 
fältinstallation modelleras.   

LOD 500  

Ej tillämpbart (ej nödvändigt med representation identisk verkligheten i modell)  
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 BIM som verktyg för kalkylering  

Användningen av BIM leder till ökad produktivitet och kvalitet i projekteringen. (Trafikverket, 
2017a) BIM är vedertaget begrepp bland installationsföretag, men användningen är väldigt 
skiftande. En intervjustudie från SBUF pekar på att användandet av BIM för kalkylering är lågt 
i utförandeentreprenader men högre i totalentreprenader. Det kan även vara behjälpligt för att 
automatisera annars obetalt arbete vid manuell mängdavtagning, ett arbetsmoment som lätt kan 
bli fel och därmed är en riskfaktor i anbudsprocessen. (SBUF, 2017)  
 

 BIM och ECI 

BIM är en viktig pusselbit för framgång i ECI-projekt 
och kan förbättra samverkan. (SBUF, 2017) 
Användning av BIM möjliggör användning av en 
gemensam modell, detta minskar tidskrävande 
informationsförluster när ett nytt team tar över. 
Koordinerad informationshantering i modeller gör att 
alla har tillgång till samma information vilket är en 
väsentlig del i ECI-samarbetet och underlättar 
beslutsprocesser. Möjligheten att kontinuerligt se 
modellens utveckling och göra kollisionskontroller 
förenklar samordning mellan olika teknikdiscipliner 
och höjer effektivitet och kvalitet på planeringen. (van 
Raalte & Bosch, 2017)   
Trafikverket ställer inga specifika krav på modeller i ECI-projekt, men generella krav på 
levererade modeller och dess innehåll definieras tydligt i TDOK 2015:0181 Objektsorienterad 
Informationsmodell, se bilaga 6 avsnitt 5 Detaljeringsgrad för modeller. (Trafikverket, 2017b) 
 
 

Figur 6 - BIM är en viktig nyckel för 
samverkan. (van Raalte & Bosch, 2017) 
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 Genomförande  

 Litteraturstudie 
Eftersom studien avgränsar sig till projekt inom infrastruktursektorn har i första hand 
Trafikverkets styrande dokument och offentliga dokument studerats. Främst har ämnena BIM 
och samverkansformer berörts, men även dokument rörande upphandling och affärsstrategier. 
Som Sveriges enskilt största beställare av entreprenader inom infrastruktur har dessa 
kravställande dokument stor betydelse för hur ett projekt genomförs. 
Som definition för de olika detaljeringsnivåerna har BIMForums LOD Specification med 
tillhörande guide studerats. Bakom dokumentet står ett flertal olika amerikanska bransch-
organisationer som representerar alla större teknikdiscipliner i byggprojekt, varför det kan anses 
vara väl underbyggt och branschförankrat. Anledningen är att det inte finns en svensk bransch-
gemensam definition som speglar objektens faktiska innehåll. 

 Modellering 

För att visa ett generellt förfarande att ta fram en riktprishandling kommer ett system modelleras 
med olika LOD. Därefter ska modellen mängdas och riktpriset tas fram ur den mängdför-
teckningen. Programvaran som används är Autodesk Revit 2018.3.   

 Förutsättningar för modeller  

Den egenkonstruerade tunneln är en cirka 550 meter lång rak trafiktunnel med parallell 
servicetunnel. Mellan tunnlarna går ett antal tvärtunnlar, avståndet mellan tvärtunnlarna sattes 
till 75 meter. 
För effektiv brandbekämpning måste räddningstjänsten ha möjlighet att tryckstegra brand-
vattensystemet och blanda in skumsläckningsmedel i systemet.  
Huvudledningen med vatten till brandsläckningssystemet går i servicetunneln. Huvudledningen 
är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet från båda hållen. Dricksvatten i det 
kommunala vattenledningsnätet ska skyddas från föroreningar av släckningsmedel och sprid-
ning av Legionellabakterier. 
 

 
Figur 7 - Översikt tunnelmodell 
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 Detaljeringsnivåer i modeller 

Studiens jämförelse av riktpris kommer utgå från modeller med LOD 200 och LOD 300 enligt 
avsnitt 2.3.4. Valet att jämföra just LOD 300 och 200 baserar sig på Trafikverkets generella 
kravställning på levererade modeller som överensstämmer väl med BIMForums definition för 
LOD 300. (Trafikverket, 2017b) Studien ska därför undersöka om det är möjligt att modellera 
och ta fram riktpris för LOD 200 utan orimlig riktprisavvikelse.  

 Kalkylering  
Autodesk Revit används för att ta ut en mängdförteckning ur modellen, den exporteras sedan 
till Microsoft Excel där kolumn med enhetspris läggs till och allt summeras. Enhetspriser 
hämtas från leverantörers fritt tillgängliga prislistor.  Det summerade riktpriset för respektive 
modell kommer att jämföras.  

 Mängdförteckning 

En mängdavtagning görs för båda modellerna med hjälp av Revit 2018.3 som automatiskt 
genererar mängdförteckningar.  

 Enhetspriser  

Prislistan för rör i rostfritt stål kommer från BE Group. Priser för böjar och rörkopplingar 
kommer från Damstahl, en dansk leverantör av rostfritt stål. Prisuppgifter för ventiler kommer 
från Armatec. 
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 Resultat 

 Modeller  

 
Figur 8 – LOD200 – 3D-sektion som visar systemets placering genom tvärtunneln, sett från 
servicetunneln.  
 

 
Figur 9 – LOD300 – 3D-sektion som visar systemets placering genom tvärtunneln, sett från 
servicetunneln. 
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Figur 10 – LOD200 – 3D-sektion som visar anslutningspunkten i servicetunneln.  
 

 
Figur 11 – LOD300 – 3D-sektion som visar anslutningspunkten i servicetunneln. 
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Figur 12 – LOD200 – 3D sektion som visar anslutningspunkten i trafiktunneln.  
 

 
Figur 13 – LOD300 – 3D-sektion som visar anslutningspunkten i trafiktunneln.  
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Figur 14 – LOD200 – 3D-sektion över tvärtunnlar, sett från servicetunneln. 
 
 

 
Figur 15 – LOD300 – 3D-sektion över tvärtunnlar, sett från servicetunneln.  
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Figur 16 – LOD200 – 3D-sektion över tvärtunnlar, sett från trafiktunneln.  
 
 

 
Figur 17 – LOD300 – 3D-sektion över tvärtunnlar, sett från trafiktunneln.  
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 Riktpris  

 LOD 200 

 
Tabell 3 - LOD 200 Mängdförteckning 
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 Riktpris LOD 300 

 
Tabell 4 - LOD 300 Mängdförteckning rör 

 
Tabell 5 - Mängdförteckning ventiler 
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Tabell 6 - LOD 300 Mängdförteckning rörkopplingar 
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 Sammanfattning riktpris  

 
Tabell 7 - Sammanfattning beräknat riktpris 

Kostnadspost LOD 200 LOD 300 

Rör 402.957,47 373.774,13 

Ventiler 0 191.220,00 

Kopplingar 0 221.004,00 

TOTAL 402.957,47 785.998,13 

  95 % större 
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 Diskussion 

 Resultatdiskussion  

I modellen med lägre detaljeringsgrad beräknas riktpriset enbart på rören i enighet med LOD-
specifikationen (BIMForum, 2017), där samtliga rör är av dimension DN200 som reserverar 
utrymmet. Det ger ett högre pris än för LOD 300 eftersom större rördiameter innebär ett högre 
enhetspris. Modellen i LOD 300 innehåller till skillnad från LOD 200 även rörkopplingar, böjar 
och ventiler vilket gör att kostnaden drar iväg.  
Jämförelsen visar att riktpriset för modellen med högre detaljeringsnivå (tabellerna 4, 5 & 6) är 
95% större än för den lägre nivån (tabell 3). Detta eftersom fler modellobjekt inkluderas i LOD 
300 enligt specifikationen. (BIMForum, 2017) 

 Metodens användbarhet 

Metoden förutsätter att rörobjekten i modellen med detaljeringsnivå LOD 200 har fått en icke-
grafisk materialparameter tilldelad. Utan materialdata blir det svårt att bestämma enhetspriset 
vilket gör det ännu svårare att bestämma ett riktpris.   

Resultatet påverkas av att 
studien inte har tagit med 
något pris alls för lådorna, se 
figur 18, i LOD 200 där ett 
flertal kopplingsdelar finns i 
LOD 300-modellen. Ett 
resonemang har förts internt 
om böjar och kopplingsdelar 
egentligen ska räknas med i 
LOD 300 eller inte. Om den 
kostnaden inte räknas med 
till riktpriset för LOD 300 
blir resultatet att LOD 300 
ger 40% högre pris än för 

LOD 200. Defintionstabellerna i BIMForums skrivelse är därmed inte helt otvetydiga och det 
kan påverka resultatet avsevärt.  
Tabell 8 - Tunnelns längd har betydelse 

Även tunnelns längd kan påverka 
utfallet, om tunneln hade varit 5,5 
kilometer lång istället och 
avståndet mellan tvärtunnlar varit 
större kan skillnaden i priset för 
rör utjämna den totala skillnaden i 
riktpris markant. Med antagandet 
att mängden rör ökar 
proportioneligt med tunnelns 
längd, så ökar mängden rör med 
en faktor 10. Om avståndet mellan 
tvärtunnlarna dubblas men 
fortfarande är placerade längs 

hela tunnelns längd ökar kostnaden för ventiler och rörkopplingar med en faktor 5. Se tabell 8. 
Då riktpriset nu bara är knappt 44 % större för LOD 300 betyder det att tunnelns längd påverkar 
riktprisutfallet avsevärt och metoden kan behöva anpassas för en mer verklig storlek på projekt.  

Kostnadspost Faktor LOD 200 LOD 300 

Rör 10 4.029.574,70 3.737.741,30 

Ventiler 5 0 956.100,00 

Kopplingar 5 0 1.105.020,00 

TOTAL  4.029.574,70 5.798.861,30 

   43,9 % 
större 

Figur 18 - Lådorna i LOD 200 inringade 
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 Studiens användbarhet 

Arbetet avgränsades till att endast innefatta ett brandsläckningssystem men resultaten kan ändå 
vara applicerbara på andra VS/VA-system eftersom stora likheter finns.   

 Förslag till fortsatt arbete 

En konkret slutsats från projektarbetet är att någon form av kostnadsbedömning bör göras för 
lådorna i modellen av lägre detaljeringsgrad, det behöver undersökas mer ingående hur den 
bedömningen skulle kunna gå till.  
En intressant jämförelse vore att jämföra med en nivå högre, alltså att jämföra beräknat riktpris 
mellan en modell i LOD 300 och LOD 350. En hypotes är att resultatet skulle få en mindre 
avvikelse då de tillkommande detaljerna enligt definitionstabellerna (tabell 2) är infästningar.  
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 Slutsatser  
Viktiga slutsatser från detta examensarbete är: 

 Kvaliteten på modellen och objekt i modellen behöver inte nödvändigtvis bli sämre med 
en lägre detaljeringsgrad, men det påverkar möjligheten att göra en rättvis mängdav-
tagning för att kalkylera riktpriset då för många objekt saknas i modellen. För att 
uppfylla Trafikverkets krav på modeller bör minst LOD 300 enligt definitionerna 
användas. Några ECI-specifika krav på BIM finns inte från Trafikverket. 

 LOD 300 bör användas även i fas 1 av ett ECI-projektsamarbete. Resultatet av den här 
studien gav att riktpriset blev dubbelt så stor, därför bör inte en kalkyl baserat på LOD 
200 användas som underlag för kontraktsskrivning av stora projekt. De ekonomiska 
konsekvenserna för en entreprenör skulle kunna bli betydande.  
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Trafikverkets affärsstrategi för entreprenader 
och tekniska konsulter 

 

 

Inledning 

Sedan Trafikverket bildades har verkets strategi som beställare utvecklats och 
tydliggjorts successivt. Den övergripande inriktningen fastställdes 2010 i dokument 
Trafikverkets upphandlingspolicy (TDOK 2010:119) samt Trafikverkets beställar- och 
upphandlarstrategi (TDOK 2011:196). Den har sedan kommunicerats och utvecklats 
under namnet Renodlad beställare och inom ramen för detta har en styrning utvecklats 
både inom respektive VO/CF och gemensamt inom t ex produktivitetsgruppen och i 
Trafikverkets ledningsgrupp, Byggherrerådet och Inköpsrådet. 1Inriktningen är delvis 
dokumenterad i Trafikverket verksamhets- och stödprocesser 2men många delar fanns 
endast i form av enstaka beslut eller inriktningar i presentationer. Samtidigt pågår 
utvecklingsprojekt inom flera områden som är grunden för gemensamma strategier för 
entreprenader och tekniska konsulter.  
 
Denna strategi samordnar, dokumenterar, tydliggör och utvecklar i vissa delar de 
strategier för inköp av entreprenader och tekniska konsulter som idag tillämpas i 
Trafikverket. Strategin med bilagor hanterar upphandlingar där LOU och LUF gäller 
inom kategorifamilj entreprenader och kategorifamilj tekniska konsulter (tekniska 
specialister och andra resurskonsulter ingår inte). Denna strategi är överordnad 
fastställda kategoristrategier. 
 
 

                                                           

1 Numera ett gemensamt råd-Beställarrådet 

2 Planera och genomföra åtgärder på väg och järnväg; Genomföra inköp och upphandling 

BILAGA 1
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Gemensamt 

Syfte 

Huvudsyftet är att underlätta och säkerställa ett medvetet val av affärsform3 i enlighet 
med Trafikverkets beslutade mål och inriktningar som bygger på ett organisatoriskt 
lärande utifrån best practice i Trafikverket och omvärlden. 
 
Tillämpningen av strategin syftar även till att uppnå följande effekter: 
 

 Tidsbesparing hos varje medarbetare och chef som deltar i arbetet med att ta 

fram val av affärsformer för projekt genom att Trafikverkets mål och inriktningar 

tydliggörs, konkretiseras och samlas. 

 Totalkostnadseffektivitet i varje inköp av entreprenad och teknisk konsult 

eftersom den strategi som bedöms ge bäst utfall för ökad produktivitet, 

konkurrens och innovation genomförs konsekvent i hela Trafikverket. 

 Ekonomisk besparing hos leverantörer då Trafikverket uppträder enhetligt och 

konsekvent. 

 Möjliggöra och synliggöra medvetna avsteg från best practice för att begränsa 

risktagande och medvetet lära av nya angreppssätt. 
 

                                                           

3 Begreppet val av affärsform defineras i riktlinje val av affärsform. 
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Tillämpning 

Inför intern beställning och eventuellt beslut om att fastställa åtgärdsbeskrivning ska 
utföraren fatta beslut om preliminär typentreprenad/typuppdrag. Beställaren ska 
tillämpa denna strategi tillsammans med utförare och Inköp & Logistik.4 Vid behov ska 
Juridik och Planprövning konsulteras. Preliminärt typentreprenad/typuppdrag samt val 
av Samverkan Bas eller Hög ska dokumenteras i projektets åtgärdsbeskrivning. Strategin 
ska omfatta både entreprenad och teknisk konsult.  
 
Denna strategi ska fortlöpande tillämpas vid val av affärsform för entreprenader och 
tekniska konsulter vid planering av projekt och genomförande av projekt samt inför 
beslut om annonsering. Rutin för Val av affärsform används som stöd. Affärsform och 
motiv till denna ska dokumenteras i Motivbilaga val av affärsform. 
 
Tillämpning framgår av Bilaga 1 Flödesschema Val av affärsstrategi, Samverkan hög och 
Val av affärsform. 
 
Tillämpliga styrande dokument framgår av Bilaga 2 Översikt över styrande dokument 
och dokumenttyper som ska tillämpas vid val av strategi. 
 
Fastställda kategoristrategier ska tillämpas. Avsteg ska beslutas enligt gällande 
arbetsordning för kategoristrategier. 
 
 
 
 

Övergripande mål och strategisk inriktning 
 
Trafikverket ska agera som en renodlad beställare för att uppnå målen; ökad 
produktivitet, innovationsgrad och konkurrens i anläggningsbranschen. Målen ska 
eftersträvas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. 
Marknaden ska i allt större utsträckning ges möjlighet att ta större ansvar för att 
slutprodukten uppfyller Trafikverkets krav på funktion och kvalitet.  
 
