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FÖRORD 
 
Föreliggande rapport utgör den andra delen i ett projekt finansierat av SBUF (Svenska Bygg-
branschens Utvecklingsfond) och Sveriges kommuner och landsting. Den första delen behand-
lade ”Funktionskrav för kommunala underhållsbeläggningar” med Robert Lundström, NCC Ro-
ads AB och Peter Ekdahl, Ramböll RST som författare och i denna rapport, som har skrivits av 
Petra Ofrell, Ramböll RST och Robert Lundström, NCC Roads AB, behandlas ”Partnering i 
kommuner”. 
 
Förutom denna rapport, som har tyngdpunkten på teoretiska kunskaper kring partnering, kom-
mer även en kortare skrift till Sveriges kommuner och Landsting att utformas, vilken kommer 
att  fokusera mer på praktiska erfarenheter erhållna bl a från pilotprojektet nämnt nedan. 
 
Projektledare för hela projektet är Nils Ulmgren NCC Roads AB och Åke Sandin, Trafikkonto-
ret i Göteborg. I projektets styr- och referensgrupp för denna del av projektet ingår förutom pro-
jektledarna Fredrik Björckebaum, Skanska Asfalt och Betong AB, Rolf Borgström, Helsing-
borgs Stad samt Örjan Eriksson, Sveriges kommuner och landsting. 
 
Partneringdelen av projektet fortsätter i en del 2, som omfattar ett pilotprojekt i Göteborg och 
vilket skall vara genomfört i maj 2009. Pilotprojektet ligger utanför SBUF:s engagemang och 
kommer att avrapporteras av Petra Ofrell i Sveriges kommuner och landstings regi. 
 
 
Stockholm 2008-10-31 
 
 
 
Nils Ulmgren       Åke Sandin 
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1. INLEDNING 
Idén till projektet har hämtats från skrivandet av en handbok om funktionskrav för asfaltbelägg-
ningar (underhåll) av gatuytor i kommunal miljö (Lundström och Ekdahl, 2007).  Under arbetet 
med den handboken framkom idéer och influenser om upphandlingsformer med partnering.  
 
Rapporten skall förklara begreppet partnering och vilken roll partnering kan ha i kommunal mil-
jö. Vidare skall dagens kunskapsläge dokumenteras med syftet att visa på förutsättningarna och 
nyttan med samverkansformen partnering i kommuner.  
 
Även om kunskap om partnering inhämtats från olika branscher och projekt är syftet att infor-
mationen i denna rapport skall vara till nytta i partneringprojekt rörande asfaltbeläggningar, 
främst underhåll, i kommunal miljö. 
 
Partnering kräver normalt ett kraftigt utökat engagemang och operativt deltagande under ett pro-
jekts genomförande från samtliga aktörer. Detta har dock sällan åberopats som någon nackdel 
hos samverkansformen utan upplevs ofta positivt hos alla parter. Erfarenheterna har även visat 
att partnering i första hand bör tillämpas i projekt som kännetecknas av hög komplexitet, t.ex. 
med betydande osäkerheter eller många aktörer. Till denna kategori kan bl.a. annat väg- och 
beläggningsunderhåll räknas. 
 
Potentiella fördelar: 
 
• Förbättrat samarbete mellan beställare, entreprenörer, underentreprenörer och konsulter.  
• Undvika kostnadsdrivande ändrings- och kompletteringsarbeten.  
• Höja kvaliteten på slutprodukten/bibehållen kvalitet till ett lägre pris 
• Förbättra den tekniska kunskapsöverföringen.  
 
Möjliga fallgropar: 
 
• Ledningen behandlar konceptet som en modefluga och visar inte äkta engagemang 
• Nyckelpersoner lämnas utanför gruppen  
• Underskattning av den kulturförändring som är nödvändig  
• Försummelse av tidiga aktiviteter och arbetsmöten 
• Utnyttjande av en standardutformning av partneringkonceptet i stället för skräddarsydd 

efter projekttyp 
• Låsning vid gamla attityder och oförmåga att känna tillit 
• Obalans i mellan parterna (kompetens, beroende etc) 
 
Förutom denna rapport, som har tyngdpunkten på teoretiska kunskaper kring partnering, kom-
mer även en kortare skrift till Sveriges kommuner och Landsting att utformas, vilken kommer 
att  fokusera mer på praktiska erfarenheter.  
 
Baserat på de erfarenheter som presenteras i denna rapport har ett pilotprojekt upphandlats i slu-
tet av 2007 i Göteborg med partnering som samverkansform. Pilotprojektet löper december 
2007-maj 2009. 

2. METOD 
Syftet med projektet är att arbeta fram en rapport som beskriver en partneringmodell för kom-
munala väghållare. I detta ingår bl.a. att beskriva hur kommuner kan använda Partneringkoncep-
tet utifrån juridiska, ekonomiska men framförallt tekniska aspekter, inte minst från upphand-
lingsperspektiv. I rapporten redovisas erfarenheter från relevanta partneringprojekt i Sverige och 
Danmark. Projektet utförs av Ramböll RST i samarbete med NCC Roads samt en referensgrupp 
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bestående av framförallt kommunala väghållare. Målet är att skapa ett lättförståeligt hjälpmedel 
för de kommunala handläggarna om de funderar på att använda partnering.  
 
Del 1: 
Information kring Partnering i kommunal miljö hämtas från olika skrifter och rapporter som 
beskriver begreppet partnering och projekt där partnering tillämpats. Även praktiska erfarenhe-
ter inhämtas från partneringprojekt i andra branscher och från andra väghållare i Sverige och 
från partneringprojekt i kommunalmiljö i Danmark främst genom djupintervjuer och annan do-
kumentation. 
 
Del 2: 
Ett pilotprojekt med samverkansformen partnering följs och dokumenteras från starten i syfte att 
visa på skillnader gentemot traditionella upphandlingsformer samt vilka nya situationer, pro-
blem och nyttor som uppstått. Vidare görs djupintervjuer med de inblandade från både beställa-
re och utförare för personlig erfarenhetsåterföring. Framförallt skall arbetet ge insikt i för- och 
nackdelar med partnering. 

3. GRUNDLÄGGANDE BESKRIVNING AV PARTNERING/VAD 
ÄR PARTNERING? 
 

”Partnerskap är det ledningssätt som används mellan beställare och 
leverantör för att enligt avtal samverka och ömsesidigt informera 
varandra i syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett pro-

jekt.  
   

Grundläggande komponenter i partnerskap är formaliserade ömse-
sidiga målbeskrivningar, överenskommelser om problemlösnings-
metoder och en aktiv samverkan för kontinuerligt mätbara förbätt-

ringar”  

 
 
Partnering, inom kommunalt gatuunderhåll, är ett i Sverige relativt nytt begrepp som avser rela-
tioner för konstruktivt samarbete där byggherrar, konsulter och entreprenörer gemensamt och i 
förtroende löser uppgifter. Med detta menas att de traditionella entreprenörs- och beställarrol-
lerna förändras, från att vara motparter blir man samarbetspartners. 

3.1. TEORETISK BAKGRUND 
Den teoretiska grunden för partnering finns att hitta både inom företagsekonomi och inom soci-
ologi. Huvudargumentet går i korthet ut på att heltäckande och detaljrika kontrakt ofta uppfattas 
som en garanti för att utbyten mellan organisationer blir effektiva. Enligt vissa ekonomiska in-
riktningar, t.ex. transaktionskostnadsteori (Macneil, 1978; Williamson, 1985) är det dock kost-
samt att upprätta sådana kompletta kontrakt eftersom betydande resurser både krävs vid själva 
kontraktsupprättandet såväl som vid kontrollen av att avtalade åtaganden verkligen efterlevs. 
Dessutom är det svårt att i förväg utforma kontrakt på ett sådant sätt att alla framtida eventuali-
teter omfattas och att kontrakten blir anpassningsbara. Detta gäller t.ex. när nya omständigheter 
uppkommer efter att kontraktet undertecknats. Nackdelarna med att upprätta omfattande och 
detaljerade kontrakt anses särskilt allvarliga i komplexa och oförutsägbara situationer.  
 
Relationskontrakt, å andra sidan, kan däremot användas i fall där långa, repetitiva, samarbeten 
eftersträvas. Relationskontrakt kännetecknas av att enbart få aspekter detaljregleras i kontrakten 
vilket medför att de enkla att upprätta och att flexibiliteten under själva leveransen ökar. Rela-
tionskontrakt är inkompletta i den meningen att förfrågningsunderlagen normalt saknar detalj-
beskrivningar av den produkt som förväntas levereras. Ett uppenbart problem med relationskon-
trakt är att kontraktsparterna kan agera opportunistiskt genom att utnyttja oklarheterna i avtalen, 
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vilket i sin tur försämrar arbetsklimatet. Det har visat sig vanligt att aktörer ofta reagerar nega-
tivt vid oenigheter, exempelvis genom att: 
 
• Kommunikation blir taktisk 
• Information hemlighålls 
• Motpartens svagheter utnyttjas 
• Ohållbara positioner bibehålls i det längsta 
• Fokusering på ansvar och skuld 
• Avgörandet baseras på makt och normer 
 
Partnering kan i viss mån ses som ett sätt att fånga de positiva delarna i kompletta och inkom-
pletta kontrakt:, d.v.s. relativt låg risk för s.k. opportunism respektive låga kostnader att skriva 
kontrakten och hög flexibilitet. För att åstadkomma detta förlitar man sig inom partnering till 
olika typer av mekanismer för tillit (jämför t.ex. Ring och Ven De Ven, 1992).  
 
Tillit anses uppstå mellan två kontraktsparter dels genom positiva omdömen och dels genom 
positiva erfarenheter vid upprepad interaktion. För att en sådan relation skall uppstå mellan oli-
ka aktörer krävs dock att opportunism, i samband med komplexa situationer, kan bemästras ge-
nom olika incitamentslösningar och relationsbyggande aktiviteter. I princip kan det sägas att i 
komplexa situationer, t.ex. drift och underhåll väganläggningar, finns det fördelar att organisera 
aktiviteter och resursutbyten mellan olika aktörer med inkompletta relationskontrakt, framför att 
organisera arbetena hierarkiskt inom en organisation eller att upphandla dem på en marknad. 

3.2. PARTNERING I PRAKTIKEN 
Bakgrunden till att partnering som företeelse ökat under senare tid är de negativa karakteristika 
som en rad utredningar pekat ut inom byggbranschen (t.ex. Latham, 1994; Egan, 1998; SOU 
2002):   
 
• Stafettliknande byggprocess 
• Dåliga relationer och misstro mellan aktörer 
• Omfattande förekomst av konflikter och tvister 
• Ineffektivt utnyttjande av kompetens 
• Höga kostnader 
• Bristande kvalitet 
• Otillfredsställande tidsåtgång vid produktionen 
 
Partnering i modern tid kan sägas ha utvecklats i USA under slutet av 1980-talet, främst av of-
fentliga beställare inom försvarssektorn. Syftet var att få byggsektorns aktörer att samverka 
istället för att ägna sig åt konfrontationer. I mitten av 1990-talet infördes partnering i Storbritan-
nien som en följd av en rad uppmärksammade utredningar (Latham, 1994; Egan, 1998) och om-
fattar numera de flesta entreprenader som finansieras med statliga medel (FIA 2006). 
 
År 1997 tog den danska regeringen, med utgångspunkt från de brittiska erfarenheterna, initiati-
vet till att utveckla partnering inom byggsektorn. Redan 1998 undertecknades en mängd partne-
ringkontrakt inom olika områden, och år 2000 medverkade ett antal branschaktörer till att en 
gemensam branschpraxis utvecklades. Under 2004 stod partneringprojekt för ca 15 procent av 
projektvolymen i byggbranschen, en andel som fortfarande växer. I Danmark har man även från 
kommunal sida provat på partnering under ett flertal år. Under år 2004 ingicks fem partneringp-
rojekt rörande beläggningsunderhåll mellan kommuner och entreprenörer. Dessa kontrakt varie-
rade mellan motsvarande 6 och 47 miljoner danska kronor och sträckte sig över fyra alternativt 
fem år. Hittills har man konstaterat att kommunerna är positiva till samverkansformen och att 
förväntningarna infriats, samt att modellen anses ha få begränsningar och riktigt många möjlig-
heter. Anledningen till att konceptet partnering fått spridning är både en konsekvens av att 
många länder erkänner den problembild som uppmålats av byggbranschen men beror också på 
att ett flertal positiva exempel av partnering publicerats under åren (t.ex. Larson, 1995; Grans-
berg et al, 1999).  
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I Sverige har under de senaste åren en mängd byggrelaterade partnering projekt genomförts i 
samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Konceptet har dock endast använts ett fåtal 
gånger i samband med gatu- och vägprojekt. Ett intressant exempel är den under år 2004 upp-
handlade drift- och underhållsentreprenaden i Täby kommun, vilken omfattar en mängd under-
hållsrelaterade aktiviteter. Det finns även ett antal exempel på partnering i samband med statlig 
drift- och underhållsverksamhet i Vägverkets regi. Det förhållandevis fåtalet svenska drift- och 
underhållsrelaterade partneringprojekt förklaras till stor del av att konceptet är relativt nytt och 
att osäkerheten hos aktörerna fortfarande är stor eftersom det idag inte finns några lätt tillgäng-
liga handböcker i ämnet.  
 
Det poängteras ofta att partnering inte är en entreprenadform utan en samverkansform, eftersom 
det upphandlings- och kontraktstekniska upplägget kan upprättas antingen i form utförande- 
eller funktionstermer. Man kan med andra ord påstå att partnering kan tillämpas vid alla typer 
av entreprenadformer (Nyström, 2007). 
 
Vid partnering skall projekt genomföras med en gemensam målsättning, formulerad med ge-
mensamma aktiviteter och baserad på gemensamma intressen. Detta innebär att ett projekts in-
tressenter involveras tidigt i processen, spelar med öppna kort och där de samlade fackkunska-
perna kompletterar varandra genom hela byggprocessen. Den övergripande tanken med partne-
ring är att alla produkt- och utförandeprocesser skall optimeras på ett sådant sätt att spilltider 
och konflikter minimeras. Som indikeras är  samverkansformens främsta syfte att minimera de 
begränsningar som kännetecknar traditionella entreprenad- och upphandlingsformer och öppna 
upp för bästa användning av respektive parts unika kompetenser. Vid alltför omfattande detalj-
specificeringar av krav, tekniska lösningar och utförandebeskrivningar för att täcka in alla möj-
liga risker begränsas lösningsalternativen och anbudsgivarens möjligheter att utnyttja sin speci-
ella kompetens rörande uppdraget. 
 
Partnering får inte strida mot Lagen om offentlig upphandling (LOU) vilket innebär att det mås-
te vara känt för alla anbudsgivare att beställaren önskar upphandla ett arbete där genomförandet 
av prestationen skall ske på ett visst sätt. Det är också viktigt att tydliggöra utvärderingskriteri-
erna. 
 
De främsta förväntningarna som nämns i partneringsammanhang är: 
  
• Förbättrat samarbete mellan beställare, entreprenörer, underentreprenörer och konsulter.  
• Undvika kostnadsdrivande ändrings- och kompletteringsarbeten.  
• Höja kvaliteten på slutprodukten eller bibehållen kvalitet till ett lägre pris 
• Förbättra den tekniska kunskapsöverföringen.  
 