Trafikverket ska öka andelen utvecklingsfrämjande upphandlingar. 
 
För entreprenader ska lämpligast entreprenadform väljas utifrån frihetsgrader, 
komplexitet och osäkerheter. Andelen totalentreprenader ska fortsatt vara hög och 
utgöra en betydande del för både väg och järnväg.  
                    
För konsultuppdrag ska lämpligaste uppdragsform väljas utifrån komplexitet och 
osäkerheter. För konsultuppdrag som genomförs med Samverkan Bas ska 
ersättningsform fast arvode utgöra en betydande del av ersättningen. 
 
Trafikverket ska inom ramen för god konkurrens på marknaden, ställa krav som bidrar 
till ökad sysselsättning i samhället och säkerställer en långsiktig kompetensförsörjning i 
branschen.   
 

                                                           

4 Beställare kan vara Planering, Underhåll m fl. Utförare kan exempelvis vara Stora Projekt, Investering 
eller Underhåll. 
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Trafikverket ska ställa sociala krav i alla upphandlingar. Kraven ska skapa rättvis 
konkurrens genom att säkerställa att lagar följs och att inga människor utnyttjas eller far 
illa. 
 
Trafikverket ska vid upphandling ställa krav som syftar till att minska 
infrastrukturhållningens klimatpåverkan. 

Delstrategier och mål  

 
Entreprenader respektive konsultuppdrag som är affärsmässiga att genomföra 
tillsammans ska paketeras i samma upphandling. Paketering ska syfta till att gynna 
innovation, industriell produktion och objektens livscykelkostnad. Kombinatorisk 
upphandling ska övervägas för att underlätta för små och medelstora leverantörer.  
 
För konsultupphandlingar gällande investeringar ska omfattning vara enligt följande: 
väg/järnvägsplan +förfrågningsunderlag för entreprenad+ byggplatsuppföljning i samma 
uppdrag.  
 
När så kan motiveras och är lämpligt med hänsyn till kalkylerbarhet, t ex på grund av en 
uppdragstid längre än 3 år eller plantyp med alternativa lokaliseringar, kan upphandling 
ske enligt följande: väg/järnvägsplan alternativt lokalisering köps i ett separat uppdrag. 
Förfrågningsunderlag för entreprenad samt byggplatsuppföljning upphandlas i samma 
uppdrag.   
 
För inköpstidsplan gäller att 80 % av antalet upphandlingar ska annonseras inom 3 
månader från införande (grönmarkerat) med framförhållning 10 månader räknat på en 
period av rullande 18 månader. 
 
Om inte särskilda skäl för förhandlad upphandling eller konkurrenspräglad dialog finns 
ska upphandlingsförfarandet vara öppen eller selektiv upphandling vid projekt över 
tröskelvärdet inom LOU. Vid upphandling över tröskelvärdet enligt LUF ska 
upphandlingsförfarandet vara förhandlad upphandling.   
 
Utvecklingsfrämjande upphandling med testfaser ska alltid övervägas vid behov av 
verksamhets- och marknadsnära utveckling och innovation. 
 
Kvalificeringskrav ska vara på företagsnivå. 
 
Kompetenskrav för personal ska ställas som kontraktskrav och inte som 
kvalificeringskrav i upphandlingen. 
  
Förhandling för att anpassa anbud ska användas i ökad utsträckning. I upphandlingar 
där förhandling konstaterats vara möjligt och lämpligt ska förutsättningar för 
förhandling skapas i förfrågningsunderlaget. 
 
För totalentreprenader över 100 milj SEK gällande TRV E1 samt för TRV E3, TRV E4, 
TRV E5 och TRV E6 ska anbudstiden vara minimum 6 månader.  
 
För entreprenader gällande BAS-underhåll ska anbudstiden vara minimum 3 månader. 
 
För konsultuppdrag över 20 milj SEK ska anbudstiden vara minimum 4 månader.  
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Ersättningsformer ska vara enligt bilaga 3, 4 och 5. 
 
Trafikverkets Samverkan Bas ska tillämpas om inte Samverkan Hög beslutas senast vid 
fastställande av åtgärdsbeskrivning. Samverkan Hög ska beaktas vid komplexa och 
osäkra projekt och beslut att avbryta eller fullfölja Samverkan Hög ska göras senast 
innan upphandling av konsult för förfrågningsunderlag för entreprenad påbörjas.   
 
Trafikverkets lägsta nivå BIM ska alltid tillämpas av VO Investering och VO Stora 
projekt. Utökad nivå för BIM ska tillämpas enligt fastställd riktlinje. 
 
Funktionsentreprenad, d v s totalentreprenad med långt underhållsåtagande (+10 år) ska 
beaktas i de fall förutsättningarna är stabila (t.ex. ny väg i helt ny sträckning) under 
avtalsperioden och funktionskraven är relevanta och mätbara. 
 
Om bonus för kvalitetsparametrar tillämpas utanför kontraktsmodell Samverkan Hög 
ska de utformas med projektanpassade val enligt TRV:s bonusmodell (under 
framtagande). 
 
Leverantörsuppföljning ska ske 2 ggr/år för projekt med en löptid längre än ett år och en 
gång efter avslutat projekt med UPPLEV enligt fastställda nivåer för kontraktens storlek. 
 
Leverantörsuppföljning för BAS-underhåll och andra entreprenader med betydande 
underhållsdel och med en löptid längre än ett år ska ske minst 1 ggr/år och en gång efter 
avslutat projekt med UPPLEV enligt fastställda nivåer för kontraktens storlek. 
 
Ramavtal används upp till 7 mkr inom mindre anläggningsentreprenader.  
 
Ramavtal används upp till 10 mkr inom BEST-entreprenader. 
 
Ramavtal används upp till 10 mkr inom planerings och/eller projekteringsuppdrag. 
 
 
Tilldelningskriterier 
 
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom pris 
 
För tilldelningskriterier ska ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom pris generellt 
tillämpas om inte mervärden kan motiveras och går att följa upp under kontraktstiden. 
 
För entreprenader TRV E 1 och TRV E2 samt entreprenader gällande BAS-underhåll och 
entreprenader med betydande underhållsdel TRV UH 1 och TRV UH 2 ska endast pris 
tillämpas.   
 
För konsultuppdrag gällande TRV TK 1 och TK2 ska endast pris tillämpas. 
 
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom pris och kvalitet (mervärden) 
 
Komplexa och osäkra entreprenadprojekt kan om motiverat upphandlas med mervärde 
enligt kontraktsmodell Samverkan hög.  
 
Högsta sammanlagda mervärde vid konsultupphandling av komplexa uppdrag med låg 
osäkerhet, TRV TK3, är normalt 30 %. Vid konsultupphandling av komplexa uppdrag 
med hög osäkerhet, TRV TK4, kan mervärdet vara högre, dock max 50 %. 
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Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom kostnad 
Tilldelningskriteriet ekonomiskt mest fördelaktiga anbud genom kostnad får endast 
väljas om ställda krav är möjliga att följa upp i ett livscykelperspektiv. Vid bedömning av 
anbudens kostnadseffektivitet ska livscykelkostnad ingå i värderingen.  

 
 
 
Affärsformer för typentreprenader som är vanligt förekommande i 
Trafikverket 

 
Följande sex typentreprenader ska användas som utgångspunkt för val av affärsform 
oavsett VO.  
 
Om entreprenader klassas som enkla väljs antingen TRV E1 eller TRV E2. Om osäkerhet 
beträffande entreprenadens komplexitet föreligger ska mall Komplexitetsbedömning 
användas. 
 
Samverkan Bas 
TRV E1. Enkla entreprenader med tillräckliga frihetsgrader och låg osäkerhet  
 
TRV E2. Enkla entreprenader med små frihetsgrader och låg osäkerhet  
 
TRV E3. Komplexa entreprenader med långt underhållsåtagande (= Funktionsentreprenad) 
 
Samverkan Hög 
 
TRV E4. Komplexa entreprenader med stora frihetsgrader och hög osäkerhet   
 
TRV E5. Komplexa entreprenader med små frihetsgrader och hög osäkerhet 
 
TRV E6. Komplexa entreprenader med mycket hög osäkerhet   
 
Följande fyra typentreprenader ska användas som utgångspunkt för val av affärsform vid 
entreprenader med BAS-underhåll och andra entreprenader med betydande 
underhållsdel oavsett VO.  
 
Om entreprenader klassas som enkla väljs TRV UH1 eller TRV UH2. Om osäkerhet 
beträffande entreprenadens komplexitet föreligger ska mall Komplexitetsbedömning 
användas. 
 
Samverkan Bas 
 
TRV UH 1 Enkla entreprenader med tillräckliga frihetsgrader och låg osäkerhet  
 
TRV UH 2 Enkla entreprenader med små frihetsgrader och låg osäkerhet  
 
TRV UH 3 Komplexa entreprenader med hög osäkerhet (BAS-underhållskontrakt för 

distrikt/kontraktsområde > 10 år tillsammans med en totalentreprenad med funktionsåtagande 

enligt TRV E3) 
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Samverkan Hög 
 
TRV UH 4 Mycket komplexa entreprenader med hög osäkerhet– kontraktsmodell 
under framtagande 
 
Affärsformer för respektive typentreprenader framgår av Bilaga 3 och Bilaga 4  
 

 
Affärsformer för typuppdrag teknisk konsult som är vanligt 
förekommande i Trafikverket 
 
Till Tekniska konsulter räknas utförande av åtgärdsvalsstudier, lokaliseringsstudier, 
planuppdrag och projekteringsuppdrag inklusive byggplatsuppföljning.  
 
Val av typuppdrag för teknisk konsult ska göras utifrån uppdragets förutsättningar och 
oberoende av val av typentreprenad. 
 
Följande fem typuppdrag ska användas som utgångspunkt för val av affärsform för 
tekniska konsulter oavsett VO. 
 
Samverkan Bas 
TRV TK1. Enkla uppdrag med låg osäkerhet  
 
TRV TK2. Enkla uppdrag med hög osäkerhet 
 
TRV TK3 Komplexa uppdrag med låg osäkerhet    
 
TRV TK4 Komplexa uppdrag med hög osäkerhet   
 
Samverkan Hög 
TRV TK5 Komplexa uppdrag med mycket hög osäkerhet – kontraktsmodell under 
framtagande 

 
Affärsformer framgår av Bilaga 5 Affärsformer till respektive typuppdrag tekniska 
konsulter. 

 

Uppföljning av strategierna   
Beslut om fastställelse och ändringar av strategidokumentet 
fattas av generaldirektören.  
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Versionslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 

Version 1.0 

 

2016-04-26 Första versionen. 

GD-beslut, TRV 

2016/36508. GD 

tillstyrker och 

delegerar 

fastställande till cIL 

Malthe Lars, ILsy 

Version 2.0 2018-01-01 Översyn av hela 
dokumentet. 
Omarbetning av 
bilagor 3, 4 och 5. 

Andersson Claes, 

ILsy 
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Bil 1 Flödesschema Val av affärsstrategi, Samverkan hög och Val av affärsform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRV TDOK 2017:xxxx Bil 1 Flödesschema Val av affärsstrategi, Samverkan hög och Val av affärsform 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Inför åtgärdsbeskrivning   Inför planering Inför genomförande  Inför annons 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Tillämpning av affärsstrategi, komplexitetsbedömning och Val av affärsform vid behov 

1. Val av affärsstrategi 

TDOK 2017:xxxx 

2. Val av affärsform entreprenad TDOK 2017:xxxx (gemensam med konsult) 

3. Val av affärsform konsult TDOK 2017:xxxx (gemensam med entreprenad) 

Fastställa åtgärdsbeskrivning Påbörja planering  Påbörja genomförande 

Upphandling 

annonseras 

Investering/Stora 

projekt/Underhåll – 

Beslutar om preliminär 

affärsstrategi, gäller även 

eventuell Samverkan Hög 

nivå 

Inköp – Medverkar i dialog 

med Planering/Underhåll 

Planering/Underhåll 

Preliminär affärsstrategi 

dokumenteras i 

åtgärdsbeskrivning 

Investering/Stora 

projekt/Underhåll – Beslut att 

påbörja planering 

Beslut om projektspecifikation 

(PS) 

Motivbilagans initiala skeden 

påbörjas 

Eventuell revidering av val av 

affärsstrategi dokumenteras 

Inköp – Medverkar i dialog 

 

Investering/Stora projekt/Underhåll – 

Beslutar att påbörja genomförande 

Beslut om eventuella revideringar av 

projektspecifikation (PS) 

Motivbilagans kompletteras efterhand 

Eventuell revidering av val av 

affärsstrategi dokumenteras 

 

Inköp – Medverkar i dialog 

 

Investering/Stora projekt/Underhåll 

– Beslutar om motivbilaga 

Motivbilagans färdigställs och 

beslutas senast här 

Eventuell revidering av affärsstrategi 

dokumenteras 

 

 

Inköp – Kontrasignerar motivbilaga 

och beslutar om annonsering 

 

Samverkan hög nivå beslutas 

fullföljas senast innan 

upphandling av konsult för 

FU för entreprenad påbörjas 

Förenklad 

komplexitets-

bedömning enligt val 

av affärsform 

genomförs innan 

åtgärdsbeskrivning 

fastställs   



   

STRATEGIDOKUMENT 10 (28) 

 

TDOK-nummer  Version 

TDOK 2016:0199  2.0 

 

 

T
M

A
L

L
 0

1
5
5

 S
tr

a
te

g
id

o
k
u

m
e

n
t 
3

.0
 

Bilaga 2 Översikt över styrande dokument och dokumenttyper som tillämpas vid val av 
strategi. 

 

Dokumenttitel Dokument-id Dokumenttyp Innehåll Tidshorisont Målgrupp 

Trafikverkets upphandlings-

policy 
TDOK 2010:119 Policydokument Förhållningssätt 10 år Alla 

 

Trafikverkets beställar- och 

upphandlarstrategi 
TDOK 2011:196 Strategidokument Inriktning 10 år Alla 

Trafikverkets affärsstrategi för 

tekniska konsulter och 

entreprenader, 

TDOK 2016:0199 Strategidokument strategi och mål 5 år Chefer, inköpare, 

projektledare 

Kategoristrategier tekniska 

konsulter 
  Strategidokument strategi, mål och 

handlingsplaner 
1-3 år Chefer, inköpare, 

projektledare 

Kategoristrategier 

entreprenader 
  Strategidokument strategi, mål och 

handlingsplaner 
1-3 år Chefer, inköpare, 

projektledare 

Riktlinjer 
(Leverantörsmarknadsplan 

TDOK 2014:0086, Lägsta nivå 

BIM, Basnivå samverkan, 

Utvecklingsfrämjande 

åtgärder etc.) 

  Styrande dokument     Inköpare, 

projektledare 

Rutiner   Styrande dokument     Inköpare, 

projektledare 

Handledningar/Checklistor   Vägledande dokument     Inköpare, 

handläggare 

Anläggningsmarknadsplan   Samlad plan för 

insatser för utveckling 

av kritiska marknader 

  3 år Chefer 

 

Trafikverkets inriktning för 

Forskning och Innovation 
  

  Inriktningsdokument 

extern webb 

Inriktning  1-3 år Chefer 

FOI-ansvariga internt 

och externt 
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Bilaga 3 Affärsformer för typentreprenader som är vanligt förekommande i Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRV TDOK 2017:xxxx Bil 3 Affärsformer för typentreprenader som är vanligt förekommande i Trafikverket  

Affärsformer för typentreprenader som är vanligt förekommande i Trafikverket 

 

Följande sex typentreprenader ska användas som utgångspunkt för val av affärsform vid investering oavsett VO.  

Om entreprenader klassas som enkla väljs antingen TRV E1 eller TRV E2. Om osäkerhet beträffande entreprenadens komplexitet föreligger ska 

TMALL 0767 Komplexitetsbedömning användas. 