Det är vid en diskussion kring partnering viktigt att särskilja på begreppen projektpartnering 
samt strategisk partnering. Begreppet projektpartnering avser samarbete mellan parter i ett en-
staka projekt medan strategisk partnering avser samarbete mellan två eller flera parter under en 
längre period som innefattas av fler än ett projekt. Båda formerna av partnering syftar till att 
sänka kostnaderna samt tidsåtgången genom effektivisering av lösningar och metoder. Med stra-
tegisk partnering kan sänkningen bli mer påtaglig då lösningar och metoder kan förfinas genom 
flera projekt, vilket skapar ett konkurrenskraftigt övertag.  
 
Partnering förutsätter inte bara att någon tar initiativet att arbeta på ett nytt sätt utan även att det 
finns goda förutsättningar att genomföra projektet enligt intentionerna. Det krävs bl.a. att de 
inblandade aktörerna delar de värderingar som konceptet bygger på, d.v.s. att man stöder värde-
ringar som ärlighet och tillit. Dessutom krävs att projektet i sig är ”rätt” i den meningen att det 
skall svara upp mot relativt hög komplexitet och relativt höga kostnader. Alltför enkla eller 
tidsmässigt korta projekt svarar inte mot de extra insatser som partneringkonceptet normalt krä-
ver vad gäller tidsåtgång och administrationskostnader. I figur 1 illustreras schematiskt hur olika 
partneringvarianter med fokusområden kan klassificeras. I det nedre vänstra hörnet återfinns 
relativt små och okomplicerade projekt vilka med fördel kan drivas med enkel upphandling och 
väldefinierade krav. 
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Figur 1. Förutsättningar för partnering 
 

3.3. NYCKELFAKTORER 
Som indikerades i texten ovan är ett viktigt syfte med partnering att ”mjuka upp” traditionella 
kontraktsupplägg genom att vid strukturerade möten, inklusive s.k. workshops, bygga in incita-
mentslösningar och styrande procedurer. Exempel på sådana aktiviteter är att:  
 
• Upprätta gemensamma mål. 
• Etablera effektiv problemlösningsmetodik. 
• Underlätta öppen dialog mellan parterna. 
• Acceptera och dela på ansvaret för fel och misstag. 
• Upprätta incitamentslösningar inklusive vinst- och kostnadsdelning. 
• Genomföra relationsbyggande aktiviteter, eventuellt under överseende av neutral pådriva-

re/diskussionsledare. 
• Upprepa budskapet (om arbetssättet partnering) med jämna mellanrum under hela pro-

jekttiden. 
• Arbeta med ständiga förbättringar. 

3.3.1. Gemensamma mål/ Med samma mål i sikte 
Med gemensamma mål menas att parterna både uppmärksammar och bejakar övriga intressen-
ters målsättningar. I korthet handlar det om att intressekonflikten mellan en entreprenörs ökade 
intäkter på en kunds bekostnad kan lösas genom någon form av kompromiss där båda parters 
kostnader på sikt minskar. Konkret kan detta exemplifieras av att entreprenörer och leverantörer 
tillsammans med en kommunal beställare medverkar till att den senare erhåller rätt kvalitet till 
lägre kostnader. Detta kan i sin tur innebära att underhållskostnaderna för vägnätet inte bara 
hamnar inom budgetramarna, utan även i förlängningen innebär ”mer väg för pengarna”. På så 
sätt kan kommunens invånare blir nöjdare med väg- och gatuunderhållet. Situationen i detta ex-
empel behöver inte nödvändigtvis uppstå genom att entreprenören eller leverantören kompro-
missar med sina egna målsättningar. Tvärtom kan deras målsättningar, t.ex. högre vinst, uppnås 
genom mindre administrationskostnader och större flexibilitet till följd av bättre utförandetid-
punkter samt bra material- och metodval, faktorer som i hög grad påverkas av parternas gemen-
samma agerande.  
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Figuren nedan är ett sätt att beskriva hur de olika parternas målbild skiljer sig åt men att de bör 
klargöras för att hitta den gemensamma målbilden. 
 

 
Figur 2. Det är viktigt att hitta en gemensam målbild 
 
Som indikerades i avsnitt 3.1 bygger partnering till stora delar på socialt samspel mellan aktö-
rerna. Att arrangera en s.k. workshop i början av ett partneringprojekt anses därför vara ett bra 
tillfälle att dels beskriva hur samarbetet skall gå till och dels lära känna övriga aktörer. Under en 
sådan workshop finns det tillfälle att gå igenom relevanta frågor som berör själva samarbetet, 
olika aktörers målsättningar, genomföra gruppstärkande övningar och idékläckning kring eko-
nomi, tider och kvalitet. En i detta sammanhang konkret åtgärd, som anses vara en viktig sym-
bolhandling för att manifestera och tydliggöra samarbetets ambitionsnivå, är undertecknandet av 
ett gemensamt måldokument. Detta dokument är inte juridiskt bindande men anses utgöra ett 
starkt styrredskap eftersom deltagarna i hög grad förpliktigas moraliskt.   

3.3.2. Problemlösningsmetodik 
En annan viktig komponent i partnering, för att minimera potentiella och reella konfliktsituatio-
ner, är att upprätta någon form av effektiv problemlösningsmetodik. Detta bör ske med: 
 
• Öppen och ärlig kommunikation. 
• Problem är en gemensam angelägenhet och löses gemensamt av de olika parterna. 
• Helhet i stället för suboptimering. 
• Lösning av tvister sker via medling. 
• Problem löses i första hand på den nivå i projektorganisationen där de uppstår. 
 
Eftersom förtroende anses vara en kritisk faktor för att partneringprojekt skall vara effektiva är 
det viktigt att ta del av övriga aktörers funderingar och problem. Detta underlättar förutsättning-
arna för kompromisser och förbättringar.  
 
Inom partnering satsas särskilt mycket på att hitta strukturer så att problem kan lösas i samför-
stånd. Normalt skriver man därför in i kontraktet hur en gemensam konflikthantering skall gå 
till. I många fall handlar det om att lösa konflikter på den nivå där problemet uppstått. Denna 
typ av eskaleringssystem bygger på att särskilda team definieras på olika nivåer i den gemen-
samma organisationen och att varje nivå får en viss tid på sig att lösa problemet. För att ”kon-
fliktslösningstrappan” skall fungera krävs att beslutsförmågan delegerats till relevant nivå. Den-
na modell anses skapa starka drivkrafter för att lösa uppkomna problem på lägre nivåer, efter-
som det kan verka som ett misslyckande om problemet behöver lösas vid ”nästa högre nivå”. 
Kan problemet mot förmodan inte lösas av berörd personal lyfts problemet upp till den organi-
satoriska nivån ovanför. Detta sätt att lösa konflikter sätter viss press på att problemen löses ef-
fektivt eftersom det visat sig att få personer vill utmålas som oförmögna att lösa konflikter.   
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Figur 3. Konfliktlösningstrappan (Peter Molin, Harri Spoof, 2006). 
 
Vikten av att upprätta och fastställa en rutin för konflikthantering bör inte underskattas eftersom 
det hjälper till att lösa konflikten på ett metodiskt sätt. På så sätt förs konflikten upp till ytan och 
kan bearbetas utan att peka ut syndabockar och utan att parterna hamnar på var sin sida om bor-
det. I stället skall man med gemensamma insatser hitta den bästa lösningen på problemet. Kon-
flikter som löses med tillfredställande resultat inom gruppen bidrar ofta till att stärka gruppen 
och föra individerna i gruppen närmare varandra vilket gynnar fortsatt effektivitet och optime-
ring av projektet. Det är också viktigt att om möjligt förebygga konflikter genom att tidigt iden-
tifiera möjligheter, hot och hinder. 
 
En extern moderator/diskussionsledare rekommenderas ofta för att leda partneringgruppens mö-
ten för att få ut det mesta möjliga ur sammankomsterna. Denne har som uppgift att se till att 
båda parters synpunkter kommer fram på ett balanserat sätt. Moderatorns närvaro är framförallt 
viktigt vid de första mötena innan samspelet har kommit på plats.   

3.3.3. Incitamentslösningar  
I princip kan tre olika typer av betalningsformer förekomma inom byggprojekt: fast pris, rörligt 
pris och incitament. De två första betalningsformerna ger olika signaler till entreprenören med 
betoning på kostnader respektive kvalitet. I den tredje formen utformas adekvata incitamentavtal 
där fokus kan riktas mot både kostnad och kvalitet (Scherer, 1964). Det finns dock ett flertal 
olika sätt att utforma incitamentavtal. En ersättningsform med incitament som använts vid part-
neringavtal är riktpris med incitament. Detta innebär att entreprenören får ta del av besparingar 
men också kostnadsökningar samtidigt som beställaren uppmärksammas på en ungefärlig pro-
jektkostnad. För att relationen mellan parterna inte skall påverkas negativt är det viktigt att inci-
tamentsstrukturen upplevs som rättvis. En vanlig fördelning är 50/50 mellan entreprenör och 
beställare men det finns även modeller där konsulter kan få del av effektiviseringar. 

3.3.4. Relationsbyggande aktiviteter 
För att stärka känslan av samhörighet och öka förtroendet mellan de olika aktörerna bör rela-
tionsbyggande aktiviteter utföras. Det anses särskilt viktigt att ett första möte hålls så snart som 
möjligt efter kontraktsskrivandet. Mötena bör vara av social karaktär men kan också bestå av 
informativ och utbildningskaraktär. Vid mötena bör projektmedlemmarna få en chans att analy-
sera varandra, formulera gemensamma mål, klargöra ansvarsfördelning och genomföra andra 
aktiviteter som skapar samhörighet. 

3.3.5. Ständiga förbättringar 
I samband med att de gemensamma målen tas fram under workshopen (se avsnitt 3.2.1) är det 
viktigt att ta fram ett effektivt uppföljningssystem. Avsikten är att under projektet följa upp de 
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målsättningar som manifesterats i partneringdeklarationen.  Jämfört med traditionella byggpro-
jekt, där uppföljningen normalt begränsas till ekonomi, tider och kvalitet, bör uppföljningen vid 
partneringprojekt fånga framgångsfaktorer inom själva byggprocessen, bl.a. hur själva samarbe-
tet, kommunikationen och relationer till övriga intressenter fungerar. 
 
Uppföljning kan t.ex. ske genom enkätundersökningar där alla som medverkat i projektet får 
svara på frågor. Uppföljning kan också ske gentemot de uppställda målen, t.ex. kvartalsvis. Det 
är viktigt att både följa upp mätbara mål och subjektiva upplevelser. Uppföljningen skall resul-
tera i ständiga förbättringar t.ex. genom bättre målstyrning och bättre konflikthantering.  Det är 
lämpligt att ha en avslutande workshop efter varje säsong för avstämning av projektet.  
 
Genom utvärdering av det egna arbetet med lagom mängd självkritik blir det fortsatta arbetet 
effektivt. Uppföljningsmetoder måste upprättas där uppföljning av mätbara gemensamma mål, 
handlingsplaner, samverkan och förbättringsåtgärder beskrivs och utförs med återkommande 
intervall. 

4. KOMPETENSLÄGET  

4.1. I NORDEN 
I Danmark är partnering väl inarbetat och en branschpraxis utvecklad. Sammantaget kan man 
hittills konstatera att kommunerna är positiva till samverkansformen och att förväntningarna 
infriats samt att modellen har få begränsningar och riktigt många möjligheter. I bilaga 1 finns en 
utförligare beskrivning av de danska erfarenheterna. 

4.2. I SVERIGE 
I Sverige har en mängd byggrelaterade partneringprojekt genomförts i samverkan mellan privata 
och offentliga aktörer. På anläggningssidan i kommuner i Sverige är dock partnering ett nytt och 
relativt okänt begrepp och konceptet har endast använts ett fåtal gånger i samband med kommu-
nala gatu- och vägprojekt.  
 
Inom andra områden i den kommunala verksamheten finns ett fåtal partneringprojekt, t.ex. har 
parkförvaltningen i Helsingborg provat att använda partnering som samverkansform på några 
mindre projekt, bl.a. för sommarblommor. Även på fastighetssidan har partnering provats i flera 
kommuner. Dessutom finns det ett antal exempel på partnering i samband med drift- och under-
hållsverksamhet i Vägverkets regi.  
 
I Norrköping har i juni 2007 ett projekt upphandlats med partnering. Projektet omfattar om-
byggnad av ringleden (Söderleden). Vägen breddas från 2- till 4-filer, delar av vägen sänks 6-7 
meter och 2 nya broar byggs. Projektet kommer att utföras under tiden oktober 2007 - oktober 
2008.   
 
Under år 2003 och 2004 upphandlade Täby kommun drift- och underhåll av gator och parker 
baserat på partneringpinciper. Kontraktstiden är 10+2 år där båda parter kan upphäva avtalet 
efter år 3 och 4. Anbudsutvärderingen baserades på 6 punkter varav den sjätte var pris. Projektet 
startades i juli 2004. Ekonomiskt innebar avtalet full insyn i kostnader och intäkter samt en inci-
tamentslösning på fasta kontraktsdelen där besparingar delas lika mellan parterna. Fram till 
2006 hade endast vid ett tillfälle en ”fråga” lyfts till högre instans (angående jourkostnader). 
 
Ett större ombyggnadsprojekt i Eskilstuna, omfattande gator, rondell, park, parkeringsplats och 
flyttande av ett konstverk, har påbörjats under januari 2008. Projektet har tidigarelagts och pro-
jekteringen kommer inte att vara klar vid projektstart.  Därför väljer man att utföra projektet 
som ett partneringprojekt där både beställaren och utföraren kan vara med och påverka projekte-
ring och val av metoder och material. Projektet är uppdelat i två faser. Den första fasen avslutas 
i mars då det mesta av projekteringen kommer att vara klar. Då bestäms också om man fortsätter 
med fas 2 som omfattar själva byggnationen.  
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För att öka kunskapsnivån och dokumentera och sprida erfarenheter från partneringprojekt på 
väg- och beläggningsunderhåll i kommunal miljö genomför Göteborgs Stad ett Pilotprojekt med 
partnering. Projektet kommer noga att följas och dokumenteras och erfarenheterna från projektet 
kommer att vara tillgängliga för intresserade kommuner. Projektet kan dels följas under projek-
tets gång men även under en seminarieserie efter avslutat projekt. Projekttiden beräknas bli de-
cember 2007 - maj 2009. 

4.3. ANVÄNDNING PÅ DET STATLIGA VÄGNÄTET  
Vägverket har provat partnering sedan 2002. De föredrar att kalla arbetssättet för Utökad sam-
verkan istället för partnering eftersom det bättre beskriver vad som är annorlunda och nytt.  
 
Byggande, underhåll och drift av anläggningsprojekt är ofta komplicerade arbeten, både tekniskt 
och miljömässigt samt rymmer många risker som skall hanteras. Även vid mycket noggrant ut-
arbetade förfrågningsunderlag, anbud och kontrakt kan inte alla potentiella risker och omstän-
digheter förutses. Vid alltför omfattande specificeringar av krav, tekniska lösningar och ut-
förandebeskrivningar för att täcka in alla möjliga risker begränsas lösningsalternativen och an-
budsgivarens möjligheter att utnyttja sin speciella kompetens rörande uppdraget. 
 
Upphandlingsformer, entreprenadformer och ersättningsformer är inte tillräckliga instrument 
och styrmedel för att få en effektiv framdrift av projekten. För att optimera framdriften har där-
för Utökad samverkan utvecklats och införts som verktyg för att främja effektiviteten.   

 
Figur 4. Olika styrmedel för att driva projekt 
 
I utökad samverkan arbetar man med utgångspunkt i gemensamma mål utan att prata teknik och 
pengar. Ledorden är kommunikation, systematik, målarbete och ledning. Man betonar att det är 
viktigt att ledningen är införstådd med och fullt ut stödjer det nya samverkanssättet samt att par-
ternas engagemang genom hela projektet är oerhört viktigt.  
 
Samverkan handlar om att underlätta beslutsfattandet, rationalisera och legitimera samt att skapa 
delaktighet mellan samtliga parter för att gynna projektets framdrift. Samverkan kräver tydlighet 
och hög kvalitet på kontraktshandlingar. I samverkansprojekt vet alla parter sina befogenheter 
och ansvar och känner ömsesidig respekt för varandras kunskap och fackkompetens. 
 
Under projektens gång kan de olika parterna i samverkan utveckla former för att hantera upp-
komna problem och händelser som påverkar genomförandet. Detta gynnar effektiviteten i fram-
driften av projekten men öppnar även upp möjligheten för fler aktörer att vara med i anbudsgiv-
ningen eftersom vissa tidskrävande insatser att bedöma och kalkylera risker flyttas från anbuds-
skedet till att lösas i samverkan under själva projektets gång. 
 
Utökad samverkan sker på 3 olika nivåer. Nivå I är den som berör projektet och Nivå II används 
vid mycket stora och komplexa projekt medan Nivå III kan sägas beröra beställarens organisa-
tion och långsiktigt strategiska arbete. Exempelvis på Nivå I beaktas följande: 
 
1) Etablering av organisation.  En samverkansgrupp där alla aktörer i projektet finns repre-

senterade bildas. Ofta utökas organisationen med en processledare (alternativt Moderator 
eller Lots) som hjälper till att leda det samordnade arbetet.  

2) Måldokument. Ett gemensamt måldokument med mätbara specifika mål upprättas. 
3) Riskhantering.  Risker analyseras systematiskt och en handlingsplan upprättas för att eli-

minera risker och förebygga konsekvenser.  
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4) Konfliktlösning. En rutin för konflikthantering upprättas och tillämpas för att förebygga 
tvister. Uppkomna konflikter hanteras utan dröjsmål. 

5) Kontinuerlig uppföljning och förbättring. Förbättringsbehov identifieras och diskuteras 
och korrigerande åtgärder vidtas löpande inom projektet.  

6) Öppenhet i frågor av gemensam art. En öppenhet och gemensam respekt mellan alla par-
ter eftersträvas. 

  
Utökad samverkan har använts i alla typer av projekt; investering, byggande, men även drift och 
underhåll, oberoende av upphandlings-, entreprenad- och ersättningsform. Utökad samverkan 
kan användas både mellan beställare och entreprenörer, och mellan beställare och konsulter. VV 
utbildar själva diskussionsledare (s.k. Lotsar eller Moderatorer) som leder och håller ihop de 
inblandade parterna genom det utökade samarbetet. 
 
Vad gäller eventuella konflikter mot LOU så har detta inte upplevts som ett problem. Man in-
bjuder till samverkan och leder projekten något annorlunda men annars har det inte varit någon 
större skillnad. I förfrågningsunderlag och kontrakt skall tydligt anges om entreprenaden eller 
konsultuppdraget skall bedrivas i en utökad samverkan med dess innehåll och mål. Kontrakts-
punkterna Omfattning, Utförande och Organisation samt Ansvar enligt AB berörs i första hand.  
 
Man har även provat utökad samverkan på redan påbörjade projekt där en konfliktsituation har 
uppstått. Efter modelltillämpningen har ett lyckat resultat nåtts.   
 
Samtliga parter är mycket nöjda med resultatet från det 20-tal projekt där utökad samverkan 
använts och kommer successivt att implementera utökat samarbete i alla längre projekt (längre 
än ca 8 månader) i samtliga regioner. Förnyelse i Anläggningsbranschen (FIA) rekommenderar 
alla medlemmar att implementera och tillämpa FIA:s modell för ”Samverkan för ökad effektivi-
tet”. (Jäderholm, 2006, telefonintervju m Eriksson och Ryberg, 2007). 

5. GENOMFÖRANDE /PARTNERING – SÅ HÄR GÅR DET TILL 
När ett projekt skall genomföras med partnering måste detta förankras och förklaras tydligt re-
dan i anbudsunderlaget. Nedan finns några exempel på hur texterna i AF har anpassats med av-
seende på partnering.  

5.1. JURIDISKA ASPEKTER /HUR PÅ VERKAR LOU PARTNERING 
Bestämmelserna i LOU utgör inget formellt hinder för upphandling av entreprenader med part-
nering. Huvudregeln om affärsmässighet (1 kap 4 §) och kraven på värderingskriterier (1 kap 22 
§) bör dock särskilt uppmärksammas. Det måste tydligt framgå av både anbudsunderlag och 
kontrakt att projektet avses att drivas som ett partneringprojekt.  
 
Strategin för upphandling med partnering bör vara genomtänkt i ett tidigt skede i planeringspro-
cessen. Ett antal faktorer bör vägas in som t.ex. projektets storlek och komplexitet, detaljerings-
grad för handlingar, målsättning samt entreprenad-, ersättnings- och upphandlingsform. 
 
Ett exempel på en text som kan användas i Administrativa föreskrifter (AFD.2) har tagits fram 
av FIA: 
 
AFD. 2 Utförande 
Parterna åtar sig att arbeta i nära samverkan, med aktivt ömsesidigt informationsutbyte och att 
goda samarbetsrutiner tillskapas mellan parterna i syfte att framgångsrikt genomföra entrepre-
naden. Det är parternas ansvar att verka för ett positivt arbetsklimat där parternas gemensam-
ma syfte är att skapa förutsättningar för en väl genomförd entreprenad. Utökad Samverkan är 
ett strukturerat arbetssätt mellan parterna beställaren, entreprenören, underentreprenören och 
konsulten. Avsikten är att åstadkomma en mellan beställaren och entreprenören integrerad or-
ganisation. Samtidigt skall de strikta ansvarsgränserna enligt AB och/eller ABT bibehållas men 
med ett gemensamt incitament för att uppfylla projektets målsättning. Parterna skall verka för 
öppenhet och i alla delar skapa förutsättningar för en framgångsrik samverkan. Detta kräver en 
ökad mötesintensitet för att göra uppföljningar, utvärderingar och avstämningar mot överens-



 

 
12 (21)

komna mål och betalningsplaner m.m. Utökad Samverkan kan ske på olika nivåer. Vilken nivå 
som är lämpligast är beroende av entreprenadens storlek och komplexitet. 
 
Utökad Samverkan skall ske under affärsmässiga former. Kontraktet skall kompletteras med ett 
gemensamt framtaget måldokument även innehållande en samverkansplan. Måldokumentet ut-
arbetas av en samverkansgrupp bestående av nyckelpersoner från de i entreprenaden ingående 
parterna. Samverkansgruppen utarbetar och förbinder sig om att uppnå delmål (utmaningar) 
fokuserade mot tidplanen för entreprenaden och på anläggningens funktion, kvalitet, miljö och 
ekonomi. Måldokumentet är ett övergripande dokument på kontraktsnivå som syftar till att be-
skriva en gemensam målsättning för att kunna genomföra de aktiviteter som krävs för entrepre-
nadens fullgörande och bör innehålla:  
- Målen och syftet med uppdraget 
- Metod för att mäta måluppfyllelse 
 
Exempel på innehåll i samverkansplan: 
- Gemensamt fastställda rutiner för hur samverkan skall uppnås. 
- Gemensamt fastställda rutiner för hur målen skall uppnås. 
- Samverkansgruppens organisation med nyckelpersoner. 
- Beslutsordning och befogenheter för samverkansgruppen. 
- Information, beskrivning av hur informationen skall ske inom uppdraget. 
 
Måldokumentet är en kontraktsbilaga som upprättas efter att entreprenör är utsedd och skall 
bifogas kontraktet. Anbudssumman skall inkludera kostnad för deltagande i workshops 2 ar-
betsdagar för entreprenörens nyckelpersoner.  
 
AFD. 383 Samverkansmöten 
Vid behov. Mötesfrekvens bestäms i samråd. Beställarens projektledare blir sammankallande. I 
anbudet skall entreprenören kalkylera in två samverkansmöten á x tim/månad.  
 
AFD. 384 Styrgruppsmöten 
Vid behov. Mötesfrekvens bestäms i samråd. Beställarens projektledare blir sammankallande. I 
anbudet skall entreprenören kalkylera in ett styrgruppsmöte á x tim/månad. 
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I anbudsunderlaget till projektet i Norrköping finns en partneringdeklaration som tydligt beskri-
ver hur projektet skall drivas med partnering som samverkansform. Nedan finns ett utdrag ur 
denna.  
 

 
 
 
Nedan följer delar av AF-texten från pilotprojektet i Göteborgs Stad. Hela texten återfinns i bi-
laga 2 där de delar som berör partnering är markerade med röd text. 
 

AFA.21 Översiktlig information om pilotprojektet 
Beställaren avser att genomföra denna entreprenad i nära samarbete med utsedd entre-
prenör. Denna entreprenad kommer därför att inkludera samverkansformen partnering. 
Huvudsyftet i denna entreprenad vad avser partnering är att i ett pilotprojekt se vilka 
möjligheter det finns att utforma lämpliga samverkansprocesser, samverkansavtal och 
hitta lämpliga incitament för framtida partneringprojekt. I detta projekt kan incitament 
komma att prövas i mindre skala (maximerat till 1 % av anbudssumman). 

 
 
AFC.2 UTFÖRANDE 

 
Parterna åtar sig att arbeta i nära samverkan, s.k. partnering, med aktivt ömsesi-
digt informationsutbyte och med goda samarbetsrutiner mellan parterna i syfte att 
framgångsrikt genomföra entreprenaden. Det är parternas ansvar att verka för ett 
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positivt arbetsklimat där parternas gemensamma syfte är att skapa förutsättningar 
för en väl genomförd entreprenad. Partnering är ett strukturerat arbetssätt mellan 
parterna beställaren, entreprenören, underentreprenören och projektören. Avsik-
ten är att åstadkomma en mellan beställaren och entreprenören integrerad organi-
sation. Samtidigt skall de strikta ansvarsgränserna enligt AB04 och/eller ABT bi-
behållas för att uppfylla projektets målsättning. Parterna skall verka för öppenhet 
och i alla delar skapa förutsättningar för en framgångsrik samverkan. Detta kräver 
en ökad mötesintensitet för att göra uppföljningar, utvärderingar och avstämning-
ar mot överenskomna mål och betalningsplaner m.m.  

 
I samverkansgruppen kommer följande dokument för målstyrning och samverkan 
att tas fram: 

• Samverkans/genomförandeplan 
• Partneringöverenskommelse 
• Måldokument 

 
Projektet i Göteborg kan sägas vara en ytterlighet vad gäller partneringprojekt. Man har tagit en 
vanlig generalentreprenad med funktionskrav och applicerat partnering på denna i syfte att pro-
va konceptet och för att inom projektet utforma möjliga incitament för framtida partneringpro-
jekt. Vid utvärderingen av anbuden värderas inte partnering i annat än att anbudslämnaren måste 
lämna en ”Skriftlig avsiktsförklaring om Entreprenörens ambition att aktivt delta i pilotprojek-
tets genomförande”, d.v.s. aktivt arbeta med partnering i projektet.  Projektet kommer att följas 
och dokumenteras i rapportens del 2 av detta projekt. 
 
Ytterligare ett kommunalt partneringprojekt är under upphandling i Eskilstuna kommun. Detta 
projekt kan sägas vara en annan ytterlighet inom partneringprojekt. Där utvärderas i stort sett 
bara mjuka parametrar, de flesta avseende hur man tänkt arbeta med partnering inom projektet. 
Även detta projekt kommer att följas och dokumenteras i rapportens del 2. 
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6. FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR/NÄR SKALL JAG 
VÄLJA PARTNERING OCH NÄR SKALL JAG INTE? /BRA OCH 
DÅLIGT MED PARTNERING 
Ett av huvudsyftena med partnering är att förändra de traditionella entreprenör- och beställarrol-
lerna, från att vara motparter blir man samarbetspartners. Genom att ramarna för samarbetet och 
gemensamma mål är fastlagda frigörs tid för produktutveckling och kvalitetsförbättringar. Någ-
ra av de fördelar som rapporterats från partneringprojekt är: 
 
• Bättre kvalitet och förlängd livslängdsgaranti 
• Större flexibilitet och bättre samarbete 
• Förbättrad dialog och höjd informationsnivå 
• Bättre utnyttjande av kompetenser 
• Utveckling av metoder, produkter och processer 
• Resursoptimering och ökad lönsamhet för alla parter  
• Undvika kostnadsdrivande ändrings- och tilläggsarbeten 
• Stärkt långsiktig relation vid upprepade projekt med samma parter inom samma kontrakt 

(strategisk partnering) förenklar och gynnar förbättringsprocessen. 
 
I princip kan alla projekt drivas med partnering. Det kan dock vara bra om projekten löper över 
en längre tid (minst ca 6 månader) så att man får större nytta av att man upprättat utökad sam-
verkan och där det finns tid att bygga upp en samarbetsrelation med starkt förtroende mellan de 
inblandade parterna. 
 

 
Erfarenheterna har även visat att partnering i första hand bör tillämpas i projekt som känneteck-
nas av hög komplexitet och relativt höga kostnader. Till denna kategori kan bl.a. annat väg- och 
beläggningsunderhåll räknas. Det kan t.ex. vara projekt med okända förutsättningar - ”vad finns 
egentligen under beläggningen?” – t.ex. vid äldre gator, eller projekt med komplex teknik, eller 
komplexa arbets-/utförandeförhållande. 
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Bilaga 1  
 
Upphandlings- och anbudsprocess – exempel från Danmark   
 
Detta kapitel syftar till att beskriva hur vägpartnering fungerar i praktiken. Exemplet bygger på 
verkliga projekt i Danmark, där bl.a. Söllered kommun som den första kommunen år 2001 in-
gick ett partneringavtal med entreprenören NCC Roads. Den danska motsvarigheten till Väg-
verket ingick i projektet som rådgivare. 
 
Förfrågningsunderlag och anbud 
 
Partneringavtal för väg- och beläggningsunderhåll i kommuner har i Danmark ofta utgjorts av 4-
åriga avtal. Förfrågningsmaterialet avses omfatta alla juridiska, tekniska och ekonomiska aspek-
ter som skall ligger till grund för såväl val av samarbetspartner som arbetets genomförande.  
 
I princip består vägpartneringavtalet av två olika delar. Den första delen utgörs av en traditionell 
AF-del, d.v.s. administrativa föreskrifter där tekniska, juridiska och ekonomiska spörsmål preci-
seras. Den andra delen berör de mjukare aspekterna, inklusive ramarna för samarbetet, målen 
och själva genomförandet. 
 