 

Samverkan Bas 

TRV E1. Enkla entreprenader med tillräckliga frihetsgrader och låg osäkerhet  

 

TRV E2. Enkla entreprenader med små frihetsgrader och låg osäkerhet  

 

TRV E3. Komplexa entreprenader med långt (> 10 år) underhållsåtagande (= Funktionsentreprenad) 

 

Samverkan Hög 

TRV E4. Komplexa entreprenader med stora frihetsgrader och hög osäkerhet   

 

TRV E5. Komplexa entreprenader med små frihetsgrader och hög osäkerhet 

 

TRV E6. Komplexa entreprenader med mycket hög osäkerhet   
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TRV E1 Enkla entreprenader med tillräckliga frihetsgrader och låg osäkerhet 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Totalentreprenad. 

Projektering utförs av 

entreprenör (ABT). 

Samarbete utöver ABT 

kring projekteringen. 

Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av entreprenör (ABT). TRV 

är rådgivare. 

Djupare samarbete kring 

projekteringen genom Tidig 

Entreprenör Medverkan (TEM). 

Ansvarsfördelning genom 

exempelvis tidig upphandling 

på ABK eller ABT. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls av 

beställare (AB). 

Samarbete utöver AB 

kring projekteringen. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av beställare (AB). 

Entreprenör är rådgivare. 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 

ersättningsform 

incitament och 

riktkostnad.  

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). Eventuellt 

med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlingsförfarande Öppen och förhandlad 

upphandling. Även förenklad 

under tröskelvärdet.  

 

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval 

under tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade 

anbudsgivare. Färre 

anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.  

  

Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform 
 

Samverkan enligt TRV 

basnivå. 

Samverkan enligt TRV hög nivå, 

flera samverkansaktiviteter. 
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TRV E2 Enkla entreprenader med små frihetsgrader och låg osäkerhet 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls av 

entreprenör (ABT). 

Samarbete utöver ABT 

kring projekteringen. 

Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av entreprenör (ABT). TRV 

är rådgivare. 

Djupare samarbete kring 

projekteringen genom 

Tidig Entreprenör 

Medverkan (TEM). 

Ansvarsfördelning genom 

exempelvis tidig 

upphandling på ABK eller 

ABT. Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls av 

beställare (AB). 

Samarbete utöver AB 

kring projekteringen. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av beställare (AB). 

Entreprenör är rådgivare. 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 

ersättningsform 

incitament och 

riktkostnad.  

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). 

Eventuellt med fast 

entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlingsförfarande Öppen, och förhandlad 

upphandling. Även förenklad 

under tröskelvärdet.  

 

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval 

under tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade 

anbudsgivare. Färre 

anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.  

  

Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform 
 

Samverkan enligt TRV 

basnivå. 

Samverkan enligt TRV hög 

nivå, flera 

samverkansaktiviteter. 
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TRV E3 Komplexa entreprenader med långt (>10 år) underhållsåtagande 
(=Funktionsentreprenad) 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av entreprenör (ABT). 

Samarbete utöver ABT kring 

projekteringen. 

Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av entreprenör (ABT). TRV 

är rådgivare 

Djupare samarbete kring 

projekteringen genom Tidig 

Entreprenör Medverkan 

(TEM). Ansvarsfördelning 

genom exempelvis tidig 

upphandling på ABK eller 

ABT. 
Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av beställare (AB). 

Samarbete utöver AB kring 

projekteringen. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering utförs av 

beställare (AB). Entreprenör 

är rådgivare 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 

ersättningsform incitament 

och riktkostnad.  

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). 

Eventuellt med fast 

entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlingsförfarande Öppen och förhandlad 

upphandling. Även 

förenklad under 

tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många 

anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval 

under tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade anbudsgivare. 

Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.  

  

Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform 
 

Samverkan enligt TRV 

basnivå. 

Samverkan enligt TRV hög 

nivå, flera 

samverkansaktiviteter. 
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TRV E4 Komplexa entreprenader med stora frihetsgrader och hög osäkerhet 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av entreprenör (ABT). 

Samarbete utöver ABT 

kring projekteringen. 

Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av entreprenör (ABT). TRV 

är rådgivare 

Djupare samarbete kring 

projekteringen genom Tidig 

Entreprenör Medverkan 

(TEM). Ansvarsfördelning 

genom exempelvis tidig 

upphandling på ABK och ABT. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av beställare (AB). 

Samarbete utöver AB kring 

projekteringen. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av beställare (AB). 

Entreprenör är rådgivare 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 

ersättningsform incitament 

och riktkostnad.  

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). Eventuellt 

med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlingsförfarande Öppen och förhandlad 

upphandling. Även 

förenklad under 

tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många 

anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval 

under tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade anbudsgivare. 

Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.  Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform 
 

Samverkan enligt TRV 

basnivå 

Samverkan enligt TRV hög 

nivå, flera 

samverkansaktiviteter. 
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TRV E5. Komplexa entreprenader med små frihetsgrader och hög osäkerhet  

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls av 

entreprenör (ABT). 

Samarbete utöver ABT kring 

projekteringen. 

Totalentreprenad. 

Projektering tillhandahålls 

av entreprenör (ABT). TRV 

är rådgivare. 

Djupare samarbete kring 

projekteringen genom Tidig 

Entreprenör Medverkan (TEM). 

Ansvarsfördelning genom 

exempelvis tidig upphandling på 

ABK och ABT. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls av 

beställare (AB). 

Samarbete utöver AB kring 

projekteringen. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering utförs av 

beställare (AB). Entreprenör 

är rådgivare. 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 

ersättningsform incitament 

och riktkostnad.  

Självkostnadsprincipen (löpande 

räkning). Eventuellt med fast 

entreprenörsarvode och/eller 

bonus för kvalitetsaspekter. 

Upphandlings-

förfarande 

Öppen, och 

förhandlad upphandling. 

Även förenklad under 

tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval 

under tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade anbudsgivare. 

Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. Även 

urval under tröskelvärdet. 

  

Begränsning av antal anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.

  

Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform 
 

Samverkan enligt TRV 

basnivå. 

Samverkan enligt TRV hög nivå, 

flera samverkansaktiviteter 
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TRV E6. Komplexa entreprenader med mycket hög osäkerhet  

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Totalentreprenad. Projektering 

tillhandahålls av entreprenör 

(ABT). 

Samarbete utöver ABT kring 

projekteringen. 

Totalentreprenad. Projektering 

tillhandahålls av entreprenör 

(ABT). TRV är rådgivare. 

Djupare samarbete kring 

projekteringen genom Tidig 

Entreprenör Medverkan 

(TEM). Ansvarsfördelning 

genom exempelvis tidig 

upphandling på ABK eller ABT. 

Val av entreprenadform i 

senare skeden framgår av 

Samverkan hög nivå. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering tillhandahålls av 

beställare (AB). 

Samarbete utöver AB kring 

projekteringen. 

Utförandeentreprenad. 

Projektering utförs av 

beställare (AB). Entreprenör är 

rådgivare. 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 

ersättningsform incitament 

och riktkostnad.  

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). Eventuellt 

med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlings-

förfarande 

Öppen, och 

förhandlad upphandling. Även 

förenklad under tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare.  

Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning till kvalificerade 

anbudsgivare. Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.  Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform 
 

Samverkan enligt TRV basnivå. Samverkan enligt TRV hög 

nivå, flera 

samverkansaktiviteter 

 

 



   

STRATEGIDOKUMENT 18 (28) 

 

TDOK-nummer  Version 

TDOK 2016:0199  2.0 

 

 

T
M

A
L

L
 0

1
5
5

 S
tr

a
te

g
id

o
k
u

m
e

n
t 
3

.0
 

Bilaga 4 Affärsformer för typentreprenader med BAS-underhåll och andra 

entreprenader med betydande underhållsdel oavsett VO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsformer för typentreprenader med BAS-underhåll och andra entreprenader med betydande 

underhållsdel oavsett VO som är vanligt förekommande i trafikverket 

 

Följande fyra typentreprenader ska användas som utgångspunkt för val av affärsform vid entreprenader med BAS-underhåll och andra 

entreprenader med betydande underhållsdel oavsett VO.  

Om entreprenader klassas som enkla väljs antingen TRV UH1 eller TRV UH2. Om osäkerhet beträffande entreprenadens komplexitet föreligger 

ska mall Komplexitetsbedömning användas. 

 

Samverkan Bas 

TRV UH 1 Enkla entreprenader med tillräckliga frihetsgrader och låg osäkerhet  

 

TRV UH 2 Enkla entreprenader med små frihetsgrader och låg osäkerhet  

 

TRV UH 3 Komplexa entreprenader med hög osäkerhet (BAS-underhållskontrakt för distrikt/kontraktsområde > 10 år tillsammans med en totalentreprenad med 

funktionsåtagande enligt TRV E3) 

Samverkan Hög 

TRV UH 4 Mycket komplexa entreprenader med hög osäkerhet - kontraktsmodell under framtagande 
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TRV UH1. Enkla entreprenader med tillräckliga frihetsgrader och låg osäkerhet  

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Entreprenad med tyngdpunkt i 

funktionskrav (ABT). 

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms i huvudsak av 

entreprenör utifrån frihetsgrader. 

Samarbete utöver ABT kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Totalentreprenad. Val av åtgärd, 

metod och frekvens utförs av 

entreprenör. TRV är rådgivare 

Djupare samarbete kring val av 

åtgärd, metod och frekvens 

genom Tidig Entreprenör 

Medverkan (TEM). 

Ansvarsfördelning genom 

exempelvis tidig upphandling 

på ABK eller ABT. Entreprenad med tyngdpunkt i 

utförandekrav (AB)  

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms av beställare utifrån 

frihetsgrader. 

Samarbete utöver AB kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Utförandeentreprenad. Val av 

åtgärd, metod och frekvens 

utförs av beställare. Entreprenör 

är rådgivare. 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

 

Fast pris med eller utan 

mängdreglering samt 

självkostnadsprincipen (löpande 

räkning) med ersättningsform 

incitament och riktkostnad. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). Eventuellt 

med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlings-

förfarande 

Öppen och förhandlad (selektiv) 

upphandling. (Även förenklad 

under tröskelvärdet.) 

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. (Många anbud.) 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning till kvalificerade 

anbudsgivare. Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. Även 

urval under tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.  Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform  Samverkan enligt TRV basnivå. Samverkan enligt TRV hög nivå, 

flera samverkansaktiviteter. 
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TRV UH2. Enkla entreprenader med små frihetsgrader och låg osäkerhet  

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Entreprenad med tyngdpunkt i 

funktionskrav (ABT). 

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms i huvudsak av 

entreprenör utifrån frihetsgrader 

Samarbete utöver ABT kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Totalentreprenad. Val av åtgärd, 

metod och frekvens utförs av 

entreprenör. TRV är rådgivare 

Djupare samarbete kring val av 

åtgärd, metod och frekvens 

genom Tidig Entreprenör 

Medverkan (TEM). 

Ansvarsfördelning genom 

exempelvis tidig upphandling 

på ABK eller ABT Entreprenad med tyngdpunkt i 

utförandekrav (AB)  

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms av beställare utifrån 

frihetsgrader  

Samarbete utöver AB kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Utförandeentreprenad. Val av 

åtgärd, metod och frekvens 

utförs av beställare. Entreprenör 

är rådgivare 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering 

 

Fast pris med eller utan 

mängdreglering samt 

självkostnadsprincipen (löpande 

räkning) med ersättningsform 

incitament och riktkostnad 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). Eventuellt 

med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlings-

förfarande 

Öppen och förhandlad (selektiv) 

upphandling. (Även förenklad 

under tröskelvärdet.) 

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. (Många anbud.) 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning till kvalificerade 

anbudsgivare. Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. Även 

urval under tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris   Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform  Samverkan enligt TRV basnivå Samverkan enligt TRV hög nivå, 

flera samverkansaktiviteter 
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TRV UH3. Komplexa entreprenader med hög osäkerhet (BAS-underhållskontrakt för 

distrikt/kontraktsområde > 10 år tillsammans med en totalentreprenad med funktionsåtagande enligt TRV E3) 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Entreprenad med tyngdpunkt i 

funktionskrav (ABT). 

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms i huvudsak av 

entreprenör utifrån frihetsgrader. 

Samarbete utöver ABT kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Totalentreprenad. Val av åtgärd, 

metod och frekvens utförs av 

entreprenör. TRV är rådgivare. 

Djupare samarbete kring val 

av åtgärd, metod och frekvens 

genom Tidig Entreprenör 

Medverkan (TEM). 

Ansvarsfördelning genom 

exempelvis tidig upphandling 

på ABK eller ABT. Entreprenad med tyngdpunkt i 

utförandekrav (AB)  

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms av beställare utifrån 

frihetsgrader. 

Samarbete utöver AB kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Utförandeentreprenad. Val av 

åtgärd, metod och frekvens 

utförs av beställare. 

Entreprenör är rådgivare. 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering. 

Fast pris med eller utan 

mängdreglering samt 

självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 
ersättningsform incitament och 

riktkostnad. 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). Eventuellt 

med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlings-

förfarande 

Öppen och förhandlad 

upphandling. (Även förenklad 

under tröskelvärdet.)  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. (Många anbud.) 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning till kvalificerade 

anbudsgivare. Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris.   Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform  Samverkan enligt TRV basnivå. Samverkan enligt TRV hög 

nivå, flera 

samverkansaktiviteter. 
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TRV UH4. Komplexa entreprenader med hög osäkerhet – under framtagande 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Entreprenadform Entreprenad med tyngdpunkt i 

funktionskrav (ABT). 

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms i huvudsak av 

entreprenör utifrån frihetsgrader 

Samarbete utöver ABT kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Totalentreprenad. Val av åtgärd, 

metod och frekvens utförs av 

entreprenör. TRV är rådgivare 

Djupare samarbete kring val 

av åtgärd, metod och frekvens 

genom Tidig Entreprenör 

Medverkan (TEM). 

Ansvarsfördelning genom 

exempelvis tidig upphandling 

på ABK eller ABT Entreprenad med tyngdpunkt i 

utförandekrav (AB)  

Åtgärd, metod och frekvens 

bestäms av beställare utifrån 

frihetsgrader 

Samarbete utöver AB kring val 

av åtgärd, metod och frekvens. 

Utförandeentreprenad. Val av 

åtgärd, metod och frekvens 

utförs av beställare. 

Entreprenör är rådgivare 

Ersättningsform Fast pris med eller utan 

mängdreglering 

Fast pris med eller utan 

mängdreglering samt 

självkostnadsprincipen 

(löpande räkning) med 
ersättningsform incitament och 

riktkostnad 

Självkostnadsprincipen 

(löpande räkning). Eventuellt 

med fast entreprenörsarvode 

och/eller bonus för 

kvalitetsaspekter. 

Upphandlings-

förfarande 

Öppen och förhandlad 

upphandling. (Även förenklad 

under tröskelvärdet. ) 
Ingen begränsning av 

anbudsgivare. (Många anbud.) 

Selektiv och förhandlad 

upphandling. Även urval under 

tröskelvärdet.  
Begränsning till kvalificerade 

anbudsgivare. Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  
Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris   Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkansform  Samverkan enligt TRV basnivå Samverkan enligt TRV hög 

nivå, flera 

samverkansaktiviteter 
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Bilaga 5 Affärsformer till respektive typuppdrag för tekniska konsulter oavsett VO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsformer för typuppdrag för teknisk konsult som är vanligt förekommande i trafikverket 

Till Tekniska konsulter räknas utförande av åtgärdsvalsstudier, lokaliseringsstudier, planuppdrag och projekteringsuppdrag inklusive 

byggplatsuppföljning.  

Val av typuppdrag för teknisk konsult ska göras utifrån uppdragets förutsättningar och oberoende av val av typentreprenad. 

Följande fem typuppdrag ska användas som utgångspunkt för val av affärsform för tekniska konsulter oavsett VO. 

 

Samverkan Bas 

TRV TK1. Enkla uppdrag med låg osäkerhet  

 

TRV TK2. Enkla uppdrag med hög osäkerhet 

 

TRV TK3 Komplexa uppdrag med låg osäkerhet    

 

TRV TK4 Komplexa uppdrag med hög osäkerhet 

 

Samverkan Hög 

TRV TK5 Komplexa uppdrag med mycket hög osäkerhet - kontraktsmodell under framtagande 
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TRV TK1. Enkla uppdrag med låg osäkerhet 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Uppdragsform Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag 

Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag och 

beskrivet med budget av 

konsulten  

Uppdrag preciserat i samråd 

  

Ersättningsform Fast arvode Rörligt och fast arvode 

Kvalitetsbonus på fast del 

Rörligt arvode. Eventuellt 

med kvalitetsbonus eller 

incitament 

. 