Den första, tekniska, delen av partneringmodellen bygger på att beställaren begär in pris på ett 
antal specificerade men geografiskt sammanhängande objekt. Eftersom planläggningen, styr-
ningen och utförandet av både väghållning och administration kräver kompetens och data om 
vägnätet är det fördelaktigt om uppgifterna finns tillgängliga i PM-system. I princip kan de olika 
vägsträckorna tillåtas variera med tanke på flexibiliteten i avtalet. Avtalet kan vidare kombine-
ras med ramavtal där allmänna reparationsarbeten på andra vägar ingår. 
 

Den tekniska delen av förfrågningsmaterialet omfattar bl.a.: 
• Bruttolista med vägsträckor och relevanta PM-data. 
• Resultat från senaste skaderegistrering och status. 
• Krav för utförda beläggningsåtgärder 

 
Partneringavtalet enligt detta danska upplägg bygger i vissa avseenden på funktionstänkande 
eftersom entreprenören, efter själva entreprenadarbetet, har ansvar för vägens tillstånd under en 
relativt lång tid. Avsikten med detta är att stimulera optimering, kvalitet och produktion men 
också nytänkande och produktutveckling. Teknisk kvalitet på utfört arbete definieras utifrån s.k. 
skadepoäng, men kompletteras med andra krav relaterade till vägytan och konstruktionen där 
det anses relevant. Entreprenören garanterar ett fastlagt skick av beläggningen vid beläggning-
ens livstid 
 
• Tillståndskrav för beläggningar 
• Bruttolista på sträckor 
• Vilja och förmåga för partnersamarbete 
 
Tabell B1. Kravställning med skadepoäng. 
 
Underh.nivå Maximal Lagnings-procent 

skadepoäng 
1 2,0 10 
2 2,5 30 
3 3,0 50 
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Förutom antalet skadepoäng kan funktionskraven ställas med avseende på:  
 
• Friktion 
• Jämnhet (differentierad) 
• Spårkörning (differentierad) 
• Slaghål 
• Ljustekniska egenskaper för belysta vägar 
 
Till skillnad från danska funktionsentreprenader (se Lundström och Ekdahl, 2007), där produk-
tion och utförande i princip helt överlåtits till entreprenören, har kommunen vid partneringavtal 
fortfarande möjligheten att bestämma vilka vägar som skall utföras med ny beläggning inklusi-
ve typ och tidpunkt. Vid partnering sker valet i samspel med entreprenören och eventuell rådgi-
vare så att optimal produkt och tidpunkt väljs. Entreprenören förutsätts tillhandahålla konstruk-
tionsförslag på utpekade vägsträckor samt årliga omkostnader under beläggningens livslängd. 
 
Tabell B2. Skillnader mellan funktionsentreprenader och partnering 

Funktionskontrakt Vägpartnering  
Kommunen köper Tillstånd på vägnätet Beläggningar på utvalda 

sträckor 
Kontraktsperiod Upptill 15 år Ex. 4 år +  
Betalningsform Fast årlig betalning Betalning vid utförande 
Samarbetsform Entreprenören ansvarar 

för väghållningen 
Gemensamma mål och 
samverkan. Både kom-
munen och entreprenö-
ren har inflytande över 
väghållningen 

 
Vid anbudslämningen lämnar varje entreprenör förslag på beläggningslösningar inklusive meto-
der och kostnader. Utöver tekniskt utförande och pris läggs stor vikt på hur själva samarbetet är 
tänkt att utformas (mjuk parameter) 
 

Den ekonomiska delen av förfrågningsunderlaget omfattar bl.a.: 
• Värderingsmodellen innebär att priset viktas till 75 % och de mjuka parametrarna 

viktas till 25 % 
• Hur beställaren gör sitt val av entreprenör 
• Hur beställaren, entreprenören och ev. konsulter deltar i en workshop 

 
 
I den andra, mjukare, delen av modellen läggs stor vikt på själva samarbetet. Partnernas samar-
betsförmåga ingår därför som en självständig konkurrensparameter. Till de mjuka parametrarna 
hör bl.a. organisation, kompetens, miljöåtaganden och kvalitetssäkring. Vid anbudsgivningen 
skall budgivande entreprenörer dessutom ange handlingsplan för i förfrågningsunderlaget an-
givna delsträckor. I handlingsplanen anges beläggningstyp, beläggningsstrategi, bedömda livs-
längder och priser. Livslängden är den tid som entreprenören vill garantera att beläggningen 
uppfyller uppställda krav.  
 
En viktig del av partneringavtalet är sedan den dialog kring vilken åtgärd som är optimal för 
enskilda sträckor. Av den anledningen skall varje anbud innehålla åtminstone två beläggnings-
förslag per sträcka. Ett förslag kommer att vara föreslaget av kommunen och skall enbart pris-
sättas av respektive anbudslämnare. Det andra förslaget upprättas av anbudslämnande entrepre-
nör. 
 
 
 
 
Anbudsutvärdering 
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Anbudsutvärderingen bygger på det i LOU uttryckta ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. 
Vid utvärderingen utgör anbudspriset den huvudsakliga konkurrensparametern där de enskilda 
anbudslämnarnas anbud genomförs genom att beläggningspriser och omkostnader diskonteras 
till nuvärden. Sammantaget kommer de ”hårda” parametrarna rörande priser för beläggningsåt-
gärder att stå för ca 70-80 procent av anbudsutvärderingen. De resterande 20-30 procenten i an-
budsutvärderingen baseras på mjuka parametrar som samarbetsunderlaget. Ett upplägg kan in-
nehålla målsättningar för incitament och nyckeltal till hantering av överenskommelser och kon-
fliktlösning. I anbudet framgår även entreprenörens synpunkter om samarbetet. 
 
Tabell B3. Exempel, utvärdering av anbud. 

Delkriterier Viktprocent 
Årlig omkostnad 

50% bundet förslag 
50% alternativt förslag 

50% 

Offert / Budget 25% 
Förmåga och vilja till samarbete 25% 

 
För att kunna sätta relevanta poäng föreskrivs ofta att anbudslämnande part skall presentera sina 
tankar rörande: 
 
• Gemensamma mål och partsmål (framgångskriterier) 
• Bildande av team 
• Hur uppföljning skall gå till 
• Hur en effektiv konfliktlösningsmodell bör se ut 
 
Process- och produktoptimering fortgår löpande efter att avtal skrivits. 
Erfarenheterna från Danmark indikerar inte att lämnade anbud skulle skilja sig åt mer än vid 
traditionella entreprenaduppdrag. Denna slutsats stöds även från andra studier (ex. Nyström, 
2007). 
 
Att arrangera en s.k. workshop anses ofta vara en bra start för ett partneringprojekt. Inlednings-
vis inbjuds alla budgivarna till ett kort möte (se figur 4) där upplägget till partneringavtalet dis-
kuteras. Syftet med detta initiala möte är att under anbudsutvärderingen kunna utdela poäng på 
rätta grunder. Beställaren skall med stöd av förfrågningsunderlaget samt förväntningar på fram-
tida samarbetsrelationer, kunna värdera vilken anbudslämnare som erhåller entreprenaden. 
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   Upphandling      Utvärdering    Kontrakt 
 

Möte Entrepre-
nör 1 

Partneringworkshop, 
ca ½ dag med enskil-
da entreprenör 

Partneringworkshop, 
ca ½ dag  Möte Entrepre-

nör 2 

Möte Entrepre-
nör 3 

Möte Entrepre-
nör 4 

 
Figur B1. I samband med upphandlingen hålls ett kort möte med alla budgivande entreprenö-
rerna, varvid partneringupplägget diskuteras. Kontrakt skrivs först efter att enighet om uppläg-
get kring målsättningarna. 
  
Med bakgrund i den inledande rundan arbetar man sedan vidare med den vinnande entreprenö-
ren i en ny workshop. Syftet med denna andra workshop är att de olika aktörerna skall lära kän-
na varandra och etablera en positiv anda. För att mötet skall få avsedd effekt är det viktigt att 
alla nyckelpersoner närvarar inklusive högre ledningsfunktioner och projektledning. Antalet 
aktörer varierar dock beroende på projekt och komplexitet men uppgår ofta till 10-20 personer. 
Kontinuerligt under workshopen arbetar deltagarna fram ett underlag för en partneringdeklara-
tion, på vilken projektets gemensamma mål och spelregler manifesteras. Längden på worksho-
pen varierar, men är sällan längre än en dag. I denna workshop behandlas även: 
 
• Uppställande av gemensamma mål 
• Upprättande av acceptabla partsmål 
• Incitament 
• Hävandemöjligheter 
• Riskdelning 
 
På denna senare workshop är det viktigt att alla led väghållningen finns representerade både hos 
kommunen och hos den upphandlade entreprenören. 
 
 
 



 

 
21 (21)

 

Bilaga 2 
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AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 
 
 Föreskrifter i AF AMA 98 eller i tekniska AMA gäller för denna entreprenad endast i 


de fall de åberopas i förfrågningsunderlaget eller då aktuell föreskrift finns införd i 
dessa Administrativa Föreskrifter. 


AFA ALLMÄN ORIENTERING 
 
AFA.1 PERSONUPPGIFTER 
 
AFA.12 Beställare 
 Trafikkontoret 
 Väg och Bana 
 Postadress: Box 2403, 403 16 Göteborg 
 Tfn: 031-61 10 00 
 
AFA.121 Beställarens ombud under anbudstiden 
 Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden skall ställas till  


Bengt Svensson, tfn: 031-3682622 
 
AFA.2 ORIENTERING OM OBJEKTET 


 
AFA.21 Översiktlig information om pilotprojektet 
 Beställaren avser att genomföra denna entreprenad i nära samarbete med utsedd 


entreprenör. Denna entreprenad kommer därför att inkludera samverkansformen 
partnering. Huvudsyftet i denna entreprenad vad avser partnering är att i ett pilotprojekt 
se vilka möjligheter det finns att utforma lämpliga samverkansprocesser, 
samverkansavtal och hitta lämpliga incitament för framtida partneringprojekt. I detta 
projekt kan incitament komma att prövas i mindre skala (maximerat till 1 % av 
anbudssumman). 


 
 Entreprenaden kommer att följas och dokumenteras av utsedd partneringledare, som 


bekostas av beställaren. Partneringformens främsta syfte är att minimera de 
begränsningar som kännetecknar traditionella entreprenad- och upphandlingsformer och 
öppna upp för bästa användning av respektive parts unika kompetenser. Syftet är också 
att visa på och dokumentera skillnaden mellan entreprenader med Partnering och 
traditionella generalentreprenader. 


 
 Ett informationsmöte kommer att hållas onsdagen 31 oktober kl 13.00 – 15.00 i 


Göteborg. Deltagandet bekräftas senast 24 oktober till ake.sandin@tk.goteborg.se . På 
detta möte kommer pilotprojektet att presenteras. Presumtiva anbudslämnare ges också 
möjlighet att ställa frågor. Presentationen och samtliga frågor och svar kommer att 
dokumenteras och skickas till alla som begärt ut handlingar. 


   
AFA.22 Översiktlig information om objektet 
 Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud. Entreprenaden avser 


underhållsbeläggning; typ TSK, tunnskikt kombination på huvudgator samt 
konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor med kompletterande 
sidoarbeten. 


 
 



mailto:ake.sandin@tk.goteborg.se
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AFA.23 Objektets läge 
 Objekten är belägna inom Göteborgs stad. 


 
 Arbetsområdets gränser framgår av planritningarna. 


 
AFA.3 FÖRKORTNINGAR 


TK = Trafikkontoret 
 AF = Administrativa Föreskrifter 
 ME 95 = Mätnings- och ersättningsregler 1995 
 MF = Mängdförteckning 
 TBv/bel = Beskrivning av nybyggnads- och underhållsbeläggningar 
 OTB = Objektspecifik teknisk beskrivning 
 ATB VÄG  = Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion 
 LOU = Lagen om offentlig upphandling (SFS 1992:1528) 
 TPU = Trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar 
 FUH  = Trafikkontorets funktionsentreprenör för drift- och underhåll 
 


AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 
 
 För upphandlingen gäller "Lag om offentlig upphandling, LOU". 
 Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet. 
 
AFB.1 FORMER MM FÖR UPPHANDLING 
 
AFB.11 Upphandlingsförfarande 
 Upphandlingen sker som förenklad upphandling enligt LOU kap 6.  
 Anbud kan antas utan föregående förhandling.  
  
AFB.12 Entreprenadform 
 Generalentreprenad med funktionskrav. 
 
AFB.13 Ersättningsform 
 Fast pris med indexreglering enligt AFC.614 Ersättning för kostnadsändring 


(indexreglering)
 
AFB.15 Förutsättningar för upphandlingen 
 Kontraktsspråk är svenska 
 Ersättning för anbudsräkning utgår ej 


 Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av 
underentreprenörer och materialentreprenörer sker med AB-U 04 resp. med ABM 92 
som avtalsinnehåll. 


 Vid entreprenörens eventuella obestånd skall beställaren kostnadsfritt äga övertaga 
sålunda ingångna avtal. 


 
 Upphandlingen kommer att ske enligt förfrågningsunderlaget under förutsättning 


erforderliga medel ställs till förfogande.  
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AFB.2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
 
AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag 
 En omgång förfrågningsunderlag tillhandahålls utan kostnad. 
 
 Ytterligare hela omgångar därav erhålls till en kostnad av 2000 kronor per omgång. 


Mervärdesskatt tillkommer. 
 
 Beställning sker från beställarens ombud under anbudstiden enligt AFA.121


................................................... Beställarens ombud under anbudstiden. 
 
AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag 
 *) = bifogas ej (förutsätts att anbudslämnare är innehavare sedan tidigare eller finner 


informationen på www.trafikkontoret.goteborg.se/TPU) 
 


02 Ändringar i AB 04 är upptagna i sammanställning som anges i AFC.11
 Kontraktshandlingar. 


 
03*) Allmänna Bestämmelser, AB 04 
 
06*) 1 Mät- och ersättningsregler för investerings- och underhållsobjekt  


(ME 95) med reviderings-PM nr 1, 1996-10 
 


2 Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten för 
Trafikkontoret inom Göteborgs stad, daterade 2006-01-01. 
Gäller för samtliga objekt inom denna entreprenad. 


 
3 Objektspecifika ändringar och tillägg till mät- och 


ersättningsregler, ME 95, publ 1995:65, rev. 1996:10 
 


09 Administrativa Föreskrifter (AF), daterad 2007-09-03 
 
10 Mängdförteckning (MF) för respektive objekt, daterad 2007-08-01 samt 


mängdförteckningssammanställning för anbudspriser, daterad 2007-08-01. Den 
senare är sammanställd utan överordnat konto vilket kan utläsas i MF. Levereras 
både papper och digitalt. Vid skillnad gäller på papper i förfrågningsunderlaget. 


 
11 Tekniska beskrivningar 
 


1. TBv/bel (garanti 5 år) – Funktionella egenskaper inkl Regler 
för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten (garanti 5 år). 
Daterad 2006-01-01. 


 
2. TBv/bel (garanti 7 år) – Funktionella egenskaper inkl Regler 


för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten (garanti 7 år). 
Daterad 2006-01-01. 


 
3. TBv/bel – Tillägg för utförande av TSK, Tunnskikt 


Kombination. Daterad 2006-01-01. 
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4. TBv/bel – Bestämning av stabilitet på borrkärnor från 


laboratorietillverkade beläggningsplattor.  
 Daterad 2004-02-01. 
 


12 Ritningar enligt innehållsförteckning, daterad 2007-09-03. 
 
13 Övriga handlingar  
 


1. *) TK:s projekterings- och utförandeanvisningar (TPU)
 (www.trafikkontoret.goteborg.se/TPU)


 
2. *) TK:s "Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i 


Göteborg", dat.2002-01-01*), i tillämpliga delar och följande 
generella ändring: Ordet "byggherren" ändras till "entreprenören" 


 
3. *) Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster gällande 


2006-01-01, i Stockholm, Göteborg och Malmö, (se 
www.trafikkontoret.goteborg.se under leverantör). Kapitel 9 och 
bilaga 8 gäller inte, vilka behandlar bonus och prisavdrag För bonus, 
se istället AFC.52. 


 
4. *) ATB VÄG  
 
5. *) "Handbok vägmärken, publ. 2004:160 . 
 
6. *) TK:s Trafiktekniska anvisningar, senast rev. 2003-12-12  


(se www.trafikkontoret.goteborg.se/tta) 
 
7. *) TK:s kvalitetskrav, dat. 2002-01-01. 
 
8. *) TK:s kravspecifikation för återvunnen asfaltmassa, se TPU 
 
9 *) Vägutrustning 94, VV publ. 1993:61. 
 
10. *) Vägars och gators utformning, VV publ 2004:80. 
 
11.*) Arbetsmiljöverkets f.d. Arbetarskyddsstyrelsen kungörelser  
 
12*) Svenska brandförsvarsföreningens (SBF) säkerhetsregler för 


heta arbeten 
 


 I övrigt handlingar enligt förteckning i resp. byggnadsteknisk beskrivning. 
 
AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 
 Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas till beställaren. 


Beställaren lämnar lika och skriftliga svar till alla anbudsgivare. 



http://www.trafikkontoret.goteborg.se/





   7 (43) 


U:\AF2004    
Word 7.0 
 
 


 
AFB.3 ANBUDSGIVNING 
  
AFB.31 Anbuds form och innehåll 
 Anbud skall lämnas skriftligen i tillslutet omslag, utan att ha någon form av 


firmabeteckning.  
 
 I anbud skall alltid anges anbudssumman i föreskriven ersättningsform. 


Därutöver skall i förekommande fall anges samtliga för anbudet gällande 
kostnadspåverkande reservationer. 


 
 Anbudssumman skall alltid avges i svensk valuta (SEK). Reglering till följd 


av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, 
importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i 
anbudet.  


 
 ELEKTRONISK POST ELLER TELEFAXANBUD GODKÄNNES INTE 
 
 Anbud skall avges exklusive mervärdeskatt. 
 
 Anbud skall vara baserat på i mängdförteckning upptagna kvantiteter. I 


prissatt mängdförteckning skall slutsumman överensstämma med anbuds-
summan. Om så inte är fallet skall mängdförteckning justeras, så att detta 
villkor uppfylls, utan att angivna kvantiteter ändras. 


  
 I anbudet skall respektive svar vara kopplade till respektive punkter nedan. 
 
 I anbud skall anges: 
 


a. Att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskrivelser, nr och datum. 
 
b. Anbudssumma. 
 
c. Uppgift om hur entreprenören avser att leva upp till TK:s 


ställda miljökrav. Se www.trafikkontoret.goteborg.se 
 
d. Anbudssummans fördelning per objekt. 
 
e. Uppgift om vem som besvarar förfrågningar angående anbudet. 
 
f. Uppgift om entreprenören avser att använda 


arbetsmaskiner/lastbilar som är bättre än miljökraven enligt 
AFB.22 p. 13.3 och AFJ.44. 


 
g. Registreringsbevis i aktiebolags- handels eller 


föreningsregister med uppgift om anbudsgivarens 
företagsform, län där företaget har sitt säte samt person- 
eller organisationsnummer.  


 
h. Skriftligt bevis om fullgjordskyldighet avseende skatter och 


avgifter (blankett SKV 4820 från lokalt skattekontor eller 
motsvarande). Intyg får inte vara äldre än två månader. 
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i. Uppgift om var entreprenörens hårdgjorda mellanlagringsplats för i 


entreprenaden omhändertagna asfaltmassor är belägen samt vart 
asfaltmassor som inte mellanlagras kommer föras. 


   
j. Uppgift om hur mycket återvunnen asfaltmassa (i %) som kommer 


att användas, samt vilken metod som kommer att tillämpas vid 
återvinningen. 


 
k. Anbudsgivarens förslag enligt AFC.135 till tillfälliga 


trafiklösningar som underlättar för trafikanterna. 
 
l. Uppgifter enligt AFC.3412 och AFC.3422. 
 
m. Uppgifter om verifieringsansvarig person samt tidplan, 


rutiner och kompetens för genomförande av verifiering och 
revisioner enligt AFC.35. 


 
n. Organisationsplan med namn på nyckelpersoner, referenser 


med personnamn och telefonnummer, CV och 
ansvarsfördelning för ansvarig arbetschef och platschef. 


 
o. Uppgift om entreprenörens ombud vid genomförande av 


entreprenaden. 
 
p. Skriftlig avsiktsförklaring om Entreprenörens ambition att 


aktivt delta i pilotprojektets genomförande. Se AFC.2 
Utförande. 


 
 Saknas någon av ovanstående uppgifter, kan anbudet förkastas. 
 


AFB.311 Huvudanbud 
 Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget, med undantag 


för reservation med innehåll motsvarande Byggentreprenörernas f.d. 
"reservation 2/71" får huvudanbud inte innehålla reservation. 


 
 Reservation med innehåll liknande Byggentreprenörernas f.d. "reservation 


3/92 eller 3/94" eller dylikt godkännes ej 
 
 Anbud som innehåller av anbudsgivaren gjorda antaganden, egna 


förutsättningar eller dylikt betraktas som ej prissatta reservationer och 
kommer att förkastas vid anbudsprövningen. 


 
 Sidoanbud godtas ej. 
 
AFB.313 Kompletteringar till anbud 
 På anfordran inom 3 arbetsdagar skall följande uppgifter lämnas: 
 
 1 Prissatta mängdförteckningar. I de fall mängdförteckning 


föreligger digitalt åligger det anbudsgivare att kontrollera att 
innehållet i digital form i sin helhet överensstämmer med 
innehållet på pappret. 
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 2 Uppgift om vilka verksamheter som eventuella 


underentreprenörer enligt AFC.22 som kommer att anlitas för. 
 
 3  Tidplan med deltider och kritiska aktiviteter angivna. 
 
AFB.32 Anbudstidens utgång 
 Anbud skall vara beställaren tillhanda senast onsdag 2007-11-28 (anbudsdagen). 
 
 Upplysningsvis meddelas att Trafikkontorets expedition anbudsdagen stängs 


kl 16.00. Behörig tjänsteman att mottaga anbudshandlingar är Birgitta Jansson. 
 
AFB.33 Anbudets giltighetstid 
 Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i två månader efter anbudstidens utgång. 


Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att Trafikkontoret, 
enligt LOU, lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt 
upphandlingskontrakt träffats. 


 
AFB.34 Adressering 
 Anbud och infordrade anbudskompletteringar märks: 
 "UHB 2008 Etapp 1" 
 
 Omslutande kuvert, utan någon form av firmabeteckning, skall på framsidan vara försett 


med bifogade röda anbudsetikett. 
  
 Anbud sänds till: 
 Trafikkontoret 
 Väg & Bana 
 Box 2403    Besöksadress:Köpmansgatan 20, rum 6847(zon 8). 
 403 16  Göteborg Anmälan skall ske i receptionen på entréplan 
 
AFB.5 ANBUDSPRÖVNING 
 
 Anbudsprövningen kommer att ske enligt LOU. 
 
AFB.51 Prövning av anbudsgivare 
 
AFB.511 Skatte- och registreringskontroll 
 Utländsk entreprenör som erhåller byggnadsentreprenad eller annan tjänst i 


Sverige är skattskyldig enligt lagen om mervärdesskatt. Registrering för 
redovisning och inbetalning av mervärdesskatt ska ske hos svensk 
skattemyndighet. Entreprenören ska företrädas av representant som 
godkänts av länsstyrelsen. 


 
 Trafikkontoret får endast anta sådan anbudsgivare som i föreskriven ordning är: 
 


–   registrerad för redovisning och betalning av mervärdeskatt, innehållen 
preliminär A-skatt och arbetsgivareavgifter. 


 
–  registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret 


 
 Enligt lag (1992:1528) om offentlig upphandling åligger det Trafikkontoret 


att kontrollera dessa registreringar fortlöpande. 
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 Trafikkontoret kommer även att inhämta uppgifter om vilka skatter och 


avgifter som entreprenör eventuellt står i skuld för. Entreprenören 
ansvarar för att hans underentreprenörer fullgör sina skyldigheter 
avseende detta. 


 
 Trafikkontoret får förkasta ett anbud om anbudsgivaren inte fullgjort sina 


åligganden avseende svenska skatter eller socialavgifter. 
 
 Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange om dessa åligganden fullgjorts och 


skall lämna skriftligt bevis (blankett SKV 4820 från lokalt skattekontor) på 
att dessa åligganden fullgjorts. 


 
AFB.52 Värderingsgrunder vid prövning av anbud 


Det anbud som är mest fördelaktigt med hänsyn till samtliga omständigheter kommer 
att antas. 


 
 Anbud som innehåller ej prissatta reservationer eller motsvarande förkastas direkt vid 


anbudsöppningen. 
 
 Vid utvärderingen kommer pris att värderas med 80 % och övriga parametrar med 20 


%. 
 
 Värdering av s.k. mjuka parametrar kommer att ske av Trafikkontoret utgående från 


kontorets egna erfarenheter av anbudsgivaren. Till viss del kan även andra 
förvaltningars, verks och externa referensers omdöme komma att användas. 


 
 Entreprenörs tidigare erfarenhet av partnering kommer inte att ingå i 


anbudsutvärderingen.  
 
 
 Utvärdering kommer att ske enligt följande: 


  
1. Pris  


 


 1.1 Anbudssumma  0-80 poäng 
 
Anbud med lägsta pris erhåller 80 poäng.  
 
Beräkning kommer att ske på så sätt att den anbudsgivare som 
erbjuder lägst pris får full poäng. Anbudsgivare som erbjuder högre pris 
får poäng relativt det lägsta pris enligt följande exempel: 
 
Anbudsgivare 1 erbjuder lägst pris, 5 000 000 kr . Anbudsgivare 1 
erhåller då 80 poäng. 
 
Anbudsgivare 2 erbjuder priset 6 000 000 kr och tilldelas då 
5000000/6000000*80 = 66,7 poäng. 
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 2. Kompetens/organisation   


 


 2.1 Anbudsgivarens* tidigare erfarenhet av liknande arbeten, 0-3 poäng 
     referenser uppvisas. Erfarenheten avser likvärdiga arbeten 


  i stadsmiljö. 
 
*Avser anbudsgivarens redovisade organisation för denna entreprenad  


 
 Ingen erfarenhet   0 poäng 
 Erfarenhet 1-3 år  2 poäng 


 Erfarenhet, mer än tre år   3 poäng 
 
 2.2 Kunskaper och efterlevnad av gällande handlingar samt  
 samarbetsförmåga.  0-10 poäng 
 


Tk:s bedömning av hur anbudsgivaren har: 
• Hållit tider och deltider för utförande av vägmarkering 0-2 poäng 
• Hållit tider enligt AFC.7 BESIKTNING samt 


garantibesiktningsanmärkningar 0-2 poäng 
• Efterlevt godkända TA-planer enl. AFB 22 13.2 samt 


 anbudsgivarens förslag enligt AFB.31 bokstav k 0-2 poäng  
• AFC:153 Info till boende mm 0-2 poäng 
• Visat service, flexibilitet och samarbetsförmåga 0-2 poäng 


  
 2.3 Ombud/arbetschef  0-2 poäng 
  
 TK.s bedömning av CV och erfarenheter av likvärdiga arbeten. 


• Liten erfarenhet  0 poäng 
• Erfarenhet  1 poäng 
• Mycket erfarenhet  2 poäng 


  
 3. Kvalitet 
 


 3.1 Kvalitetssystem  1-2 poäng 
 
 Trovärdig kvalitetsplan / Bra system / i huvudsak produkt- 
 inriktat / liknar ISO  1 poäng 
 
 Bra utarbetat system / flerårig erfarenhet, omfattar alla  
 delar i organisationen / nära certifikat   1,5 poäng 
 
 Certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001  2 poäng 
 
 3.2 Rent och komplett anbud  0-1 poäng 
 


 Anbud där svar inte är kopplade till AFB 31 a-p 0 poäng 
  Komplett anbud där svar är kopplade till a-p enligt AFB 31 1 poäng 
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4. Miljö  
 


 4.1 Allmänna krav på miljöledning   1-2 poäng 
 


 Bra miljöledningssystem  1 poäng 
 
 Bra utarbetat system / flerårig erfarenhet, omfattar alla  
 delar i organisationen / nära certifikat  1,5 poäng 
 
 Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001  2 poäng 


 
AFB.53 Tilldelningsbeslut efter prövning av anbud 
 Så snart beslut om antagande av anbud fattats kommer samtliga 


anbudsgivare, anbudssökande och andra intresserade att underrättas med 
skriftligt tilldelningsbeslut. 


 Sådant meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept 
av anbud är bindande för beställaren först om och när ingen talan förts mot 
upphandlingen i länsrätten eller beslut om sådan talan inte föreligger. Om 
länsrätten skulle besluta att upphandlingen skall göras om eller rättelse skall 
vidtas är accepten inte bindande. 


 


AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 
 
 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser, AB 04, för byggnads-,  
 anläggnings- och installationsentreprenader med de ändringar och tillägg som framgår 


av kontraktshandlingarna och som gäller före AB 04. 
 
AFC.1 OMFATTNING 
 Vägbyggnadsarbeten 
 Vägbyggnadsarbetena omfattar underhållsbeläggning på gator/vägar och 


inkl. vägmarkering samt vissa sidoarbeten i fullt färdigt skick.  
 
AFC.11 Kontraktshandlingar 
 Beställningsskrivelse enligt Trafikkontorets blankett, skall gälla som 


kontrakt efter undertecknande av parterna. Handlingar på papper gäller 
före digitala handlingar, dvs. vid skillnader i innehåll gäller 
pappersexemplar. 


 
 Under nedanstående koder och rubriker förekommer kompletteringar till 


och ändringar av AB 04 som kommer att införas i beställningsskrivelsen. 
 AFC.12 Arbetsområde 
 AFC.139 Övriga förutsättningar 
 AFC.23 Ändrings- och tilläggsarbeten 
 AFC.361 Samordning med sidoentreprenörer 
 AFC.39 Uppmätning 
 AFC.45 Tidsförlängning 
 AFC.53 Ansvar mot tredje man 
 AFC.624 Fakturering 
 AFC.631 Säkerhet till beställaren 
 AFC.713 Slutbesiktning 
 AFC.8 Hävande 
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AFC.12 Arbetsområde 
  
AFC.121 Arbetsområdets gränser 
 Framgår av ritning till respektive objekt. 
 