Upphandlings- 

förfarande 

Öppen, och förhandlad 

upphandling. Även förenklad 

under tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling.  Även urval 

under tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade 

anbudsgivare. Färre 

anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, projekttävling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris  Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkan   Samverkan enligt TRV 

basnivå 

Samverkan enligt TRV hög 

nivå, stora/komplexa 

projekt. Flera 

samverkansaktiviteter 
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TRV TK2. Enkla uppdrag med hög osäkerhet 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Uppdragsform Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag. 

Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag 

och beskrivet med 

budget av konsulten.  

Uppdrag preciserat i samråd 

  

Ersättningsform Fast arvode Rörligt och fast arvode 

Kvalitetsbonus på fast 

del. 

Rörligt arvode. Eventuellt med 

kvalitetsbonus eller incitament. 

Upphandlings- 

förfarande 

Öppen, och förhandlad 

upphandling. Även förenklad 

under tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling.  Även 

urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade 

anbudsgivare. Färre 

anbud. 

Selektiv, förhandlad upphandling, 

projekttävling, konkurrenspräglad 

dialog. Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris  Fokus på kvalitet och 

pris. 

Störst fokus på kvalitet. 

Samverkan   Samverkan enligt TRV 

basnivå. 

Samverkan enligt TRV hög nivå, 

stora/komplexa projekt, flera 

samverkansaktiviteter. 
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TRV TK3. Komplexa uppdrag med låg osäkerhet 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Uppdragsform Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag 
Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag 

och beskrivet med 

budget av konsulten  

Uppdrag preciserat i samråd. 

  

Ersättningsform Fast arvode Rörligt och fast arvode 

Kvalitetsbonus på fast 

del. 

Rörligt arvode. Eventuellt med 

kvalitetsbonus eller incitament. 

. 

Upphandlings- 

förfarande 

Öppen, och förhandlad 

upphandling. Även förenklad 

under tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare.  

Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling.  Även 

urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade 

anbudsgivare. Färre 

anbud. 

Selektiv, förhandlad upphandling, 

projekttävling, konkurrenspräglad 

dialog. Även urval under 

tröskelvärdet.  

 

Begränsning av antal anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris  Fokus på kvalitet och 

pris. 
Störst fokus på kvalitet. 

Samverkan 
  Samverkan enligt TRV 

basnivå. 
Samverkan enligt TRV hög nivå, 

stora/komplexa projekt. Flera 

samverkansaktiviteter. 
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TRV TK4. Komplexa uppdrag med hög osäkerhet 

  Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Uppdragsform Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag 
Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag 

och beskrivet med 

budget av konsulten  

Uppdrag preciserat i samråd 

  

Ersättningsform Fast arvode Rörligt och fast arvode 

Kvalitetsbonus på fast 

del 

Rörligt arvode. Eventuellt med 

kvalitetsbonus eller 

ersättningsform incitament och 

riktkostnad. 

Upphandlings- 

förfarande 

Öppen, och förhandlad 

upphandling. Även förenklad 

under tröskelvärdet.  

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling.  Även 

urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade 

anbudsgivare. Färre 

anbud. 

Selektiv, förhandlad upphandling, 

projekttävling, konkurrenspräglad 

dialog. Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris  Fokus på kvalitet och 

pris. 
Störst fokus på kvalitet. 

Samverkan 
  Samverkan enligt TRV 

basnivå 
Samverkan enligt TRV hög nivå, 

stora/komplexa projekt. Flera 

samverkansaktiviteter 
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TRV TK5. Komplexa uppdrag med mycket hög osäkerhet – under framtagande 

 
Konkurrensfokusering 

  

Samverkansfokusering 

Uppdragsform Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag 

Uppdrag preciserat i 

förfrågningsunderlag och 

beskrivet med budget av 

konsulten  

Uppdrag preciserat i samråd 

  

Ersättningsform Fast arvode Rörligt och fast arvode 

Kvalitetsbonus på fast del 

Rörligt arvode. Eventuellt 

med kvalitetsbonus eller 

ersättningsform incitament 

och riktkostnad. 

Upphandlings- 

förfarande 

Öppen, och förhandlad 

upphandling. Även förenklad 

under tröskelvärdet.  

 

Ingen begränsning av 

anbudsgivare. Många anbud. 

Selektiv och förhandlad 

upphandling.  Även urval 

under tröskelvärdet.  

Begränsning till 

kvalificerade anbudsgivare. 

Färre anbud. 

Selektiv, förhandlad 

upphandling, projekttävling, 

konkurrenspräglad dialog. 

Även urval under 

tröskelvärdet.  

Begränsning av antal 

anbudsgivare. 

Anbudsvärdering Störst fokus på pris  Fokus på kvalitet och pris. Störst fokus på kvalitet. 

Samverkan   Samverkan enligt TRV 

basnivå 

Samverkan enligt TRV hög 

nivå, stora/komplexa 

projekt. Flera 

samverkansaktiviteter 
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Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå 

Syfte  
Då Trafikverket(TRV) anser att Samverkan är en viktig faktor i utvecklandet av 
anläggningsbranschen mot ökad produktivitet och innovationsgrad, har man tagit 
fram denna riktlinje som beskriver hur TRV ska jobba med Kontraktsmodell 
Samverkan Hög nivå i de mest komplexa och osäkra anläggningskontrakt som TRV 
ingår med sina leverantörer. 
När vi pratar stora och/eller extremt komplexa projekt vill vi ha in så mycket 
kompetens som möjligt så tidigt som möjligt i projekten. På detta sätt får vi 
kompetensspridning och Samverkan mellan Konsult/Entreprenör/Beställare. Tiden 
är även en viktig faktor för god kommunikation och uppbyggnad av tillit. 
I och med detta arbetssätt skapar vi då en attraktiv och stimulerande miljö. Om vi 
lyckas i detta upplägg så skapar vi ett enormt mervärde för samtliga intressenter i 
anläggningsbranschen.  
För att ge Samverkan optimala förutsättningar går vi in i arbetet med 
upphandlingsstrategier för entreprenad/konsult och även val av affärsform 
entreprenad/konsult.  
Optimering av kvalitet/ekonomi/arbetsmiljö sker då per automatik, detta främjar 
även arbetet med innovation samt livscykelperspektivet. 

Omfattning  
Dessa riktlinjer är tänkta att användas inom verksamhetsområden Stora Projekt och 
Investering, oavsett entreprenadform och ersättningsmodell. Bedömningen är att 
Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå kommer att tillämpas i ungefär 5 projekt per år. 
Dessa projekt ska vara av projekttyp nummer 4, 5 och 6, enligt Nationell Gemensam 
Familjestrategi för Entreprenader och Tekniska Konsulter. 

Tillämpning 
I Handledning Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå, TDOK 2016:0234, beskrivs 
tillämpningsdelen enligt nedan mer i detalj. 
 
Samverkan innebär att arbetet utförs i nära samarbete mellan beställare och 
leverantör/er, för att säkerställa ett effektivt arbetssätt, rätt kvalitet, förbättringar och 
god måluppfyllelse. 
I uppdraget ska denna samverkan ske i en strukturerad form som ska genomsyra 
arbetssätt, förhållningssätt till uppdraget och till varandras roller.  
 
Samarbete baserar sig ofta på förtroende och detta bygger man över tid. I och med 
ECI1-upplägget ges detta optimala möjligheter. I praktiken innebär detta att man 

BILAGA 2
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redan i projektets absoluta startskede, d.v.s. vid TG 0, tar ett beslut om 
Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå ska användas.  
 
 
TRV definierar Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå med nedan obligatoriska 
aktiviteter: 
 
Tidiga skeden 

• Komplexitetsbedömning (osäkerheter) enligt XLPM-modellen 
• Beslut om Samverkansnivå 
• Tillsättning intern organisation 

 
Beslut om Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå ska tas vid TG O, innan man 
tillsätter projektledare.  Beslutet ägs av mottagande verksamhetsområde, men ska tas i 
samråd med Planering. För att åstadkomma detta beslut ska projektet bedömas 
utifrån komplexitet och osäkerhet. 
Tillsättning av projektledare och övrig projektorganisation ska ske med målet att få in 
de rätta kompetenserna ur ett samverkansperspektiv(teknisk kompetens förutsätts). 
 
Upphandlingsskede/n 

• Val av affärsform kopplat till entreprenadtyper enligt Nationell Gemensam 
Familjestrategi för Entreprenader och Tekniska Konsulter. 

• Upphandling (parametrar kvalitet/pris) 
 
Vi vill upphandla in så mycket kompetens som möjligt så tidigt som möjligt i 
projekten (ECI). Upphandling ska göras på en blandning av kvalitetsparametrar enligt 
områden/rubriker i UppLev och pris, och ska göras i flera steg med prekvalificering.  
 

Prekvalificeringen ska ske på ekonomisk ställning och referensprojekt/objekt på 
företags/konsortienivå. 

 
För upphandling enligt alternativ 1(projekttyp 4 & 5) gäller fördelning 50/50, 
kvalitet/pris. 
För upphandling enligt alternativ 2(projekttyp 6) gäller fördelning steg 1 100/0 samt 
steg 2 70/30, kvalitet/pris. 
 

Projektorganisation med inköp ska upprätta specifika texter för respektive nivå i 
mervärdesmodell. 0-nivån motsvarar krav i kontrakt. 5 nivåer från 0-4 där 4 är max 
mervärde. Utvärdering ska ske av en grupp personer bestående av minst samma antal 
som antalet parametrar som ska utvärderas, där varje person är sakkunnig inom ett av 
bedömningsområdena. Projektchefen/projektledaren ska vara med i gruppen oavsett 
om han är sakkunnig eller inte. Utöver personer från projektgruppen ska minst en 
extern oberoende sakkunnig delta i utvärdering.  
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Utvärdering på pris är tänkt att ske antingen på CAV (Central Administration och 
Vinst) eller kalkylerbara utvalda delar av entreprenaden. 

Vid utvärdering på CAV sätts ett fast CAV inom ett intervall på 8-12 % 
(Entreprenörsarvode enligt AB/ABT 12 %). 
 
Inköparen säkerställer att utvärdering av pris och kvalitet sker separat och enligt 
gällande lagstiftning och regelverk. Inköparen ska inte delta i utvärdering av 
kvalitetsparametrar. 
 
Produktionsskede/n 

• Samlokalisering med upplägg anpassat efter entreprenad/uppdrag 
• Gemensam målstyrning 
• Gemensam riskhantering 
• Konfliktlösningsmetoder 
• Kontinuerlig uppföljning, förbättring och benchmarking 
• Öppenhet i frågor av gemensam art 
• Objektanpassade aktiviteter ex. team-building 
• Projektanpassad kommunikationsplan 

 
Utöver listade aktiviteter ska en person vara utsedd att leda Samverkan, en 
Samverkansledare. 
Det kan vara en extern person men kan även vara en lämplig person i 
projektorganisationen alternativt någon i parternas övriga organisationer. 
 
Organisation och Samverkansledare ska bestämmas tillsammans av parterna i 
projektet i samband med Startmöte/n. 
 
Ersättning 
För projekttyper 4,5 och 6 gäller incitamentsfördelning 80/20 (Beställare/Leverantör) 
på riktpris. 
Detta gäller både över och under riktpris. 
Bonus på prestation enligt utvalda områden/rubriker i UppLev maximeras till 3 %.  
 
 

Avsteg från riktlinje 
 
Beslut om avsteg från denna riktlinje ska tas och godkännas enligt arbetsordning. 
 

Resultat och dokumentation 
Målstyrningsdokument med tillhörande handlingsplan 
Resultat av handlingsplan 
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Relaterade dokument 
Nedan listade dokument är relaterade till denna riktlinje och är tänkta att fungera som 
stöddokumentation till denna riktlinje. 
Handledning Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå TDOK 2016:0234 
Riktlinje Samverkan basnivå TDOK 2015:0021 
Handledning Samverkan basnivå TDOK 2015:0054 
Checklista Samverkan basnivå TDOK 2015:0055  
Nationell Gemensam Familjestrategi för Entreprenader och Tekniska Konsulter  

Versionslogg 
 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 

1.0 2016-05-03 Ny riktlinje Ove Strömberg 

2.0 2018-09-04 Byte av klassificering 
och mall. 

Mats Holmberg, Evs 
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Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå. 

Syfte  
Denna handledning är tänkt att ge stöd vid arbete med Trafikverkets 
modell för Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå. Denna handledning 
utgår från Riktlinje Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå, TDOK 
2016:0233.  

Omfattning 
I denna bilaga beskrivs Trafikverkets Kontraktsmodell Samverkan Hög 
nivå. 

Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå beskrivning 
moment/aktiviteter 
 

Tidiga skeden 

Tidiga skeden i projekt är tiden mellan TG 0 (Tollgate=beslutspunkt) och 
TG 2 i Trafikverkets projektmodell XLPM, dvs. projektanalysfasen och 
projektplaneringsfasen. 

Komplexitetsbedömning 

Överlämning från Planering (PL) till Stora Projekt(PR)/Investering(IV) 
sker vid TG 0 i projektet. 

I samband med överlämning görs en komplexitetsbedömning enligt 
XLPM av PR/IV(äger beslutet) och PL samt eventuellt UH/IL.  

Om komplexitetsbedömning resulterar i någon av nedan projekttyper: 

• TRV E4 Komplexa projekt med stora frihetsgrader och hög osäkerhet 

• TRV E5 Komplexa projekt med små frihetsgrader och hög osäkerhet 

• TRV E6 Komplexa projekt med mycket hög osäkerhet 

Så ger det Samverkansgrad för Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå 
enligt respektive matris i Nationell Gemensam Familjestrategi för 
Entreprenader och Tekniska Konsulter. 

 

 

BILAGA 3
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Tillsättning projektledare/projektchef 

Tillsättning av projektledare och övrig projektorganisation ska ske med 
målet att få in de rätta kompetenserna ur ett 
samverkansperspektiv(teknisk kompetens förutsätts). 
Innan projektledare tillsätts ska beslut om Kontraktsmodell Samverkan 
Hög nivå vara taget (vid TG 0).  
 
 Information till marknad 

Det är viktigt att vi så tidigt och i så stor omfattning som möjligt 
informerar marknaden om dessa projekt och tar en dialog med tilltänkta 
leverantörer. Man kan även gå ut mot marknaden och ta in synpunkter på 
förfrågningsunderlag i tidiga skeden för att förbättra kvaliteten på detta. 

Upphandlingsskeden 

Upphandlingen av leverantör kan ske på två olika sätt beroende på 
projektets komplexitet och osäkerhet. Det som är gemensamt oavsett 
projekt är att fokus ska ligga på att ha en kontinuerlig konstruktiv dialog 
med leverantörerna genom upphandlingsfasen, för att säkerställa en god 
förståelse av förfrågningsunderlag och i förekommande fall metodval, 
genomförande etc. 

Genomgång/presentation av Samverkan ska i dessa typer av projekt ske i 
upphandlingsskedet, med hur/vad/varför TRV jobbar med Samverkan.  

Organisation och Samverkansledare ska precis som i Samverkan basnivå 
bestämmas tillsammans av parterna i projektet senast i samband med 
Startmöte/n.  
Nedan visas hur upphandlingen är tänkt att gå till beroende på den 
komplexitetsbedömning man gjort som lett fram till entreprenadtyp TRV 
E4 el. E5 (alternativ 1) samt TRV E6 (alternativ 2). 
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Kvalificering 

Generellt är kvalificering av leverantörer tänkt att ske via prekvalificering. 
Detta primärt då man kommer ha en tätare dialog och fler möten med 
anbudsgivare under upphandlingsfasen för att säkerställa att 
förfrågningsunderlaget förstås så som det är avsett. 

Prekvalificeringen ska ske på ekonomisk ställning och 
referensprojekt/objekt på företags/konsortienivå. 