AFC.122 Syn före påbörjande av arbete 
 Entreprenören skall gemensamt med beställarens ombud utföra 


fotodokumentation av hela arbetsplatsen före byggstart. Entreprenören 
kallar beställare för denna syn. 


 
AFC.13 Förutsättningar 
 
AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 
 Sidoentreprenader under entreprenadtiden. 
 
 Sidoentreprenör Arbete/omfattning Tid/tidsperiod 
 VV Produktion D&U av allmänna Kontinuerligt


 vägar där Vägverket   
 är väghållare 


 NCC (SDN1-4) D&U av allmänna  Kontinuerligt 
 Gatubolaget (SDN 5-8) vägar där Trafikkontoret    
 VV Produktion (SDN 9-14) är väghållare (ny entreprenör fr o m 2008-01-01) 
 NCC(SDN16-21)  
 
AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet 
 När trafiksignal eller del av sådan anläggning ingår i arbetsområdet skall entreprenören 


senast 1 vecka före byggstart till driftansvarig på Trafikkontoret överlämna ifyllt 
arbetsbevis enligt fastställd blankett (TPU, B9 C6). 


 
AFC.135  Förutsättningar med hänsyn till gatu- och vägtrafik 


Vägtrafik 
 Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av vägtrafik. Om 


Trafikkontoret ej ansvarar för mark som entreprenören tagit i anspråk skall 
nöjdförklaring från ansvarig markförvaltare överlämnas till besiktningsman 
enligt AFC.713.  


 
 Trafikmängden på respektive gata/väg samt avstängningsförutsättningar framgår av 


respektive OTB, objektspecifik teknisk beskrivning.  
 
 Trafiken skall kunna passera genom arbetsområdet under entreprenadtiden. 
  
AFC.139 Övriga förutsättningar 
 All befintlig asfaltbeläggning skall rivas separat och omhändertas för 


återvinning och transporteras till av entreprenören hållen mellanlagringsplats. 
Varma beläggningsmassor skall innehålla minst 10 % återvunnet 
asfaltmaterial. 


 
 Entreprenören ansvarar för att entreprenaden är genomförbar från arbetsmiljösynpunkt 


utifrån de förutsättningar som framgår av förfrågningsunderlaget. 
 Ekonomiska krav, med hänvisning till entreprenörens arbetsmiljö- och 
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samordningsansvar, kan ej ställas på beställaren. 
 
 Med tillägg till AB 04 kap 3 § 11 gäller att parkering av anställdas privatbilar inte får 


förekomma/parkeras inom arbetsområdet om detta är trafik- eller spårområde (allmän 
platsmark). 


 
 I kontrakt/beställning kommer att hänvisa till denna ändring 
 
AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m 
 Arbete skall bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. 


Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i 
skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenörer avtala om 
motsvarande skyldighet för denne mot sin personal. 


 
AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till gata eller väg 
 Entreprenören skall ha 24-timmars jourtjänst för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt 


för alla driftåtgärder 
 
AFC.1422 Viktbestämmelser 
 Entreprenören skall kunna uppvisa handling i vilken tillåten last för fordon eller 


fordonskombination framgår. 
 
AFC.1423 Arbets- och trafikmiljö 
 Som ansvarig väghållare är det Trafikkontorets strävan och målsättning att verksamhet 


eller arbete som sker i anslutning till trafiken skall kunna genomföras under trygga 
förhållanden för trafikanter och personal som arbetar med projektet. 


 
 Detta är möjligt att uppnå om gällande bestämmelser i arbetsmiljö- och 


trafikmiljölagstiftningen respekteras och efterlevs av inblandade parter. 
 
 Entreprenören skall utöver upprättandet av en arbetsmiljöplan (se AFC.2511) dessutom 


på lämpligt sätt söka påverka trafikanterna att ta större hänsyn till de som arbetar på 
vägen, och att respektera uppsatta utmärkningar och avstängningar. Motsvarande gäller 
för underentreprenör som anlitas av entreprenören. 


 
 Bestämmelser för utmärkningar och avstängningar mm vid vägarbeten anges under 


AFB.22 punkterna 13.2 och 4. Det åligger entreprenören att informera personalen om 
dessa bestämmelser. 


 
 Den som är ansvarig för utmärkning/skyltning skall vara utbildad i ämnet. 
    


 Utöver ovan angivna regler skall följande gälla vid backning med lastfordon på 
arbetsplats där personal arbetar inom trafikområde. 


 
–  Alla arbetsmoment skall planeras så att backning minimeras. 
 
–  Backande lastfordon skall vara utrustat med 2 st varningslyktor med orangegult ljus 


av urladdningstypstroberör. Dessa skall vara lågt placerade baktill på fordonet och 
tändas automatiskt vid backning. 


 
–  Vid backning skall, till hjälp åt föraren, backningsvakt finnas tillgänglig, om inte 


fordonet är/vara utrustat med en anordning som omedelbart slår till bilens bromsar då 
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bilen stöter mot ett hinder och/eller en TV-kamera med monitor som ger en tydlig 
bild av området omedelbart bakom fordonet. 


 
–  Backningsvakten kontrollerar att ingen befinner sig strax bakom fordonet. Han skall 


under backning ha ögonkontakt eller radiokontakt med föraren för att omedelbart 
kunna varna denne vid fara. Backningsvakten kan ha andra arbetsuppgifter när han 
inte fungerar som vakt 


 
 Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbetet skall redovisas i 


tillfällig trafikanordningsplan och/eller beskrivning. Entreprenören skall ha jourtjänst 
avseende trafikanordningar och framkomlighet. 


 En förutsättning för att få påbörja arbetena är att alla av entreprenören upprättade 
trafikanordningsplaner granskats av beställaren. Detta fritar inte entreprenören från 
ansvar. Trafikanordningsplanen skall alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen. 


 
 Vid behov av förändringar av tillfälliga trafikanordningsplanen under entreprenadtiden 


skall samråd ske med projektledare eller beställarombudet, samt entreprenörens 
skyddsombud. 


 Följer inte entreprenören den av honom upprättade tillfälliga trafikanordningsplanen får 
beställarens ombud beordra stopp i utförandet, utan ersättningskostnad, tills rättelse 
sker. 


 
AFC.15 Information 


   
AFC.153 Information till fastighetsägare, boende m.fl. 


Skriftlig information till fastighetsägare, affärsinnehavare och boende skall av 
entreprenören lämnas senast en vecka före bullrande nattarbete och trafikstörningar.  


 
AFC.16 Tillstånd mm 
 
AFC.161 Tillstånd från myndigheter 
 I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för 


ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning av arbetsbodar, 
byggupplag och dylikt. 


 Med anledning av ovanstående skall därför vid varje tillfälle ansökan göras hos 
polismyndigheten. Trafikkontoret vill göra entreprenören uppmärksam på att avgift 
skall erläggas för ianspråktagen yta (disposition) i enlighet med 
kommunfullmäktigehandling 1994:236. 


 Entreprenören ansöker och bekostar själv erforderliga tillstånd. 
 
 Arbeten som utförs under kvälls- eller nattetid kräver tillstånd. Ansökan skall göras av 


entreprenören och ställas till Polisens juridiska avdelning, Box 429, 401 26  Göteborg. 
 Entreprenören ansöker och bekostar själv erforderliga tillstånd. 
 
 Vidare skall utsedd entreprenör ansöka om enligt i AFB.22 p.13.2 angivet 


starttillstånd hos Trafikkontorets planeringsledare för starttillstånd (031-61 16 
28). 


 
AFC.163 Överenskommelser mm 
 Beställaren tillhandahåller efter anfordran namnuppgift på markägare, väghållare o d. 


Om överenskommelser träffas mellan entreprenören och markägare, väghållare o d skall 
beställaren underrättas. Före slutbesiktning skall entreprenören intyga att parternas 







   16 (43) 


U:\AF2004    
Word 7.0 
 
 


mellanhavanden reglerats. 
 
AFC.17 Anmälningar 
 
AFC.172 Anmälningar till beställaren 
 Av entreprenören upprättade TA-planer skall senast tre veckor före påbörjandet av varje 


fas (etapp) i objektet insändas till Trafikkontorets planeringsledare för starttillstånd för 
granskning. 


 
 Trafikkontorets driftentreprenörer för aktuell drift- och underhållsentreprenad framgår 


av AFC.131 och skall underrättas senast 1 vecka före planerad byggstart samt vid 
trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del. 


 
 Vid arbete på längre sammanhängande övertid skall beställaren informeras därom 


senast kl 12.00 dagen före planerad start. 
 
 Till Trafikkontorets planeringsledare för starttillstånd - 031 – 61 16 28 resp. 0705-


62 84 90 skall meddelas samt översändas jourlista enligt bilaga 3 till AF: 
 


- Namn och telefonnummer till arbetsledare 
 
- Arbetets start och sluttidpunkt 
 
- Inskränkningar och begränsningar vad gäller framkomlighet (inskränkningar i antal 


körfält, körfältsbredd, hastighetsnedsättning, trafiksignalreglering, annan trafikreg-
lering exempelvis trafikvakt) 


 
- Tidpunkt då vägmärken enligt tillfällig trafikföreskrift enligt  


Trafikförordningen kap 10 § 14 uppsättes resp. nedtages 
 
–  Alla förändringar av ovanstående 


 
- Omfattningen av de driftåtgärder som entreprenören ansvarar för under 


entreprenadtiden enligt blankett, bilaga 3 till AF. 
 
 
AFC.2 UTFÖRANDE 


 


Parterna åtar sig att arbeta i nära samverkan, s.k. partnering, med aktivt ömsesidigt 
informationsutbyte och med goda samarbetsrutiner mellan parterna i syfte att framgångsrikt 
genomföra entreprenaden. Det är parternas ansvar att verka för ett positivt arbetsklimat där 
parternas gemensamma syfte är att skapa förutsättningar för en väl genomförd entreprenad. 
Partnering är ett strukturerat arbetssätt mellan parterna beställaren, entreprenören, 
underentreprenören och projektören. Avsikten är att åstadkomma en mellan beställaren och 
entreprenören integrerad organisation. Samtidigt skall de strikta ansvarsgränserna enligt 
AB04 bibehållas för att uppfylla projektets målsättning. Parterna skall verka för öppenhet 
och i alla delar skapa förutsättningar för en framgångsrik samverkan. Detta kräver en ökad 
mötesintensitet för att göra uppföljningar, utvärderingar och avstämningar mot 
överenskomna mål och betalningsplaner m.m.  
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 Se AFC.383 Samverkansmöten och AFC. 384  Styrgruppsmöten  
 


I samverkansgruppen kommer följande dokument för målstyrning och samverkan att tas 
fram: 


• Samverkans/genomförandeplan 
• Partneringöverenskommelse 
• Måldokument 


 
Dessa dokument är inga juridiska handlingar utan verktyg för samverkan och målstyrning. 


 
 
AFC.21 Kvalitetsangivelser 
 Om alternativt arbetsutförande eller alternativ vara föreskrivs innebär detta rätt för 


entreprenören att välja mellan alternativen. 
 
 Föreskrift om arbetsutförande eller vara med tillägget "eller likvärdigt" innebär rätt för 


entreprenören att istället för det föreskrivna föreslå annat som är likvärdigt till kvalitet 
och utseende (estetik). Önskar entreprenören begagna denna rätt skall han i förväg i 
varje enskilt fall underrätta beställaren så att frågan om likvärdighet hinner prövas. 
Entreprenören skall tillhandahålla erforderligt underlag för prövning av likvärdighet. 
Beställaren avgör om likvärdighet föreligger 


 
 Varudeklaration som medföljer vara skall lämnas till beställaren efter anfordran. 
 
AFC.22 Underentreprenörer 
 Val av underentreprenör skall anmälas enligt bilaga 4 och godkännas av beställaren. 


Byte av godkänd underentreprenör får inte ske utan beställarens medgivande. 
 
 Entreprenören skall också under entreprenadtiden kontinuerligt lämna fullständig 


redogörelse för samtliga underentreprenörer samt garantera att endast företag som 
fullgjort sina skyldigheter gentemot stat och kommun anlitas som underentreprenörer 
och leverantörer av varor och tjänster för denna entreprenad.  


 
AFC.23 Ändrings- och tilläggsarbeten 
 Med tillägg till AB 04 kap 2 §§ 3-6 och 8 samt kap 3 § 3 gäller att gällande à-prislista 


enligt ramavtal gäller före löpande räkning. 
 
 Med ändring av AB 04 kap 2 § 6 och 8 första stycket tredje meningen gäller att om 


beställaren överlämnar ritning eller annan handling som entreprenören anser berättiga 
till skälig ersättning utöver kontraktssumman, skall entreprenören utan oskäligt 
dröjsmål och före arbetes påbörjande skriftligen underrätta beställaren härom samt 
eventuella konsekvenser i tid och ekonomi. Om entreprenören inte fullgjort denna 
underrättelseskyldighet är han inte berättigad till särskild ersättning såvida sådan 
påföljd inte skulle vara oskälig. 


 
 Dessa tillägg resp. ändring kommer att införas i kontrakt/beställning. 
 
AFC.25 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under 


entreprenadtiden 
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AFC.251 Arbetshandlingar 
 Relationshandlingar skall upprättas och överlämnas enligt AFC.27. 
 
AFC.2511 Allmänt 
 Entreprenören skall för beställaren upprätta en arbetsmiljö- och trafikmiljöplan enligt 


Arbetsmiljöverkets (f.d. Arbetarskyddsstyrelsens) författningssamling AFS 2000:36, 
AFS 1999:3-”Byggnads- och anläggningsarbete”(de krav som angivits i §§ 10 - 101 
åvilar entreprenören) och AFS 2000:24. Se AFC.344 (Se www.av.se/regler/afs) 


 
 Det åligger entreprenör att upprätta tillfälliga trafikanordningsplaner enligt        


AFB.22,p 13.2 och AFB.22, p 13.4 samt att de framtages i god tid (4 veckor) före det att 
arbetet påbörjas. 


 
 Av planen/beskrivningen skall framgå: 


–  Hastighetsbegränsning 
–  Avspärrningsanordningar (omledning, avstängd körbana) 
–  Trafikreglering (trafikljus, signalvakter, radarstyrning) 
–  Typ av farthinder (fysiska hinder) 
–  Vägmärken 
–  Minsta fria bredd/höjd 
–  G C M-trafik (gång, cykel och moped) 


 
 Beställaren skall ha äganderätten till originalhandlingarna och full nyttjanderätt till 


resultatet av uppdraget. I de fall resultatet av uppdraget är skyddat av 
upphovsrättslagen, mönsterskyddslagen eller annan liknande lagstiftning skall sådan 
begränsning meddelas beställaren senast när uppdraget erhålles. 


 
AFC.2515 Kontrollprogram för mellanlagringsplats 
 Miljökontroll av upplagsplatsen med avseende på markförorening före, under och efter 


mellanlagringstiden skall genomföras enligt det kontrollprogram som beskrivs i ”Vägen 
tillbaka – mellanlagring av asfaltmassor för återvinning”, Svenska Kommunförbundet, 
(ISBN:91-7099-720-9). [Förtydligande till kontrollprogrammet; temporär 
mellanlagringsplats övergår till permanent mellanlagringsplats ett år efter upprättandet] 


 
AFC.26 Varor mm 
 För vara som ingår i entreprenaden skall entreprenören snarast efter anfordran 


tillhandahålla byggvarudeklaration. Sådan byggvarudeklaration skall innehålla 
redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper.  
 


 Entreprenör skall vid leverans av stenprodukter, kunna visa att stenen 
producerats/bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med 
reglerna i de internationella konventioner som Sverige är anslutet till. 


 
 Entreprenören tillhandahåller sidotipp för otjänliga och överblivna massor om inte annat 


framgår av förfrågningsunderlaget i övrigt. 
 
 Framkommer vid schaktningsarbete huggen eller bearbetad natursten såsom kantsten, 


gatsten e.d. skall entreprenören omhänderta denna och transportera till Trafikkontorets 
förråd på Ringön, som sköts av Gatubolaget. Gatsten skall vara fri från asfalt och grus. 
På byggmöte skall kvitto redovisas över inkörda mängder. 


 



http://www.av.se/regler/afs
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AFC.261 Varor eller arbeten från beställaren 
 
AFC.2612 Varor som tillhandahålls 
 Justerbara betäckningar till nedstigningsbrunnar, brandposter och ventiler avhämtas fritt 


på VA-verkets förråd på Ringön i den omfattning som framgår av mängdförteckning. 
Detta gäller vid utbyte av fast betäckning till justerbar. 


 
AFC.27 Relationshandlingar 
 
AFC.271 Allmänt 
 Senast 2 veckor före slutbesiktning skall relationshandlingar omfattande ritningar, 


beskrivningar, uppgifter enligt AFC.251, AFC.352, AFJ.81 och, VV publ. 1994:73 och 
1998:94 samt vad som i övrigt framgår av förfrågningsunderlaget, överlämnas enligt  
B 9 i TPU. 


 
 I MF konto 942 ingår om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget att fortlöpande 


under byggnadstiden mäta in och notera alla avvikelser från byggritningarna som görs.  
Avvikelse definieras i x- och y-led som större än 100 mm. Ledningar som inte måttsatts 
på byggritning mäts in och behandlas enligt ovan. Andra ledningsägare än TK kan 
dessutom ha egna bestämmelser om teknisk dokumentation. 
Påträffade ledningar och kablar som ej redovisats på ritningar skall mätas in och 
redovisas som underlag till relationshandlingarna. 


 
AFC.3 ORGANISATION 
 
AFC.31 Ombud m fl. under entreprenadtiden 
 
AFC.311 Beställarens ombud 
 Åke Sandin 
 Trafikkontoret 
 Box 2403 
 403 16  Göteborg 
 
AFC.312 Beställarens kontrollant 
 Utses vid entreprenadens början. 
 
AFC.313 Entreprenörens ombud 
 I anbud skall anges behörig person. 
 
AFC.314 Partneringorganisation 
 Utses vid entreprenadens början. 


 
Partneringledare är Petra Offrell, Ramböll 


 
AFC.33 Arbetsledning och anställda 
 
AFC.332 Arbetsledning 
 Under entreprenadtiden skall jourlista med telefonnummer vara upprättad och i funktion 


för att entreprenören skall kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under 
icke arbetstid. 


 
AFC.34 Miljöledningssystem 
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AFC.341 Miljöansvariga 
 
AFC.3412 Entreprenörens miljöansvarige 
 I anbudet skall anges miljöansvarig person. 
 
AFC.342 Miljöplan 
 
AFC.3422 Entreprenörens miljöplan 
 Anbudsgivare skall i anbudet visa hur ”Trafikkontorets miljökrav på leverantörer” 


uppfylls eller kommer att uppfyllas. Kraven finns på Trafikkontorets hemsida under 
adress: http://www.trafikkontoret.goteborg.se, se under rubrik leverantör.


 
AFC.3423 Entreprenörens miljöredovisning under utförandetiden. 
 Utöver krav enligt AFC.3422 skall entreprenören kontinuerligt följa upp och redovisa 


miljökonsekvenser orsakade av verksamheten. Redovisning skall ske via  
 http://www.trafikkontoret.goteborg.se, se under rubrik leverantör.
 
AFC.343 Miljörevision 
 Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid miljörevision på 


arbetsplatsen som beställaren genomför. 
 


AFC.35 Kvalitetssäkring 
Entreprenören skall ha ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i dokumentet 
"Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster 
och entreprenader". Dokumentet kan hämtas på  


 http://www.trafikkontoret.goteborg.se, se under rubrik leverantör.
  
 Entreprenören skall utse en verifieringsansvarig för entreprenören som verifierar 


kvalitetssystemets och/eller kvalitetsplanens tillämpning. Namn på verifieringsansvarig 
person skall anges i anbud. 
Verifieringen ska omfatta kontroll, provning och övervakning såväl av planerings, 
produktions- som drift och underhållsverksamhet i de delar som ingår i kontraktet. 


 Entreprenören ska utsättas för intern kvalitetsrevision med avseende på tillämpningen 
av företagets kvalitetssystem och kvalitetsplan. 


 
 Härvid ska påvisas att kvalitetssystemet och/eller kvalitetsplanen är lämpliga och 


effektiva för aktuellt arbete.  
 
 Revisor som genomför kvalitetsrevision ska styrka sin kompetens med hjälp av godkänt 


intyg från minst en tredagarsutbildning i kvalitetsrevisionsteknik i enlighet med  
SS-EN ISO 19 011. Revisorn ska även ha deltagit i minst två kvalitetsrevisioner. 


 
 Tidplan, rutiner och kompetens för genomförandet av verifiering och kvalitetsrevisioner 


ska redovisas i anbud. 
 
 Beställaren har rätt att hos entreprenören genomföra kvalitetsrevisioner med avseende 


på entreprenaden. Entreprenören skall också förbehålla beställaren denna rätt hos 
underentreprenörer, konsulter och leverantörer. Beställarens kvalitetsrevision fritar inte 
entreprenören från ansvar för sin kvalitetsstyrning. 


 



http://www.trafikkontoret.goteborg.se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20,%20se%20under%20leverant%C3%B6r./

http://www.trafikkontoret.goteborg.se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20,%20se%20under%20leverant%C3%B6r./

http://www.trafikkontoret.goteborg.se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20,%20se%20under%20leverant%C3%B6r./
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 Entreprenören ska anordna separata kvalitetsmöten med berörd personal, inklusive UE-
personal, på arbetsplatsen minst en gång varannan månad eller när ny personal kommer 
till arbetsplatsen. Mötena ska planeras och genomföras i samråd med beställaren. 
Dokumentering av kvalitetsmöten ska ske. 


 
AFC.351 Kvalitetsansvariga 
 
AFC.3512 Entreprenörens kvalitetsansvarige 


 I anbud skall anges behörig person. 
 


AFC.352 Kvalitetsplan 
 Entreprenören skall senast 14 dagar efter erhållen och daterad beställning överlämna en 


kvalitetsplan till beställaren. 
 
 Kvalitetsplanen skall minst innehålla de krav på innehåll som redovisas i dokumentet 


”Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster 
och entreprenader. 


 
 Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats, skall den utgöra 


avtalad kvalitetsplan enligt AB 04 kap 2 § 2. 
 
 Under entreprenadtiden skall kvalitetsplanen kompletteras med kvalitetsplaner för 


arbeten som utförts av underentreprenörer, konsulter eller materialleverantörer av 
betydelse för entreprenadens kvalitet. Kvalitetsplanen skall kompletteras även i andra 
avseenden. 


 
 Kvalitetsdokumentation skall senast två veckor före slutbesiktning överlämnas till 


beställaren. 
 
AFC.353 Kvalitetsrevision 
 Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitetsrevisioner 


som beställaren genomför. 
 
AFC.354 Projektgenomgång 
 Projektgenomgång skall ske snarast efter erhållen beställning. Entreprenören är 


sammankallande och svarar för protokollföring. Beställaren skall justera protokollet. 
 
AFC.356 Provning 
 Resultatet från föreskriven provning eller mätning skall lämnas till beställaren snarast 


efter provningen eller mätningen. 
 
 Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för sådan provning på 


arbetsplatsen som anges i handlingarna. 
 
 Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning ska av entreprenören 


förvaras i kvalitetspärmen, som överlämnas senast två veckor före slutbesiktning, enligt 
AFC.713. 


 
AFC.358 Kvalitetssäkring av arbets- och trafikmiljö 
 Beskrivning av system för kvalitetssäkring av arbets- och trafikmiljö skall ske på i 


princip samma sätt som för produkten (objektet) enligt ovan. Miljökontrollplan ska 
upprättas av entreprenören. 
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 I kvalitetsplan skall redovisas vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för 


att trygga de åtgärder som krävs för en säker arbets- och trafikmiljö enligt AFC.1423 
eller tillfällig trafikanordningsplan/beskrivning. 


 
 Vid byggmöte/kvalitetsmöte/personalträff bör arbets- och trafikmiljö vara ett inslag på 


dagordningen. All personal på arbetsplatsen skall informeras om planerade åtgärder och 
ges möjlighet att lämna synpunkter på trafikanordningar, praktiskt utförande, 
varselklädsel-klass 3, mm. 


 
 Innan arbete på väg påbörjas skall namnuppgift på person som svarar för genomförande 


av planerade arbets- och trafikmiljöåtgärder delges beställaren. 
 
AFC.36 Samordning 
 
AFC.364 Samordning av arbetarskydd 
 Entreprenören skall överta det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar byggherre för 


samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma 
arbetsstället för verksamheten. 


 
AFC.37 Dagbok 
 Dagbok skall innehålla uppgift om: 


1. Arbetsplatsens namn och belägenhet 
2. Tjänstgörande ansvarig arbetsledare 
3. Ny eller reviderad handling 
4. Resultat av utförd kontroll och provning 
5. Arbetsstyrkan inkl. underentreprenörer, lastbilar och arbetsmaskinpark 
6. Olycksfall eller annan arbetsskada 
7. Påbörjande och avslutande av viktigare arbetsmoment 
8. Direktiv eller anvisning om entreprenaden (t ex ändring) 
9. Väderförhållanden, förekomst av tjäle, grundvatten- och vattenförhållanden o d 
10. Fel på vara eller arbete på grund av väderförhållanden, stöld, brand, åverkan eller 


bristfällig vård 
11. Avvikande förutsättningar 
12. Hinder 
13. Uppmätning av arbete, vara eller hjälpmedel 
14. Annan omständighet av betydelse 
15. Inkörda mängder natursten enligt AFC.26. 
16. Vid arbete i spår, tidpunkt för anmälan av avvikelser till säkerhetscontrollern 


enligt AFC.172. 
 
AFC.371 Av entreprenören förd dagbok 
 Entreprenören skall föra bunden dagbok vars innehåll fortlöpande skall delges 


beställaren som bekräftar delgivningen. 
 
AFC.38 Möten 
 I Styrgruppen ingår Parternas ombud och projektledare samt partneringledaren. 
 
 I Samverkansgruppen ingår Parternas projektledare, projektören, underentreprenörers 


projektledare samt partneringledaren. 
 
 I pilotprojektet ingår att formulera en konflikthanteringsmodell. Grundtanken är att 
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uppkomna problem och konflikter i första hand ska lösas på den nivå där de uppstår.  
 


  
 
 Nedanstående mötesformer kan komma att helt eller delvis integreras om parterna så 


tycker. 
 
AFC.382 Byggmöten 
 Entreprenören skall närvara vid ett byggmöte var fjortonde dag i genomsnitt genom 


ombud eller annan person med fullmakt att företräda entreprenören. Beställaren kallar 
till möte och svarar för protokollföring. 


 
 Vid byggmöte skall i förekommande fall följande frågor behandlas 
 


1.  Handlingar 
 Tillhandahållna ritningar, beskrivningar, uppgifter, undersökningsmaterial m m, 


ritningsleveransplan och ändringar i form av PM och ritningar. 
 
2.  Tekniska frågor 
 Tekniska och produktionstekniska förändringar av projektet 
 
3.  Tidplan och resurser 
 Tidplaner, förändringar av tider, arbetskraftssituation m.m. 
4.  Hinder och störningar 
 
5.  Kvalitet och miljö 
 Entreprenörens kvalitetsplan, kontrollplan, miljöplan, egenkontroll och provning. 


Kontrollantrapport. Redovisning av att ställda miljökrav uppfylls. 
 
6.  Arbetsmiljö 
 
7.  Ekonomi 
 Ersättning för kontraktsarbetena, ändringar och tilläggsarbeten, betalningsplan, 


säkerhet m.m. samt ev. bonusersättning för bättre arbetsmaskiner och lastbilar än 
kraven enligt AFB.22p13.3 och AFJ.44. Eventuellt avdrag/vite regleras enligt 
AFC.516. 


 En sammanställning över vilka personer som finns på arbetsplatsen och vem som 
betalar ut deras löner skall överlämnas på varje möte. 


 
8.  Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten 
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 Etablering m.m. 
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9.  Myndigheter 
 Information, anvisningar och beslut från myndigheter 
 
10.  Besiktningar 
 Besiktningar och syneförrättningar. 
 
11.  Administrativa frågor 
 Organisatoriska frågor, ordningsfrågor, samordning, administrativa rutiner, 


försäkringsfrågor m.m. 
 
12. Övriga frågor 
 


AFC.383 Samverkansmöten 
 


  Vid behov. Mötesfrekvens bestäms i samråd. Utsedd partneringledare blir 
sammankallande. I anbudet skall entreprenören kalkylera in samverkansmöten 


   se tabell 1.  
 
AFC. 384  Styrgruppsmöten 
 


Vid behov. Mötesfrekvens bestäms i samråd. Utsedd partneringledare blir 
sammankallande. I anbudet skall entreprenören kalkylera in styrgruppsmöten se 
tabell 1. 


 
AFC.385 Kvalitetsmöten 
  
 Kvalitetsuppföljning skall vara en stående punkt på varje byggmöte, där bl.a. signerade 


kontrollplaner och avvikelserapporter skall redovisas. 
 
AFC.386 Informationsmöte 
 
  Se AFA.21 Översiktlig information om pilotprojektet
 
AFC.387 Partneringseminarier 


I pilotprojektet ingår att under ett antal seminarier formulera och följa upp partnering 
specifika mål och samverkansmetoder. I anbudet skall entreprenören kalkylera in  
arbetsdagar för projektdeltagarna, se tabell 1. 
 


Möte Uppskattad frekvens
Entreprenörens 
deltagare


Styrgruppsmöte 3 timmar vid 6 tillfällen
Ombud och 
projektledare


Samverkansmöten 3 timmar vid 10 tillfällen


Projektledare, 
arbetsledare, och 
ev. UE  


Byggmöte/kvalitetsmöte var 14:e dag Berörda


Seminarie 3 tillfällen (heldagar)


Representanter 
från samtliga 
yrkeskategorier


  
Tabell 1 Uppskattad frekvens samt deltagare vid olika möten. 
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AFC.39 Uppmätning 
 Entreprenören överlämnar underlag med redovisning av utfört arbete tillsammans med 


det underlag som verifierar uppmätningen till beställaren som förbehåller sig rätten att 
kontrollera uppmätningen på det sätt han finner lämpligt. 


 
AFC.4 TIDER 
 
AFC.41 Tidplan 
 Detaljerad tidplan skall lämnas på anfordran. 
 
AFC.42 Igångsättningstid 
 Entreprenören får omgående påbörja arbetena när starttillstånd erhållits och arbets- och 


trafikmiljöplan enligt AFC.2511 samt kvalitetsplan enligt AFC.352 upprättats. 
 