 

Utvärdering 

Utvärdering av upphandling är tänkt att ske på en kombination av pris 
och kvalitet. Kvalitetsparametrarna ska vara baserade på UppLev och de 
nio bedömningsområden enligt bild nedan som det omfattar.  

Två områden, Samarbete och kommunikation samt Säkerhet(arbetsmiljö) 
ska alltid finnas med. Utöver dessa ska man välja ut de för projektet mest 
relevanta övriga områdena/parametrarna. 

Det ska vara ett minimum av 4 parametrar och max 6 parametrar som 
man utvärderar på. 

Vanligtvis så kommer utvärdering på kvalitet ske genom att anbudsgivare 
tar fram en genomförandebeskrivning av hur de avser att hantera de 
områden i UppLev som valts ut i det specifika projektet. 

Projektorganisation med inköp ska upprätta specifika texter för respektive 
nivå i nedanstående modell. 0-nivån motsvarar krav i kontrakt. 5 nivåer 
från 0-4 där 4 är max mervärde. Utvärdering ska ske aven grupp personer 
bestående av minst samma antal som antalet parametrar som ska 
utvärderas, där varje person är sakkunnig inom ett av 
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bedömningsområdena. Projektchefen/projektledaren ska vara med i 
gruppen oavsett om han är sakkunnig eller inte. Utöver personer från 
projektgruppen ska minst en extern oberoende sakkunnig delta i 
utvärdering. 

Nedan modell är tänkt att användas både vid utvärdering av 
kvalitetsparametrar i upphandlingsfasen och vid utvärdering av 
bonusutfall på faktisk prestation under projektet. 

 

Inköparen säkerställer att utvärdering av pris och kvalitet sker separat och 
enligt gällande lagstiftning och regelverk. Inköparen ska inte delta i 
utvärdering av kvalitetsparametrar. 
Utvärdering på pris ska ske antingen på CAV (Central Administration och 
Vinst) eller kalkylerbara utvalda delar av entreprenaden. 

Vid utvärdering på CAV sätts ett fast CAV inom ett intervall på 8-12 % 
(Entreprenörsarvode enlig AB/ABT 12 %).  

Ersättningsmodeller 

Incitament med en fördelning på 80/20 (Beställare/Leverantör) på 
gemensamt satt riktpris är tänkt att vara en del av ersättningsupplägget 
när det gäller entreprenader av typen TRV E4, E5 och E6. Det gemensamt 
satta riktpriset får tas fram då detta är möjligt, d.v.s. då man har 
tillräckligt med information på plats för att kunna beräkna kostnaden, i 
det specifika projektet. Incitamentsmodell 80/20 gäller över och under 
riktpris. 

Utöver incitamentsupplägget ska det finnas en bonus baserad på UppLev, 
på max 3 % på entreprenadens kostnad/pris om man levererar i enlighet 
med maximalt mervärde på utvalda UppLev-parametrar. Dessa 
bonusparametrar kan vara kopplade till parametrarna vid utvärdering. 
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Produktionsskeden 

Under produktionsfasen (projektering, byggande) gäller Samverkan 
basnivå som grundnivå för Samverkansarbetet. Då dessa projekt 
innefattar många individer ska en kommunikationsplan upprättas.  

Önskar man lägga till ytterligare aktiviteter för att främja samarbetet, 
såsom eventuella teamaktiviteter så föreligger full frihet för projektet att 
besluta om detta. 

Startmöte 

Genomgång/presentation av Samverkan senast i Startmöte med 
hur/vad/varför TRV jobbar med Samverkan obligatoriskt. Vid startmöte 
ska Ombud delta. I startmöte bör man bestämma tid för workshop 
Samverkan med innehåll enligt nedan beskrivning. 

Organisation och Samverkansledare ska bestämmas tillsammans av 
parterna i projektet senast i samband med Startmöte/n. 
 
Organisation med samverkansledning 

Samverkan kräver att samtliga nyckelpersoner är delaktiga och 
engagerade i de samverkansmoment som man gemensamt bestämt sig för 
i projektet. Projektets ledning (samverkanstyrgruppen/samverkansgrupp) 
måste skapa förutsättningar för detta. Det innebär bland annat att skapa 
ett forum för möten och dialog så att samverkansprocessen hålls vid liv. 
Vidare ska kontrolleras att processen är optimal för ett effektivt 
genomförande. 

Den organisation som ska etableras får avgöras för respektive projekt.  

Samverkanstyrgrupp 

Samverkanstyrgruppens roll är att hantera frågor som rör gemensamma 
åtaganden enligt måldokumentet. 

Därutöver är uppgiften att löpande följa upp läget i projektet inklusive 
måluppfyllelse, verkställa eventuella organisationsförändringar, att 
behandla gemensamma utvecklingsfrågor samt att hantera konflikter som 
inte kunnat lösas av samverkansgruppen. Regelbundna möten bör hållas 
under projektet. Frekvensen anpassas efter projekttyp. Deltagare är 
parternas ombud och projektchefer/projektledare. 

 

Samverkansgrupp 

Samverkansgruppens huvuduppgift är att utarbeta och följa upp 
måldokumentet samt att samordna aktiviteter, resurser och tidplaner 
kopplade till måldokumentet. 

Den består lämpligen av respektive parts ledande personer i projektet  
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Beställare, entreprenör, projektörer och viktiga underleverantörer ska 
vara representerade i samverkansgruppen. Sammansättningen och 
mötesstruktur anpassas utifrån projektets karaktär. Samverkan kan med 
fördel integreras in i befintlig mötesstruktur. 

Samverkansledare 

Samverkansledaren har stödjande uppgift och knyts till projektet för 
samverkansfrågor. Det kan vara en extern person men kan även vara en 
lämplig person, ur ett samverkansperspektiv, i projektorganisationen 
alternativt någon i parternas övriga organisationer. 
Primära arbetsuppgifter är att delta i planering och ledning av 
förekommande seminarier och möten för målformulering och 
uppföljning, samt att delta i informationstillfällen. 

Erfarenheter visar att behovet av Samverkansledarens insatser är störst i 
projektets tidiga skeden och dennes uppgifter ska minst bestå av följande: 

 

1. Samverkansledaren verkar för att grundprinciperna i 
arbetsmodellen efterlevs. 

2. Samverkansledaren svarar för dokumentation och ledning 
vid förekommande workshops och uppföljningsträffar och 
verkar för att dokumentation om mål och handlingsplaner tas 
fram i projektorganisationen. 

3. Samverkansledaren är inte konfliktlösare utan hjälper till 
med att identifiera källor till konflikter tidigt och verkar för 
att parterna arbetar för en lösning. 

4. Samverkansledaren utbildar och informerar om 
samverkansarbetet i projektet. 

5. Samverkansledaren ska kontinuerligt delta i projektets 
olika möten för att hålla sig informerad om projektet och hur 
samverkan fortskrider. 

6. Samverkansledaren kan adjungeras till 
samverkanstyrgruppen som föredragande i 
samverkansfrågor. 
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Samverkansgruppen ska under start-fasen: 
 
Genomföra Workshops  
Workshops är arbetsmöten för alla parter där övergripande frågor i 
projektet behandlas. Dessa är inga forum för tekniska och ekonomiska 
detaljdiskussioner utan snarare möten för dialog kring t ex gemensamma 
mål, ledning, arbetsmiljö, arbetsprocesser, samverkan, relationer och 
kommunikation. I de inledande mötena formuleras gemensamma mål och 
arbetssätt. Träffarna hålls med fördel borta från arbetsplatsen och det 
dagliga arbetet. Tiden för mötena bör vara såväl tilltagen att utrymme för 
informella samtal finns.  
Antalet deltagare bör begränsas till max 25 personer. I en inledande 
workshop deltar beställare, entreprenör, projektör och strategiskt viktiga 
underentreprenörer.  
För projekt med mindre bemanning, t.ex. på UH, kan workshop integreras 
in i befintlig mötesstruktur, som en del av startmöte/etableringsmöte. 
 
Huvuddragen i programmet ska vara: 
Företagspresentation  Parternas syn på 

projektet, samarbetet 
och förväntningarna på 
Samverkan som 
arbetssätt 

 
Projektinformation    Budget/Ekonomi 
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Tider 
Kvalitet 

 
Roller, ansvar och mål    Samverkanstyrgruppens 
roll 

Samverkansgruppens 
roll 

Samverkansledarens roll 
Gemensam 

målformulering 
Gemensamma 
värdegrunder 

 
Uppföljning    
 Uppföljningsmetoder,     
 intervall                  
 
Riskhantering  Identifiera möjligheter, 

hot och hinder 
Förebyggande åtgärder 

 
Övrigt     Arbetssätt i övrigt 

Mötesstruktur 
 
Gemensam aktivitet    Social samvaro 
 
Tydliggöra och definiera roller och ansvarsområden 
För att samverkan ska fungera effektivt ska parternas roller och 
ansvarsområden förtydligas. 
Detta gäller såväl beställarorganisationen som entreprenörer och 
projektörer. Om arbetssättet delvis är nytt blir denna process av än större 
vikt. En del av detta arbete ska ske i upphandlingsskedet. Beställaren ska 
redan i förfrågan redovisa den samverkansorganisation som denne i det 
skedet funnit lämplig. Den gemensamma samverkansorganisationen 
vidareutvecklas sedan och fastställs i ett Startmöte. 
 
Tillsätt rätt medarbetare 
Ömsesidig respekt och öppenhet är avgörande för en väl fungerande 
samverkan och skall, förutom kompetens för arbetsuppgiften, vara 
vägledande vid sammansättningen av organisationen. Andra viktiga 
egenskaper som krävs är god samarbetsförmåga, prestigelöshet och en 
helhetssyn. Medarbetarna bör även ha god förmåga att lyssna och 
kommunicera. 
 
Säkerställa att man når ut till alla nivåer 
För att uppnå uppsatta mål är det viktigt att intentioner, mål och 
återkoppling når ut till alla nivåer i projektet. Detta kräver en god 
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planering och att erforderlig tid och resurser avsätts i projektet. 
Gemensamma mål bör brytas ned och konkretiseras i aktiviteter och 
åtgärder av respektive yrkesgrupp. 
 
Betona det goda ledarskapets betydelse 
För många människor kan Samverkan innebära ett stort mått av 
förändring. Det kan handla om att bryta gamla mönster i arbetssätt, och 
hur man förhåller sig till andra aktörer i projektet. Ledarskapet blir därför 
särskilt viktigt. Parterna måste ha stöd från sina respektive ledningar. 
Stöd innebär bl. a. att cheferna deltar vid avgörande moment i projektet. 
Det ligger i ledningens roll att visa förståelse för de utmaningar som ligger 
i förändringsarbetet och att skapa ett tillåtande klimat där möjligheter 
uppmärksammas och tas tillvara. 
 
 
Gemensam målstyrning 
 
När mål är tydliga och delas av alla blir en arbetsgrupp effektiv. Målarbete 
stärker förtroendet och gör det enklare att överbrygga konflikter. Att 
känna till målen är dessutom en viktig drivkraft för arbete och gör att 
motivationen ökar. Parterna i Samverkan skall därför avsätta tid för att 
skapa samsyn kring projektets mål. 
Projektdirektivet innehåller övergripande mål som angivits för projektet. 
Det utgör underlag för det fortsatta målarbetet. 
Samverkansgruppen bestående av beställare, entreprenör, projektörer och 
viktiga underentreprenörer ska bedriva målarbetet och upprätta ett 
måldokument och bedriva arbetet enligt detta. I detta dokument skall 
även ingå en samverkansplan (handlingsplan) som närmare beskriver hur 
samverkan och måluppfyllelse ska ske. Denna plan ska minimum 
innehålla mätbara, tidssatta aktiviteter samt ansvarig person i 
projektorganisationen. 
 
Målformuleringarna ska minst innehålla: 
- Syftet med uppdraget och de uppsatta mätbara målen 
- Metod för att mäta måluppfyllelsen 
 
 
Samverkansplanen(handlingsplanen) ska minst innehålla: 
- Gemensamt fastställda rutiner för hur samverkan skall bedrivas 
- Gemensamt fastställda rutiner för hur målen ska uppnås 
- Samverkansgruppens organisation med nyckelpersoner 
- Befogenheter för samverkansgruppen 
 
Målformuleringarna och samverkansplanen dokumenteras i ett 
måldokument som beslutas av samverkanstyrgruppen. Målen ska vara 
mätbara. 
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Nedan visas exempel på gemensamt framtagna mål för ett 
anläggningsobjekt: 
 
o Trafikantmål 
Inga allvarliga brister får förekomma i trafikanordningsarbetet 
 
o Arbetsmiljömål 
Inga allvarliga arbetsplatsolyckor får förekomma och friskhetstalet för 
medarbetarna ska överstiga 97 % 
 
o Ekonomimål 
 
o Kvalitetsmål 
 
o Miljömål 
 
o Informationsmål 
 
o Utvecklingsmål 
 
Gemensam riskhantering 
 
Hantering av risker är av stor betydelse för resultatet vid genomförande av 
ett investerings- eller underhållsprojekt. Gemensam riskhantering 
innebär att leverantören och beställaren ger varandra insyn i den 
systematiska riskhanteringen och kommunicerar hanteringen av 
identifierade risker, både sådana som är identifierade av beställaren och 
bifogade i kontraktshandlingarna och sådana som löpande uppstår under 
kontraktstiden. Den systematiska riskhanteringen inklusive åtgärderna 
ska dokumenteras och följas upp. Arbetet med risker i projekten ska 
bedrivas med systematisk riskhantering i enlighet med TDOK 2016:0032. 
 
Konfliktlösningsmetoder 
 
En konflikt är en motsättning som kan uppstå både mellan individer och 
inom grupper och organisationer. Det kan handla om intressekonflikter 
avseende mål, prioriteringar och krav, om värderingskonflikter som har 
att göra med olika grundläggande synsätt eller rollkonflikter. 
När en arbetsgrupp tar sig tid att bearbeta störningar blir den effektivare. 
Stark kommunikation och stor öppenhet mellan olika undergrupper i en 
projektorganisation leder till färre konflikter. Det är viktigt att utnyttja 
energin i en meningsmotsättning så att den leder till bättre beslut för 
projektet som helhet. För att lyckas med det måste man ta hand om den 
direkt och så nära källan som möjligt. 
Samverkansgruppen ska upprätta och tillämpa en rutin för 
konflikthantering för att förebygga tvister. Lämpligen hanteras konflikter 
så snart som möjligt och i första hand tas frågor upp till diskussion i 
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samverkansgruppen och i andra hand i samverkanstyrgruppen. Tiderna 
för hantering i respektive grupp begränsas. Om parterna inte kan komma 
överens gäller förfarande enligt tecknat kontrakt. 
 
Rutiner för kontinuerlig uppföljning och förbättringsarbete 
 
Ett karakteristiskt drag för effektiva arbetsgrupper är att de utvärderar sitt 
arbete och är självkritiska. Samt att de tittar på andra grupper/projekt 
som genomfört likande uppdrag för att se om det använts metoder, 
processer etc. man kan ta till sig. 
Alla människor motiveras av att nå resultat och vill veta hur de bedöms. 
Genom att se sin prestation och känna till planer kan man göra bättre 
resultat, ta ansvar och anpassa sig. Genom gemensamma rutiner för att 
följa upp mål och mäta förbättringar får projektdeltagarna möjlighet att 
tillsammans hitta bättre lösningar och utveckla projektet. Det är viktigt att 
planera och avsätta resurser och tid för flera uppföljningstillfällen under 
hela projekttiden. 
Samverkansgruppen ska ombesörja: 
– uppföljning av gemensamma mål 
– uppföljning av handlingsplaner, aktiviteter och åtgärder 
– uppföljning av samverkan och arbetssätt 
– förbättringsåtgärder 
– återkoppling till berörda projektdeltagare 
 
 
Öppenhet i frågor av gemensam art 
 
Hög grad av öppenhet i frågor av gemensam art ökar möjligheten att 
bygga förtroende med motparten, optimera t ex. kvalitetsnivån, jämföra 
alternativ och diskutera produktionsmetoder. 
  

Versionslogg  
Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 
1.0 2016-05-03 Ny handledning Ove Strömberg, ILös 
2.0 2016-12-21 Styrgrupp förtydligat 

och ändrat till 
Samverkansstyrgrupp 

Ove Strömberg, ILös 
 

3.0 2018-09-04 Byte av mall och 
klassificering. Inga 
ändringar gjorda. 

Mats Holmberg, Evs 
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I.1)

I.6)

II.1)

II.1.1)

II.1.2)

II.1.3)

II.1.4)

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Namn och adresser

Trafikverket

202100-6297

Rödavägen 1

Borlänge

781 89

SE

Kontaktperson: Jonas Melén

Telefon: +46 101242793

E-post: jonas.melen@trafikverket.se

Nuts-kod:  SE -  SVERIGE

Internetadress(er): 

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-

supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

Huvudsaklig verksamhet

Annan verksamhet:  Swedish Transport Administration 

Avsnitt II: Föremål

Upphandlingens omfattning

Benämning på upphandlingen

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Referensnummer:  2017 CTMid: 163479

Huvudsaklig CPV-kod

45221242 - Byggnation av järnvägstunnel

Typ av kontrakt

Byggentreprenader

Kort beskrivning

Entreprenaden inkl option omfattar en utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan 

mellan Varberg och Hamra. Järnvägen kommer gå i en bergtunnel, ca 3 km och ett 

öppet tråg, ca 1 km. Entreprenaden omfattar byggnation ny godsbangård samt flera 

byggnadsverk (broar).

BILAGA 4
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II.1.6)

II.2)

II.2.2)

II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.11)

II.2.13)

Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

Beskrivning

Ytterligare CPV-kod(er)

45110000 - Rivning av byggnader och schaktning

45213322 - Byggnation av järnvägsterminal

45220000 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

45221000 - Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

45221100 - Anläggningsarbeten för broar

45221112 - Byggnation av järnvägsbro

45221200 - Anläggningsarbete för tunnlar, schakt och undergångar

45221213 - Täckta eller delvis täckta järnvägsschakt

45221230 - Schakt

45221247 - Tunneldrivning

45223000 - Byggnads- och anläggningsarbeten

45223500 - Konstruktioner av armerad betong

45230000 - Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och 

kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten

45233000 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och 

landningsbanor

45233300 - Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar

45234100 - Anläggningsarbeten för järnvägar

Plats för utförande

Nuts-kod:  SE -  SVERIGE

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   

Varberg

Beskrivning av upphandlingen

Entreprenaden inkl option omfattar en utbyggnad till dubbelspår av Västkustbanan 

mellan Varberg och Hamra. Järnvägen kommer gå i en bergtunnel, ca 3 km och ett 

öppet tråg, ca 1 km. Entreprenaden omfattar byggnation ny godsbangård samt flera 

byggnadsverk (broar).

Tilldelningskriterier ( Medger du publicering? ja ) 

Kriterier nedan

Kvalitetskriterium  -  Namn:  Genomförandebeskrivningar  /  Viktning:  50%

Pris  -  Viktning:  50%

Information om optioner

Option: ja

Beskriv optionen: 

Produktion, dvs detaljprojektering och byggnation är definierad som option i 

kontraktet.

Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

2 (4)



II.2.14)

IV.1)

IV.1.1)

IV.1.8)

IV.2)

IV.2.1)

IV.2.9)

V.2)

V.2.1)

V.2.2)

V.2.3)

Kompletterande upplysningar

Trafikverket planerar att ansöka om att finansiera delar av kontraktet med EU-medel.

Avsnitt IV: Förfarande

Beskrivning

Typ av förfarande

Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling

Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling : ja

Administrativ information

Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT: 2017/S 115-232192

Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt 
meddelande

Den upphandlande enheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån 

ovanstående periodiska meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1

Benämning på upphandlingen: Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja

Kontraktstilldelning

Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

2018-05-28

Information om anbuden ( Medger du publicering? ja ) 

Antal mottagna anbud:  3

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:  0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:  0

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:  0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:  3

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer :  nej

Uppdragstagarens namn och adress ( Medger du publicering? ja ) 

Implenia Sverige AB

556382-5750

Otterhällegatan 1

Göteborg

411 18

SE

Telefon: +46 31604262

E-post: Sigrid.gunnemark@implenia.com

3 (4)



V.2.4)

V.2.5)

V.2.6)

VI.4)

VI.4.1)

VI.4.3)

Nuts-kod:  SE -  SVERIGE

Internetadress: http://www.implenia.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag : ja

Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) ( Medger du 
publicering? ja ) 

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:  3420000000.00  SEK

Kontraktets/delens totala värde:  3420000000.00  SEK

Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man

Värde exkl. moms:  684000000.00  SEK

Andel:  20 %

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   

Utförande av arbeten inom bana, el, signal och tele

Erlagt pris vid förmånliga inköp

Värde exkl. moms: 1.00  SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

Överprövningsförfaranden

Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

S-791 21

SE

Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning: 

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om 

detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren 

upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om 

tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att 

anges i underrättelsen.

4 (4)
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Trafikverkets strategi för BIM 

Inledning  

Bakgrund och syfte 
BIM – Byggnads Informations Modellering eller Byggnads Informations Modell – införs 

i Trafikverket för att bidra till ökad produktivitet1. BIM innebär en digitalisering av 

anläggningen där strukturerad, klassificerad och kvalitetssäkrad data om anläggningen 
bildar en digital anläggning. BIM omfattar hantering, användande och bevarande av 
information för att bedriva verksamhet för Trafikverkets anläggningstillgångar genom 
livscykeln. Den digitala representationen av anläggningen utgör en aktuell avbild av 
anläggningen oavsett livscykelskede. 

BIM innebär att verksamhetens informationsbehov kan tillfredsställas på alla nivåer i 

verksamheten, anpassad för olika delar av processen för förvaltning (koncept, utveckling, 

produktion, drift och underhåll, avveckling) av Trafikverkets tillgångar.  

BIM ger ett kontrollerat2 informationsflöde genom hela anläggningens livscykel3 både 

vid skapande, hantering och användande av information. Tillämpning av BIM är därmed 

en av de stora stöttepelarna för digitaliseringens möjligheter, vilket även skapar bättre 

förutsättningar att arbeta med informationssäkerhet.  

Korrekt och tillförlitlig data och information om anläggningen i dess livscykel är en 

förutsättning för effektiv förvaltning och likaså effektivt och modernt användande av 

Trafikverkets tillgångar.  

Trafikverket är inne i en förändringsprocess mot en effektivare processorienterad 

verksamhet som stöds av digitala verksamhetssystem. Den dokumentbaserade 

informationshanteringen, med ritningar, beskrivningar och förteckningar, som idag 

används framförallt mellan Trafikverket och externa parter, är inte kompatibel med den 

pågående förändringen. Därför är det nödvändigt att gå från dokumentorienterad 

information till objektorienterad information som stödjer denna förändring. 

Objektorienterad informationshantering har använts inom samhällsbyggnadsprocessen 

sedan 1990-talet, och går under namnet GIS och geodata. Industriella processer för 

produkter har också funnits länge inom tillverkningsindustrin, dess informations-

hantering samlas ofta under begreppet PLCS (Product Life Cycle Support). PLCS 

                                                           

1 GD-beslut, TRV 2013/8035, GD-beslut, TRV 2015/53989. 
2 Med kontrollerat avses här: Med styrning utgående från standarder, skapas ett sammanhållet 
informationsflöde genom anläggningens livscykel, med hänsyn till verksamhetens varierande 
informationsbehov i olika delar av verksamheten. 
3 Anläggningens livscykelskeden enligt TDOK 2016:0281: Koncept, Utveckling, Produktion, Drift och 
underhåll, Avveckling. 

BILAGA 5
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möjliggör den informationshantering som produktägare behöver för att kunna få ut så 

mycket som möjligt av en produkt under hela dess livslängd till en så liten kostnad som 

möjligt. Idag används GIS i Trafikverket, och extern geodata behövs för utförandet av 

Trafikverkets uppdrag. Det som särskiljer BIM från GIS, hanteringen av geodata och 

PLCS är att de senare inte har anläggningsägarens perspektiv som huvudsakligt fokus, 

vilket är det centrala för BIM. Införandet av BIM ska dra nytta av arbetet med GIS, 

Geodata och PLCS så att en gemensam informationshanteringsprocess för verksamheten 

kan utformas. 

BIM förenklar och förtydligar arbetet för Trafikverkets leverantörer. Den främsta 

förbättringen av förvaltningen i sin helhet med BIM anses4 dock tillfalla beställaren/ 

förvaltaren. Därför är det viktigt att Trafikverket tar initiativet till utveckling av BIM där 
kravställandet mot branschen är centralt.  

Syftet med denna strategi är att tydliggöra 

 Trafikverkets inriktning för skapa förutsättningar för BIM och effektivt använda 

objektorienterad information i ett livscykelperspektiv utifrån Trafikverkets 

uppdrag.  

 Trafikverkets roll gentemot marknaden i arbetet med att driva på utvecklingen 

av BIM. 

 Trafikverkets medverkan i utvecklingen av BIM, både nationellt och 

internationellt. 

 Trafikverkets inriktning för utveckling, forskning och innovation inom BIM.  

Krav och behov från omvärlden 

Enligt Produktivitetskommitténs betänkande i SOU 2012:39 Vägar till förbättrad 

produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen uppmanas Trafikverket till 

följande; 

”Inför i Trafikverkets riktlinjer för upphandling av 
projekteringsuppdrag att man särskilt ska redovisa 
skälen om man inte i förfrågningsunderlaget har med att 
BIM ska tillämpas. För bästa möjliga nytta ska BIM-
kraven spegla både hur man kan effektivisera byggandet 
och hur man kan ha nytta av BIM i den långsiktiga 
förvaltningen.”  

”Trafikverket bör eftersträva branschgemensamma 
standarder och processer”  

Trafikverkets införande av BIM ligger i linje med Digitaliseringskommissionen mål att 

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.  

                                                           

4 Nyttor som lyfts inom forskningen om BIM är bland andra färre ÄTOR, bättre planerbarhet för kostnad och 
tid, bättre underlag för beslutsfattande.   
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Strategin ligger i linje med rekommendationer enligt den Europeiska handbok5 som finns 

framtagen för ett införande av BIM drivet av offentliga beställare. I den lyfts vikten av att 

använda upphandling som en hävstång för att driva utvecklingen av BIM.  

Behovet av samverkan för och utveckling av informationshantering i samhällsbyggnads-

processen är stor utifrån de satsningar som görs inom området i Sverige och Europa, 

vilket många initiativ inom digitaliseringsarbetet påvisar. 

Branschen har uttryckligen efterfrågat dels att Trafikverket ska ta sitt ansvar som 

beställare och fastställa en BIM-inriktning med en tydlig kravbild, dels att Trafikverket 

aktivt deltar i utvecklingen av BIM. 

Utgångspunkter från Trafikverkets strategiska 
utmaningar 

Krav och behov i Trafikverket 

Denna strategi tydliggör hur Trafikverkets uppdrag, strategiska inriktning, arbetet inom 

digitalisering samt pågående utveckling som rör hantering av data i anläggningens 

livscykel bättre kan stödjas.   

TRAFIKVERKETS UPPDRAG 

För att kunna utföra vårt uppdrag att ansvara för byggande, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar och att planera för en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning krävs information om anläggningen. Bättre 

beslut fattas om de baseras på en korrekt och entydig helhetsbild av den anläggning som 

ska förvaltas.  

STRATEGISK INRIKTNING 

Strategiska målsättningar som särskilt stödjs av denna strategi är: 

 Utvecklad/Renodlad beställarroll för ökad produktivitet och innovation. 
BIM möjliggör spårbarhet i värdekedjor utifrån funktionell kravställning till 
förvaltad anläggning; neutrala, öppna format och tydlig kravställning 
möjliggör användandet av valfri programvara.   

 Mer transparent underhållsplanering med tydliggjorda effekter.  
Objektorienterad informationshantering enligt principer för BIM6 tydliggör 
underhållseffekter på olika nivåer; genom samlad kunskap om vilka skeden 

                                                           

5 Handbook for the Introduction of Building Information Modelling by the European Public Sector, Strategic 
action for construction sector performance: driving value, innovation and growth, EU BIM Task Group. 
6 Grundläggande principer för BIM innebär att data och information för att hantera Trafikverkets anläggning 

ska vara objektbaserad och ingå i en aggregerbar Trafikverksgemensam informationsmodell. Hanteringen ska 

ske processorienterat med utgångspunkt i informationsbehovet för samtliga arbeten i anläggningens livscykel 
och med ökad användning av anpassade IT-lösningar och digitala verktyg. Hanteringen ska också ske med stöd 

av standarder för öppna format. Trafikverkets principer för BIM utgår från definitioner som utvecklas genom 
internationell samverkan, ex EU BIM Task Group, se fotnot 5. samt från standarden ISO 19650 (2017) 

Organization of information about construction works -- Information management using building 
information modelling. 
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anläggningens olika delar befinner sig i kan samordning för olika teknikslag 
och mellan verksamhetsområden ske vid planering av åtgärder. 

 Samlad kunskap om anläggningens tillstånd.  
Objektorienterad informationshantering enligt principer för BIM skapar en 
samlad tillståndsbild samtidigt som det möjliggör aggregerad kunskap om 
anläggningens tillstånd; antal spårväxlar samt dess placering i region Syd av 
märket x som på grund av produktionsfel behöver bytas. 

 Ökad hänsyn till klimat och miljö i byggprocessen.  
Kopplad klimat- och miljödata till objekt om anläggningen ger möjligheten att 
analysera och fatta säkrare beslut; en tydlig koppling mellan åtgärder på olika 
nivåer på anläggningen och dess påverkan på klimat och miljö möjliggör 
kravställan utifrån klimat- och miljöeffekt.  

 Ökat fokus på livscykelkostnader.  
Objektorienterad informationshantering enligt principer för BIM möjliggör 
livscykelanalyser ur ett helhetsperspektiv för anläggningen; genom att 
tydliggöra kritiska komponenter för måluppfyllnad kan dessa inkluderas i 
LCC-analyser. 

 Effektivt och modernt Trafikverk.  

En digital anläggning med dess möjligheter skapar effektivitet och ett modernt 

Trafikverk; en digital anläggning med endast en källa till sanningen innebär 

att alla system arbetar med samma information. 

STRATEGI FÖR DIGITALISERING  

Införandet av BIM innebär en digitalisering av anläggningen. Strategierna i detta 

dokument är utformade för att uppnå det övergripande målet med digitaliseringen7. De 

bidrar särskilt till uppfyllandet av delmålet ”alla berörda aktörer inom planering, 

projektering, byggande och förvaltning av Trafikverkets anläggningar har ett gemensamt 

digitalt arbetssätt”.  

STRATEGI FÖR TILLGÅNGSFÖRVALTNING 

En för Trafikverket effektiv tillgångsförvaltning kräver stöd från tillförlitlig information 

som används i effektiva processer där information hanteras enligt principer för BIM och 

därmed kan anpassas för medarbetare och leverantörer genom digitala verktyg. BIM 

hanterar information om tillgångarnas tillstånd och prestanda i en för tillgångarna 

nedbruten struktur.  

Den internationella utvecklingen av BIM, inkluderat standardiseringsarbetet inom 

området, har fokus på hantering av tillgångar.  

TRAFIKVERKETS HUVUDPROCESSER 

Trafikverkets huvudprocesskarta med en huvudprocess för informationshantering8 
kommer att generera ett större värde i Trafikverkets verksamhet om den följer och utgår 
från principer för BIM och tillgångsförvaltning. 

                                                           

7 Vi använder digitaliseringens möjligheter som en naturlig del i verksamheten för att skapa kundnytta, 
effektivitet och ett hållbart transportsystem. 
8 Enligt Trafikverkets huvudprocesskarta publicerad juni 2017, processen Samla in och bearbeta information 
om vägar och järnvägar. 
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VERKSAMHETSUTVECKLING 

Ett antal utvecklingsinitiativ pågår avseende verksamhetssystem med behov av digital 

informationshantering för data om anläggningen. BIM kan skapa en grund för detta med 

koppling till process och arbetssätt. Principer för BIM möjliggör en effektivisering av 

arbetet i dessa utvecklingsinitiativ och dess kommande leveranser.  

Strategier 

Strategins omfattning 

Denna strategi omfattar och beskriver inriktning för hur Trafikverket ska utveckla, 

anpassa och implementera BIM.  

Strategin vänder sig till samtliga i Trafikverkets verksamhet9 som skapar, kravställer, 

hanterar och använder information om anläggningen.  

Övergripande mål  

Data om Trafikverkets anläggning10 ska hanteras enligt principer för BIM för att 

säkerställa en gemensam digital anläggning och därmed en effektiv förvaltning11. 

BAKGRUND TILL ÖVERGRIPANDE MÅL 

Det övergripande målet ska ses i relation till nedan mognadsmodell som definierar olika 

mognadsnivåer för BIM. Trafikverkets liksom branschens utveckling inom BIM, 

digitaliserat byggande och förvaltning ska ses som ett pågående arbete. Trafikverket 

förväntas nå objektorienterad livscykelhantering av data och information runt 2025. 

Utveckling krävs inom flera områden utpekade i denna strategi, liksom i tillhörande 

handlingsplan. Trafikverkets verksamheter befinner sig på olika mognadsnivåer och 

kommer att göra så ett antal år framöver.  

                                                           

9 Den innefattar även Trafikverkets leverantörer.  
10 Det data som krävs för att Trafikverket ska kunna utföra sitt uppdrag.  
11 Det övergripande målet är en omformulering av det långsiktiga målet formulerat i version 1.0: 
Anläggningsinformation ska med hjälp av BIM-metodik hanteras i ett livscykelperspektiv, för att information 
ska kunna hanteras och användas effektivt. 
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Modellen över mognadsnivåer för BIM är inspirerad av en brittisk mognadsmodell utvecklad av Mark Bew och 

Mervyn Richards. 12(PAS 1192-2:2013. BSI)  

Det första steget i Trafikverkets utvecklingsarbete togs 2015 när förutsättningar för att 
använda BIM i investeringsverksamheten implementerades i ledningssystemet enligt ett 

då uppsatt mål13. Nästa steg i Trafikverkets mognadsutveckling beräknas ske 2018-2019 

när förutsättningar för hantering av objektorienterad information och till viss del livs-
cykelhantering finns framarbetade tillsammans med ett antal systemlösningar i 
Trafikverkets underhålls- och trafikledningsverksamhet.  

Strategier 
Nedan strategier beskriver hur Trafikverket ska nå det övergripande målet. Dessa 
strategier ska tillämpas i arbetet med att införa och använda BIM i Trafikverket, i takt 
med Trafikverkets utveckling och mognad av BIM.  

 Trafikverkets arbetssätt för BIM ska integreras i Trafikverkets huvudprocesser, 
med helhetsfokus på process, organisation och teknik.  
 

 Införandet av BIM i Trafikverket ska ske successivt och anpassas för olika 
verksamheter utifrån dessas specifika förutsättningar genom att delmål 
identifieras för införandet. Delmålen ska både förbättra del av verksamhet eller 
samarbetet mellan verksamheter och höja mognadsgraden för BIM inom del av 
verksamhet. Förbättring ska ske genom faktabaserat förbättringsarbete. 
 

                                                           

12 ”Permission to reproduce extracts form [PAS 1192-2:2013 Incorporating Corrigendum No. 1] is granted by 
BSI. British Standards can be obtained in PDF or hard copy formats from the BSI online shop: 
www.bsigroup.com/Shop or by contacting BSI Customer Services for hardcopies only: Tel: +44 (0)20 8996 
9001, Email: cservices@bsigroup.com.” 
13 Trafikverket ska ställa tydliga krav på att BIM användas i investeringsverksamhet enligt en definierad lägsta 
nivå från 2015. Definierades i Trafikverkets strategi för BIM version 1.0. 

http://www.bsigroup.com/Shop
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 Trafikverket ska ta rollen som drivande för förändring i branschen genom att  
o vara en tydlig beställare och kravställare av BIM, 
o föra dialog med branschen och delta aktivt i branschgemensamma 

intresseföreningar både nationellt och internationellt, 
o ta initiativ till och aktivt medverka i forskning, innovation och utveckling 

inom området generellt och inom avtal, immaterialrätt samt 
standardiseringsutveckling inom processer, begrepp och datamodeller 
specifikt.  
 

 Trafikverket ska ha en gemensam anläggningsinformationsmodell för all data 
och information som avser tillgångar, nedbrutna till den nivå som krävs för att 
stödja Trafikverkets verksamhetsprocesser, inklusive tillgångsförvaltning. 
Investerings- och reinvesteringsåtgärder ska kunna hanteras i egna separata 
informationsmodeller enligt samma struktur och principer.  
 

 Trafikverket ska ha gemensamma14 datamiljöer för förvaltningsdata vilka utgör 
en tydlig källa för det data som krävs för att Trafikverket ska kunna utföra sitt 
uppdrag. Data och information ska vara objektorienterad, spårbar och av känd 
kvalitet med utpekad ägare under hela anläggningens livscykel.  
 

 Trafikverket ska tillgodose den egna verksamhetens behov av specifika 
tillämpningar av systemoberoende standarder samt använda neutrala och öppna 
format. Trafikverket ska dra nytta av harmoniseringen av standarder inom BIM, 
GIS och PLCS. Informationsutbytet internt och med omvärlden ska 
automatiseras. 
 

 Trafikverket ska vid inköp, använda objektorienterad informationsmodell som 
kontraktshandling samt kravställa informationsleveranser som följer principer 
för BIM. Digital information ska användas i avtal mellan parter, med samma 
status som analog information. 
 

 Digital arkivering ska utgå från principer för BIM och i verksamhetens processer 
utgöra ett naturligt steg i livscykeln för data om anläggningen där information 
kan återanvändas. 
 

 Vid införande av verksamhetssystem som hanterar och/eller använder data om 
anläggningen ska kravställning utgå från principer för BIM. 
 

 Trafikverket ska i arbetet med samhällssäkerhet och informationssäkerhet 
använda ett holistiskt perspektiv och nyttja det kontrollerade informationsflöde 
genom livscykeln, som BIM skapar. 
 

 Trafikverket ska utveckla BIM så att tydliga kvalitativa, ekonomiska och sociala 
nyttor, såsom säkrare arbetsmiljö, klimatmål, sysselsättning uppnås.  
 

 Trafikverket ska i avtal med andra myndigheter, landsting och kommuner främja 
användandet av BIM.  
 

  

                                                           

14 Innebär att förvaltningsdata ska gå att nå för samtliga i verksamheten som har behov av den.  
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Uppföljning av strategierna 

En handlingsplan finns framtagen för att definiera de Trafikverksövergripande 

aktiviteter som behöver utföras för att uppnå det långsiktiga målet, med tillhörande 

ansvarig per aktivitet. Nyckeltal för att mäta kostnad, tid, kvalitet och säkerhet kopplat 

till BIM är under implementering i Trafikverkets investeringsverksamhet. Handlingsplan 

och nyckeltal ska följas upp kontinuerligt och revideras årligen. Mätningar av upplevda 

effekter och kunskap i verksamheten samt tillämpning av arbetssätt utförs kontinuerligt. 

Uppföljningen utgör underlag för faktabaserat förbättringsarbete för att uppnå önskad 

effekt. Ansvarig för BIM i Trafikverket, ansvarar för uppföljningen av denna strategi. 

Versionslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 

1.0 2014-09-03 Ny strategi Albertsson, 
Anne-Terése, 
PRt 

2.0 
 
 

2017-12-21 

 

 

Uppdaterad enligt ny 
riktlinje med ny mall för 
Strategi. Anpassning 
utifrån den utveckling som 
skett inom området.  
 

Carlstedt, 
Jennie, PRtd 
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Syfte 

Syftet med detta dokument är att skapa förutsättningar för hur investeringsprojektens 

modellbaserade digitala information om anläggningen ska hanteras. En grundläggande 

del i Trafikverkets arbete med BIM är att modellbaserad information ska kunna 

överlämnas mellan skeden, parter och ämnesområden. Den digitala modellen av 

anläggningen som byggs på genom olika skeden blir på så sätt bärare av 

anläggningsinformationen. Kravställningen i detta dokument syftar till att få den digitala 

information som tagits fram i ett skede att kunna överlåtas till nästa part utan 

informationstapp. 

TDOK 2015:0181, Objektorienterad Informationsmodell, innehåller krav som ska 

uppfyllas avseende BIM och digitala modeller. Kraven avser Trafikverkets 

investeringsprojekt. Kraven utgår från strategiska mål beskrivna i ”Strategi för BIM i 

Trafikverket”, TDOK 2013:0688.  

Omfattning 

TDOK 2015:0181 omfattar Trafikverkets tekniska krav avseende BIM och digitala 

modeller.  

Detta regelverk riktar sig till externa leverantörer i investeringsprojekt.  
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Definitioner 

 

Anläggningsmodell  Begreppet Anläggningsmodell används normalt inte längre i Trafikverkets 

dokument. Om begreppet förekommer avses en eller flera 

ämnesområdesmodeller som oftast beskriver den projekterade anläggningen. 

Objektorienterad 

informationsmodell  

Objektorienterad informationsmodell används som ett samlande begrepp för de 

modeller av anläggningsinformationen (ämnesområdesmodeller, 

samordningsmodeller och presentationsmodeller) som omfattas av 

kravdokumentet TDOK 2015:0181. En objektorienterad informationsmodell 

innehåller normalt anläggningsobjektens grafiska beskrivning i 3D och attribut 

men kan även innehålla information i 2D, till exempel  fastighetsinformation 

eller en markmodell med enbart geometrisk information. 

 

Presentationsmodell Presentationsmodellen används i syfte att övergripande kommunicera med 
projektets intressenter, allmänheten och myndigheter. Presentationsmodellen 
baseras på Samordningsmodellen eller vissa ämnesområdesmodeller. 
Presentationsmodellen kan kompletteras med bland annat ytmaterial, ortofoto, 
vegetation, modeller av människor, fordon med mera, liksom simulering av sol, 
himmel och väder beroende på projektets behov.En presentationsmodell kan 

framställas genom både VR-teknik och CAD-baserade samordningsverktyg. Från 

presentationsmodellen kan bilder och animeringar genereras vilka kan vara mer eller 

mindre interaktiva. 

Presentationsmodellens utformning är projektspecifik och beskrivs i projektets 

uppdragsbeskrivning. 

 

RFM,  

Redogörelse för modell 

Beskriver den levererade modellens innehåll och egenskaper samt eventuella 

avvikelser från ställda krav. RFM upprättas av levererande part och bifogas vid 

leverans från konsult till trafikverket och vid leverans från Trafikverket till 

entreprenör. RFM biläggs modellen och har följaktligen samma 

rangordning.Till RFM hör en eller flera RFÄ, Redogörelse för 

Ämnesområdesmodell, som beskriver de ingående ämnesområdesmodellerna. 

Samordningsmodell En Samordningsmodell är en modell sammansatt av en eller flera 

ämnesområdesmodeller. En samordningsmodell utgör en visualisering av 

projektet och ger förutsättningar för planering, styrning och uppföljning av 

projektering och byggande. Samordningsmodellen har en central roll avseende 

samordning av utformning och kommunikation mellan ämnesområden. 

Samordningsmodellen behöver inte återspegla materialegenskaper, färg och 

ljussättning på ett verklighetstroget sätt. 



 

  

KRAV 4 (12) 

DokumentID Dokumenttitel Version  

TDOK 2015:0181   Objektorienterad Informationsmodell 3.0 

   
 

 

 

 

T
M

A
L

L
 0

1
7
0

 K
ra

v
 v

 1
.0

 

Utbytesnivå Trafikverket har definierat tre nivåer för utbyte av objektorienterade 

informationsmodeller. 

 Utbytesnivå A är modeller i originalformat och kan innehålla  

programvaruberoende komplexa elementtyper som inte enkelt kan 

överföras mellan olika programplattformar, t ex parametriska objekt 

och objektattribut. Till modellen ska aktuella inställningsfiler alltid 

bifogas. Modeller som inte är lagrade i format för utbytesnivå B eller C 

klassas som utbytesnivå A. 

 Utbytesnivå B består av Trafikverket betraktade verkygsneutrala 

format.  

CAD-filer: För utbytesnivå B används dwg- eller dgn-format. 

Modellerna ska endast innehålla enkla elementtyper med begränsad 

information kopplad till sig. Dwg- och dgn-filer som innehåller 

systemberoende elementtyper och objekt tillhör utbytesnivå A. 

Andra filtyper: För andra filtyper av digital anläggningsinformation 

finns ett antal format angivna i TDOK 2012:35 och 2015:0181. 

  Utbytesnivå C består av publiceringsformat med information och låsta 

objekt som skapats utifrån underlag enligt utbytesnivå A och B. Dessa 

ska kunna  läsas med en eller flera kostnadsfria programvaror som är 

godkända av Trafikverket. Innehållet i ett publiceringsformat är avsett 

att endast läsas, t ex en Samordningsmodell eller presentationsmodell.  

 

Se också kap 9, TDOK 2015:0181 Objektorienterad Informationsmodell. 

Ämnesområdesmodell  

 

Ämnesområdesmodellen är en 2D/3D-modell innehållande objekt från ett visst 

ämnesområde, t ex geoteknik, vägutformning, fastighetsindelning eller 

miljöinformation. Ämnesområdesmodellens struktur och innehåll beskrivs i 

TMALL 0403, Redogörelse för ämnesområdesmodell, RFÄ. 

  

  
 

Övriga begrepp som omnämns i detta dokumnet finns definierade i Trafikverkets ordlista 

för BIM på trafikverket.se/bim (direktlänk). 

Se även Bygghandlingar 90 del 7 Bilaga A Begreppsdefinitioner. Trafikverkets 

benämningar gäller före Bygghandlingar 90 del 7 Bilaga A i de fall där lika benämning 

används. 

 
  

http://www.trafikverket.se/contentassets/73c90fd69e134b4fa820849d5fd6a801/ordlistabim_151020.pdf
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1 BIM i investeringsprojekt 

 BIM ska i projektet användas för att skapa ett sammanhängande informationsflöde 

mellan skeden, parter och ämnesområden. 

 BIM ska i projektet användas för att ge ett förbättrat underlag för samgranskning. 

2 Modeller för samordning 

 Samordningsmodellen och ämnesområdesmodeller ska göras tillgängliga för beställaren 

inför projekterings- och teknikmöten. 

 Samordningsmodellen ska vara uppdaterad och redovisas vid varje projekteringsmöte.  

 Vid teknikmöten ska den senast uppdaterade samordningsmodellen redovisas.  

 Vyer (bokmärken/hotspots) för samordningsmodellen ska finnas definierade för minst 

toppvy, sidovyer och perspektivvy. 

 Det ska tydligt framgå vilka objekt som är ändrade sen senast levererade version av 

samordningsmodellen, t ex med revideringsmoln eller färgkodning..  

 Tillhörande och uppdaterade versioner av redogörelse för modell (RFM, TMALL 0402) 

och redogörelser för ämnesområdesmodeller (RFÄ, TMALL 0403) ska göras tillgängliga 

för beställaren inför projekterings- och teknikmöten.  

3 Teknisk lösning för visning av modeller i 
Trafikverkets miljö 

 Den tekniska lösningen för att tillgängliggöra och åskådliggöra ämnesområdesmodeller 

och samordningsmodeller för Trafikverket ska uppfylla ett eller båda av följande krav: 

1. Programvaran ska finnas tillgänglig i Trafikverkets programutbud. Förteckning över 

aktuellt programutbud för BIM finns att hämta på Trafikverkets externa webbplats, 

www.trafikverket.se (sök på ”viewerprogram BIM”). 

2. Modeller ska kunna visas i webbläsare IE v 11 och utan installation. 

 Programvaror ska tillhandahållas utan extra kostnad för beställaren.  

 Programvaror som används ska redovisas i TMALL 0405 Objektspecifik digital 

projekthantering Väg eller TMALL 0406 Objektspecifik digital projekthantering 

Järnväg. 

4 Klassificering och kodning av objekt 

 Klassificeringen ska kunna presenteras med klartext i modellen, t ex description på 

CAD-lager i utbytesnivå B och propertiesy sets i utbytesnivå C. 

http://www.trafikverket.se/
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4.1 Vägprojekt 

 Klassificering av objekt och CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt Trafikverkets 

tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB, SB11. 

 Vid klassificering av anläggnings- och landskapsinformation ska värdelistor från 

Strukturplatsen hos Trafikverket användas. 

4.2 Järnvägsprojekt 

 Klassificering av objekt och CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt någon av följande: 

1. Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB, SB11. 

2. TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt. 

 Om objekt klassificeras enligt Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper 

enligt BSAB, SB11 ska värdelistor från Strukturplatsen hos Trafikverket användas. 

5 Detaljeringsgrad för modeller 

 Objekt och företeelser med geografisk koppling ska redovisas i respektive 

ämnesområdesmodell och visas i samordningsmodellen.  

 Ämnesområdesmodellerna ska minst omfatta vad som tidigare redovisats på ritningar, 

kartor och bilder för aktuell produkt eller uppdragstyp.  

 Detaljeringsgraden avseende geometrisk redovisning (Level of Detail, LOD) av objekt i 

3D ska motsvara innehåll för aktuell produkt och tillämpning. 

 Detaljeringsgraden avseende redovisning av attribut (Level of Information, LOI) på 

objekt ska motsvara innehåll för aktuell produkt och tillämpning. 

 Attribut/egenskaper ska kopplas till motsvarande objekt och företeelser i respektive 

ämnesområdesmodell. 

 Måttangivelser som inte är åtkomliga som attribut eller liknande och som normalt skrivs 

ut på ritningar ska presenteras i modellen i klartext. 

 Måttangivelser i klartext ska kopplas till respektive objekt. 

 Om typritning används ska hänvisning till typritningen anges i ämnesområdesmodellen.  

 Det ska vara möjligt att efter eget val kunna tända och släcka lager eller motsvarande i 

ämnes- och samordningsmodellen. 

 Symboler i 2D och 3D ska ha tydligt redovisade geometriska definitionspunkter/ 

insättningspunkter, rotation och skala. 
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6  Mättekniska krav på modeller 

 Befintliga objekt i ämnesområdesmodell ska vara inmätta och redovisade enligt TDOK 

2014:0571. 

 Linjeberäkningar och koordinatförteckningar för beräknade geometrier ska medfölja 

modellen. 

 Markmodeller ska kvalitetsmärkas och redovisas enligt TDOK 2014:0571. 

 Markmodeller får ej innehålla trianglar med lutning lodrätt eller överstigande lodrätt. 

 Koordinatangivelser och måttsättning i modeller ska stämma överens med mätningar 

som kan göras digitalt eller på ritningskopia.  

 Koordinatangivelser ska överensstämma med eventuella grundkartor, polygonpunkter 

och fixar. 

7 Statusmärkning i modeller 

 Objekt i en ämnesområdesmodell ska vara statusmärkta. 

 Statusmärkning av CAD-lager (nivåer) ska utföras enligt SB Rekommendationer CAD-

lager, utgåva 3, tabell 6A. 

 Järnvägsobjekt klassificerade enligt TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt 

(kodhandboken) ska statusmärkas . 

 Statusmärkning för handlingstyp och granskningsstatus/syfte ska följa TDOK 2012:35 

Digital projekthantering och anges i ämnesområdesmodellens metadata. 

7.1 Befintliga förhållanden  

 Ämnesområdesmodell som redovisar befintlig anläggning från inmätning och 

datainsamling ska ha statusmärkning för befintliga förhållanden. 

 Ämnesområdesmodell för inom projektet byggd anläggning ska statusmärkas på 

motsvarande sätt som den projekterade anläggningens.  

7.2 Projekterad anläggning 

 Ämnesområdesmodell som redovisar projekterad anläggning ska ha statusmärkning för 

projekterad anläggning. 

 Ämnesområdesmodell för ändrad landskapsinformation ska ha statusmärkning för 

projekterad anläggning. 
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7.3 Byggd anläggning 

 Ämnesområdesmodell som redovisar Byggd anläggning ska ha statusmärkning för 

byggd anläggning. Byggd anläggning består av byggd anläggning för Trafikverket samt 

byggd anläggning för andra anläggningsägare. 

8 Attribut 

 Attribut ska redovisas via attributbärare i respektive ämnesområdesmodell.  

 Attribut som redovisas i laddmallar till Chaos eller IDA omfattas inte av dessa krav. 

 En eller flera av följande attributbärare ska användas: 

 CAD-lager 

 Textflaggor 

 Objektattribut 

 Filnamn 

 Metadata 

 Namnruta 

 Attributbärare ska redovisas i ifylld Redogörelse för modell, RFM (TMALL 0402 med 

underdokument TMALL 0403). 

 CAD-lager som attributbärare ska namnsättas enligt kap 4 i detta dokument. 

 Text som beskriver egenskap hos ett objekt ska placeras som attributuppsättning i 

relation till objektet. 

 Objektattribut ska placeras som attributuppsättning i relation till objektet, t ex property 

sets, blockattribut och celltags. 

9 Leverans mellan leverantör och Trafikverket 

9.1  Generellt 

 Utöver krav i detta dokument gäller krav  i 2012:35 Digital projekthantering vid 

leveranser till Trafikverket. 

 För att en modell ska anses vara levererad i ett verktygsneutralt format får den endast 

innehålla elementtyper som tillhör Utbytesnivå B. 

 Vid leverans ska ämnesområdesmodeller endast innehålla för leveransen relevant data 

vilket innebär att överflödiga geometrier, tomma lager, extra data, frysta lager ej tillåts.  

9.2 Utbytesnivå A – Verktygsberoende originalformat 

 Grafiska elementtyper ska anses tillhöra utbytesnivå A enligt exempel i Tabell 1: 
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Objekttyp Elementtyp Enkel definition (CAD) Utbytesnivå 

 Linjekonstruktion/ 

linjeberäkning 

Beräknat linjeobjekt som 

definierar läge och/eller form för 

sammansatta objekt i plan och 

profil. 

A 

 Parametrisk 

normalsektion 

Normal- och/eller typsektion som 

beskriver relationer och 

funktioner mellan ingående 

punkter och komponenter. 

A 

Tabell 1 Exempel på grafiska elementtyper, utbytesnivå A 

9.3 Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format 

 För utbytesnivå B ska endast filformat enligt Tabell 2 användas vid leverans av 

modeller. 

 

Leverantör/programvara Filändelse 

(suffix) 

Version Anmärkning 

Autodesk AutoCAD DWG 2013 eller 

nyare 

Båda formaten – även i 

kombination – tillåtna vid 

leveranser.  
Bentley MicroStation DGN V8i 

LandXML.org (organisation)  XML 1.1 Används bland annat för 

punkt- och linjeobjekt 

(linjekonstruktion/beräkni

ng) samt ytobjekt (terräng- 

och markmodell) 

Esri ArcGIS SHP - Används primärt för utbyte 

av landskapsinformation 

(fastighetsinformation, 

natura 2000) 

MS Excel XLSX/CSV  2010 

2013 

Avser produktdokument i 

form av kalkyldokument 

(exempelvis laddmallar för 

attributdata) 

MS Word DOCX 2010, 2013 Avser produktdokument i 

form av textdokument 

 LAS, PXY, 

GEO  

 Filer från exempelvis 

geodetisk mätning  

Tabell 2 Format, utbytesnivå B 

 För utbytesnivå B ska endast grafiska elementtyper enligt tabell 3 användas vid leverans 

av modeller: 
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Objekttyp Elementtyp Enkel definition (CAD) Utbytesnivå 

Punkt Punkt (point) Objekt lägesbestämt som en punkt 

i två eller tre dimensioner. 

B 

 Text Text kopplad till en punkt. B 

 Block/Cell Typ av punktobjekt som redovisas 

i 2D eller 3D. Icke-grafisk 

information kan knytas till 

block/cell i form av attribut. 

B 

Linje Linje (breakline) Utsträckt objekt, lägesbestämt 

som två eller flera punkter i två 

eller tre dimensioner, 

sammanbundna med raka 

och/eller bågformade segment. 

B 

Yta Yta (breakline) Utsträckt objekt, lägesbestämt 

som tre eller flera punkter i två 

eller tre dimensioner, 

sammanbundna med raka 

och/eller bågformade segment. 

B 

Volym Volym (solid) Objekt som representerar 

volymen av ett objekt. 

B 

 Block/Cell Typ av volymobjekt som 

redovisas i tre dimensioner med 

relation till specifik 

definitionspunkt. Icke-grafisk 

information kan knytas till 

block/cell i form av attribut. 

B 

Tabell 3  Grafiska elementtyper, utbytesnivå B 

 

9.4 Utbytesnivå C – Publiceringsformat 

 För utbytesnivå C ska endast filformat enligt Tabell 4 användas vid leverans av 

modeller. 

 

Leverantör/programvara  Filändelse 

(suffix) 

Version Anmärkning 

Kostnadsfri viewer som ska 

finnas tillgänglig i 

Trafikverkets IT-miljö eller 

kunna visas i webbläsare IE 

v 11.  

* * Avser exempelvis 

tillämpningar som 

samordning, 

granskning, 

simulering, kontroll 

och analys 
Adobe Acrobat Reader PDF PDF/3D 
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Adobe Acrobat Reader PDF PDF/A Avser exmepelvis 

ritningsframställning 

 JPG  Avser exempelvis 

rendering av bilder 

 AVI  Avser exempelvis 

framställning av film 

Tabell 4 Utbytesnivå C, Publiceringsformat 

 

10 Modell för ritning 

 Ritning ska framställas från ämnesområdesmodell. 

11 Modell för mängdreglering av massor 

 Ämnesområdesmodell för mängdförteckning ska redovisa överyta och underliggande 

lagerytor i färdig konstruktion. 

 Anslutningar och övergångar ska samordnas mot angränsande linjeobjekt 

(begränsningslinjer) och ytobjekt. 

 Överlapp i ämnesområdesmodell tillåts ej utan godkännande från beställare. 

12  Modell för utsättningsdata 

 Yt- volym- och linjeobjekt för utsättning ska levereras som trådmodell. 

 Punktobjekt för utsättning ska levereras som koordinatlista eller modellfil. 

 Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer. 

 Objekt som representeras av 2D/3D-symboler ska innehålla definitionspunkter. 

  Ämnesområdesmodell för utsättningsdata får ej innehålla dubbelpunkter. 

13 Underlag för maskinstyrning/guidning 

 Data för maskinstyrning/guidning för långsträckta objekt ska levereras som trådmodell 

(brytlinjer).  

 Data för maskinstyrning/guidning av schakter och liknande ska levereras som trådmodell 

(brytlinjer) eller triangelmodell.  

 Objekt för maskinstyrning/guidning i ämnesområdesmodell som korsar annat ytobjekt 

ska separeras på olika lager eller separata modellfiler. 



 

  

KRAV 12 (12) 

DokumentID Dokumenttitel Version  

TDOK 2015:0181   Objektorienterad Informationsmodell 3.0 

   
 

 

 

 

T
M

A
L

L
 0

1
7
0

 K
ra

v
 v

 1
.0

 

 Data får inte bestå av slutna polylinjer eller cirklar.  

 Cirkulära geometrier ska ritas som bågformade polylinjer. 

 Produktionsresultat ska separeras på olika lager eller separata modellfiler. 

 Ämnesområdesmodell för maskinstyrning/guidning får ej innehålla dubbelpunkter. 

14 Referenser 

TDOK 2015:0181 Objektorienterad Informationsmodell refererar till och ska användas 
tillsammans med följande dokument: 

TDOK 2012:35 Digital projekthantering, version 5.0 

TDOK 2013:0688 Strategi för BIM i Trafikverket 

TMALL 0402 Redogörelse för modell, RFM, version 2.0 

TMALL 0403 Redogörelse för ämnesområdesmodell, RFÄ, version 2.0 

TMALL 0405 Objektspecifik digital projekthantering väg, version 9.0 

TMALL 0406 Objektspecifik digital projekthantering järnväg, Version 4.0 

TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt, version 2.0 

TDOK 2014:0571 Geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning, version 4.0 
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LOD Definition general 
L

O
D

 1
0

0
 

The Model Element may be graphically represented in the Model with a 

symbol or other generic representation, but does not satisfy the 

requirements for LOD 200. Information related to the Model Element (i.e. 

cost per square foot, tonnage of HVAC, etc.) can be derived from other 

Model Elements. 

BIMForum Interpretation: LOD 100 elements are not geometric 

representations. Examples are information attached to other model 

elements or symbols showing the existence of a component but not its 

shape, size, or precise location. Any information derived from LOD 100 

elements must be considered approximate.” 
 

L
O

D
 2

0
0

 

” The Model Element is graphically represented within the Model as a 

generic system, object, or assembly with approximate quantities, size, 

shape, location, and orientation. Non-graphic information may also be 

attached to the Model Element. 

BIMForum interpretation: At this LOD elements are generic 

placeholders. They may be recognizable as the components they 

represent, or they may be volumes for space reservation. Any 

information derived from LOD 200 elements must be considered 

approximate” 

 

L
O

D
 3

0
0

 

” The Model Element is graphically represented within the Model as a 

specific system, object or assembly in terms of quantity, size, shape, 

location, and orientation. Non-graphic information may also be attached 

to the Model Element. 

BIMForum interpretation: The quantity, size, shape, location, and 

orientation of the element as designed can be measured directly from 

the model without referring to non-modeled information such as notes or 

dimension call-outs. The project origin is defined and the element is 

located accurately with respect to the project origin.” 

 

L
O

D
 3

5
0

 

” The Model Element is graphically represented within the Model as a 

specific system, object, or assembly in terms of quantity, size, shape, 

location, orientation, and interfaces with other building systems. Non-

graphic information may also be attached to the Model Element. 

BIMForum interpretation: Parts necessary for coordination of the 

element with nearby or attached elements are modeled. These parts will 

include such items as supports and connections. The quantity, size, 

shape, location, and orientation of the element as designed 

can be measured directly from the model without referring to non-

modeled information such as notes or dimension call-outs.” 
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” The Model Element is graphically represented within the Model as a 

specific system, object or assembly in terms of size, shape, location, 

quantity, and orientation with detailing, fabrication, assembly, and 

installation information. Non-graphic information may also be attached to 

the Model Element. 

BIMForum interpretation: An LOD 400 element is modeled at sufficient 

detail and accuracy for fabrication of the represented component. The 

quantity, size, shape, location, and orientation of the element as 

designed can be measured directly from the model without referring to 

non-modelled information such as notes or dimension call-outs.” 

 

L
O

D
 5

0
0

 

” The Model Element is a field verified representation in terms of size, 

shape, location, quantity, and orientation. Non-graphic information may 

also be attached to the Model Elements. 

BIMForum interpretation: Since LOD 500 relates to field verification and 

is not an indication of progression to a higher level of model element 

geometry or non-graphic information, this Specification does not define 

or illustrate it.” 



Bilaga 8 – LOD Specification Water-Based Fire-Suppression  

 

1 

 

 

LOD Water-Based Fire-Suppression  (D4010.10 i LOD Spec.) 
L

O
D

 1
0

0
 - Diagrammatic or schematic model elements; 

- conceptual and/or schematic layout/flow diagram; 

 
 
 

L
O

D
 2

0
0

  

- Schematic layout with approximate size, shape, and location of 

mains and risers; 

 
 

L
O

D
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0
0

 

- Modeled as design-specified size, shape, spacing, and location of 

pipe/slope (if required) /valves/fittings/insulation for risers, mains, 

and branches/standpipes; 

- approximate allowances for spacing and clearances required for 

all specified hangers, supports, vibration and seismic control that 

are to be utilized in the layout of all risers, mains, and 

branches/standpipes; 

- access/code clearance requirements modeled.” 

L
O

D
 3

5
0

 

- Modeled as actual size, shape, spacing, and location/slope (if 

required)/connections of pipe, valves, fittings, and insulation for 

risers, mains, and branches/standpipes; 

- actual size, shape, spacing, and clearances required for all 

hangers, supports, vibration and seismic control that are utilized 

in the layout of all risers, mains, and branches/standpipes; 

- actual floor and wall penetration elements modeled. 

- actual access/code clearance requirements modeled. 

L
O

D
 4

0
0

 - Supplementary components added to the model required for 

fabrication and field installation. 
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