AFC.43 Deltider 
 Arbetena skall bedrivas så att alla påbörjade gator är färdigställda till 
 semesterperiodens början. 
 
AFC.44 Färdigställandetider 
 Kontraktsarbetena skall i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning 


kan ske senast 2008-11-14. Detta datum gäller TSK samt 70 % av anbudsvolymen för 
bostadsgator med konventionell beläggning med tillhörande gångbanor. Övriga 30 % 
skall i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske senast 
2009-05-15.  


 
AFC.45 Tidsförlängning 
 Med tillägg till AB 04 kap 4 § 6 gäller skriftlighetskrav, i form av särskild beställning 


eller särskild notering i byggmötesprotokoll, innan forceringsåtgärder på beställarens 
bekostnad får vidtagas. 


 
 Med ändring av AB 04 kap 4 § 2 skall entreprenören ej äga rätt till tidsförlängning med 


utgångspunkt från AFC.44 till följd av att ackumulerade ändrings- och tilläggsarbeten 
tecknats och/eller mängdökningar inträffar och uppgår till max 10 % av 
kontraktssumman efter ¾ av kontraktstiden. Härefter gäller AB 04:s regelsystem. 
Kostnaden härför skall vara inkalkylerad i anbudet.  


 
 Dessa tillägg och ändring kommer att införas i kontrakt/beställning. 
 
AFC.46 Garantitid 
  
AFC.461 Garantitid för entreprenaden 
 Garantitiden skall vara 5 år för konventionell beläggning och för övriga arbeten 2 år. 
 
 Garantitiden skall vara 7 år för TSK, tunnskikt kombination, och för övriga arbeten 2 år. 
 
AFC.5 ANSVAR 
 
 Entreprenadens kontraktsenliga utförande vad avser kvalitet, relationshandlingar/-


underlag, mätningar etc. skall dokumenteras genom entreprenörens egenkontroll. 
 
AFC.51 Vite 
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AFC.511 Vite vid försening 
 Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 1,0 % av 


kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider 
kontraktstiden. 


 
 Vite vid försening av åtgärdande av besiktningsanmärkningar, 5000 kr per anmärkning 


för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider i 
besiktningsprotokollet angivet datum. 


 
AFC.516 Vite vid ej uppfyllande av ställda miljökrav 


Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller 
beställarens ställda miljökrav enligt AFB.22p13.3 och AFJ.44.  
 
Följande viten kommer att utkrävas under kontraktstiden vid konstaterande att 
entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav.  


  
Vid varje upptäcktstillfälle 500 :- samt avdrag per drifttimme enligt nedanstående 
tabell. Om arbetsmaskin/lastbil ej är noterad i dagbok sker ett avdrag med 80 arbetstimmar 


 
 


 


Dieselmotor-
driven arbets-
maskin eller 
lastbil 


 
Kronor per 
driftstimma 


<37 kW 40 


37-75 kW 50 


>75 kW 60 
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 Om andelen förnyelsebart bränsle inte uppfyller kraven enligt AFB.22p.13.3 utgår vite 


enligt följande: 
 
 Andel förnyelse-  Procentandel av  


 bart bränsle  entreprenadsumman 
 < 2,0-1,5 % 0,5 % 
 < 1,5-1,0 % 1,0 % 
 < 1,0-0,5 % 1,5 % 
 < 0,5 % 2,5 % 
 
AFC.52 Bonus  
 
AFC.522 Miljöbonus för arbetsmaskiner och lastbilar 


 För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljösynpunkt än vad våra 
grundkrav anger kan extra ersättning utgå till entreprenören. Sådan ersättning utgår 
med extra belopp per utförd maskintimme. 


 För att denna ersättning skall utbetalas krävs att entreprenören i anbudet anger att 
han avser att använda ”bonusvärderande” maskiner/lastbilar (bättre än grundkraven). 
Dagboksanteckningar skall föras över antal timmar för respektive berörd 
maskin/fordon och kopia skall överlämnas till beställarens ombud, så att beställaren 
har möjlighet att verifiera och kontrollera detta dels under arbetets gång, dels efter 
avslutad entreprenad. Redovisning av ovanstående uppgifter sker på varje byggmöte 
av entreprenören. Ekonomisk reglering kommer att ske månadsvis eller enligt beslut 
på byggmöte. 


 Bonusmodellen kan senare komma att kompletteras med bonus för bland annat 
alternativa bränslen. 
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Bonusersättning för arbetsmaskiner i kr per maskintimme 


 Nedanstående berättigar till bonus t.o.m. år 2009 


Dieselmotordrivna 
maskiner 


EU steg 3 maskin eller 
bättre 


Maskin som drivs med 
förnybart bränsle eller 
naturgas 


<37 kW 20 35 


37-75 kW 25 40 


>75 kW 30 45 


 
Bonusersättning för tunga lastbilar i kr per fordonstimme 


 Nedanstående berättigar till bonus t.o.m. år 2009 


Dieselmotordrivna lastbilar Lastbil som uppfyller 
utsläppskrav enligt Euro 4 
eller bättre 


Lastbil som uppfyller 
Trafikkontorets definition av 
miljöfordon1) 


över 3,5 ton 20 50 


1) Se vidare på www.trafikkontoret.goteborg.se och www.miljofordon.se. 


 
AFC.53 Ansvar mot tredje man 
 Med tillägg till AB 04 kap 5 § 13 skall entreprenören utge ersättning till tredje man. 


Entreprenören har sedan att regressvis kräva utgiven ersättning åter av beställaren, för 
det fall entreprenören med stöd av kap 5 § 13 kan visa att beställaren slutligen skall stå 
kostnaden. 


 Vid de fall entreprenören blir skadeståndskyldig mot tredje man skall han utöver vad 
som anges AB 04 kap 5 § 13 om detta skadestånd ersätta beställaren för dennes 
utredningskostnader i samband med handläggning av ärendet. 


 
 Detta kommer att införas i beställning/kontrakt 
 
AFC.531 Syn inom närliggande område 
 Syn skall förrättas inom överenskommet område, dels före igångsättning av arbete som 


kan orsaka skada inom området, dels efter arbetets färdigställande. 
 
 Beställaren utverkar tillstånd från ägare av berört område/objekt för tillträde vid syn. 
 
 Syneförrättare utses av parterna gemensamt. Om parterna inte utan dröjsmål kan enas 


om gemensam syneförrättare skall syn förrättas genom nämnd. Sådan nämnd utses på 
sätt som anges i AB 04 kap 7 §§ 7, 8 och 9. 


 
 Entreprenören skall underrätta beställaren om lämplig tid för syn. 
 
 Beställaren kallar till syn. 
 



http://www.trafikkontoret.goteborg.se/
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 Ersättning till syneförrättaren betalas av beställaren. Förrättas syn genom nämnd svarar 
parterna till lika delar och solidariskt för ersättningen. 


 
AFC.54 Försäkring 
 Entreprenören skall teckna och under hela entreprenadtiden vidmakthålla försäkringar 


enligt AB 04 kap 5 § 22 och styrka detta enligt bilaga 1 till denna AF. 
 
 Allriskförsäkringen skall träda i kraft då kontraktsarbetena påbörjas på arbetsområdet 


och gälla till utgången av entreprenadtiden och vidmakthållas intill dess 
garantianmärkningar åtgärdats. 


 
 Entreprenören skall även teckna ansvarsförsäkring.  
 
AFC.55 Ansvar för brandskydd 
 Vid heta arbeten gäller Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) säkerhetsregler för 


heta arbeten. 
 
 Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör som skall ansvara för 


brandskyddet utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha 
behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen skall vara 
genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Svenska 
Brandförsvarsföreningens (SBF) utbildningskommitté för heta arbeten. 


 
 Entreprenören skall efter anfordran uppvisa intyg över av berörd personal genomgången 


utbildning. 
 
AFC.552 Entreprenörens brandskyddsansvarige 
 Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för 


brandskyddet i samband med entreprenaden. 
 
 Till brandskyddsansvarig person får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta 


arbeten. 
 
AFC.6 EKONOMI 
 
AFC.61 Ersättning 
 
AFC.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten 
 Med hänvisning till AB 04 kap 2 §§ 6 och 8 samt kap 3 § 3 skall ändringar och 


tilläggsarbeten alltid offereras enligt av beställaren godkänd procedur enligt AFC.23
 Ändrings- och tilläggsarbeten. Följande, i nämnd ordning, skall användas som 
underlag för ersättning av ändrings- och tilläggsarbete: 


 
 ► Avtalad à-prislista/prissatt mängdförteckning 
 ► Fastprisanbud 
 ► Självkostnadsprincipen 
 
 När kostnadsreglering vid aktuellt tillfälle ej kan ske helt enligt avtalad à-


prislista/prissatt mängdförteckning, avgör beställaren från fall till fall vilken metod som 
skall användas. 


 För ändring och tilläggsarbete som utföres enligt självkostnadsprincipen skall gälla 
samma ansvar för åtgärdande av fel som för entreprenaden i övrigt. 
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AFC.6111 Enligt självkostnadsprincipen 
 Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, AB 04 


kap 6 § 9 och 10 och Byggentreprenörernas formulär 15/95, skall 
entreprenörarvordet inkl. vinst enligt mom. 8 utgöra 12 % på momenten 1-4, 6 och 
7 samt 5 % enligt mom. 5 utom vid tillämpningen av timpriset enligt AFC.6112 


  
 Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för arbetsledning på 


arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på momenten 1, 3, 4, 5, 6 och 7. 
 Begreppet ”Arbetsledning” förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ 


personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet. 
 
 Entreprenörarvode enligt § 7 mom. 9, utgår ej. 
 
AFC.6112 Enligt överenskomna timpriser 
 Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt maskiner och 


transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, skall sådant pris innefatta 
samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och arbetsledning samt jämställas med 
à-pris i begreppsbestämningarna i AB 04. 


 
 Då sådant timpris används till förenkling av debitering enligt AB 04 kap 6 § 10 mom. 2, 


vid tillämpning av självkostnadsprincipen, skall entreprenörarvodet frånräknas. 
 
AFC.6113 Incitament 
 Eftersom detta är ett pilotprojekt i syfte att hitta lämpliga ersättningsmodeller för 


framtida partneringprojekt kan om parterna är överens incitament prövas inom 
projektet. Incitamentens storlek begränsas till 1% av anbudssumman.  
Exempel: anbudssumman = 10 000 000 SEK. Maximal storlek på incitament ±100 000 
SEK fördelat enligt överenskommelse.  


  
AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder 
 I anbudet skall kostnader för samtliga arbeten och leveranser beräknade på grundval av 


förfrågningsunderlaget vara inkluderade. För i mängdförteckning med R angivna 
arbeten skall reglering av kontraktssumman ske efter utfört arbete på basis av 
överenskomna à-priser samt under AFB.22 angivna ersättningsregler. 


 
AFC.613 Ersättning för rese- och traktamentskostnader m.m. 
 I anbud skall ingå kostnader för resor och traktamenten till personal samt eventuella 


kostnader för bilparkering. 
 
AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
 Indexreglering för år 2007  och 2008 sker enligt nedan: 
 


• TSK, TBv/bel (garanti 7 år) konto 611.18 i mängdförteckning enligt E 84 
Basgrupp 1071. 
 
 
Indexreglering sker med 40% av respektive á-pris (beräknad viktandel 
bindemedel i respektive á-pris). 
 
Entreprenadindex E84   Andel 
Basgrupp 1071, bitumen   100 % 
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• Konventionell beläggning enligt TBv/bel (garanti 5 år) konto 611 i 


mängdförteckning enligt E 84 Basgrupp 241. 
Entreprenadindex E84   Andel 
Basgrupp 241, asfaltbeläggningar mm 100 % 


 
 All reglering sker månadsvis med december 2007 som basmånad och gälla för utförda 


mängder under 2007 resp. 2008. 
  
AFC.62 Betalning 
 Betalning sker normalt en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter 


ankomstdatum. 
  
 Betalning erläggs: 


–  för beläggningsarbeten enligt uppmätning eller à-conto efter av beställaren godkänd 
värdering av utfört arbete. 


 
–  för ändrings- och tilläggsarbeten enligt justerat och godkänt byggmötesprotokoll. 


 
 Betalningsförutsättningarna kommer att införas i kontraktet. 
 
AFC.623 Förskott 
 Förskott beviljas inte. 
 
AFC.624 Fakturering 
 Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts.  
 
 Slutfakturering får ske när avtalad kvalitetsdokumentation överlämnats till beställaren 


och entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. Jfr AFC.631. 
 
 Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkännes inte. 
 
 Med tillägg till AB 04 kap 6 § 12 gäller att: 
 Innestående belopp får faktureras efter godkänd slutbesiktning och när samtliga 


anmärkningar från slutbesiktningen är åtgärdade och godkända, skriftliga 
nöjdförklaringar från av entreprenaden berörda mark- och/eller sakägare överlämnats 
till beställaren samt säkerhet för garantitiden har ställts, se AFC.631. 


  
 AB 04 kap 6 § 6 fjärde stycket utgår och ersätts av följande: 
 I debiteringsnorm, à-prislista eller motsvarande handling angivet à-pris gäller inte 


arbete som tillkommer eller avgår under väsentligt andra förutsättningar än dem varpå 
à-priset är grundat, såvida kostnaderna för arbetet påverkas. 


 Dessa tillägg kommer att införas i kontrakt/beställning 
 
 Av fakturan skall framgå: 
 


–  projektnamn, beställningsnummer och användarkod TK0ASN.  
–  innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt AB 04 kap 6 § 12. 


 
 Beloppen skall redovisas dels för aktuell månad dels t o m aktuell månad. 
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 Kopia av faktura skall sändas direkt till byggledaren. 
 
 Faktura skall adresseras: 
 N 400 Trafikkontoret 
 Intraservice 
 405 38  Göteborg 
 
AFC.63 Säkerhet för åligganden 
 
AFC.631 Säkerhet till beställaren 
 Entreprenören skall ställa säkerhet för garantitiden för ett belopp motsvarande 5 % av 


kontraktssumman. Säkerheten skall gälla från dag för godkänd slutbesiktning. Med 
ändring av AB 04 kap.6 § 21 skall säkerheten lämnas till beställaren inom två veckor 
före slutbesiktning. 


 
  Detta kommer att införas i beställning/kontrakt. 
 
 Säkerhet skall utgöras av bankgaranti i svensk bank eller försäkring i försäkringsbolag 


med koncession i Sverige. 
 Säkerheten får inte vara tidsbunden. 
 
 Kostnaden för säkerheten skall ingå i anbudssumman. 
 
AFC.64 Regler för avdrag 
 
AFC.641 Regler för avdrag vid beläggningsarbeten 
 Regler för avdrag vid beläggningsarbeten framgår av AFB.22 p 05.2. 
 
AFC.642 Regler för avdrag vid markeringsarbeten 
 Mindre avvikelser från gällande anvisningar angående dels stocklängd, bredd och 


mellanrum samt dels avropad kvantitet kan godkännas. 
 
 Vid avvikelser större än enligt nedan angivna toleranser göres avdrag på à-priset med 10 %. 
 
 Längden på varje dellinje (stock) och mellanrum (avstånd mellan dellinje) får avvika 


max: 
 1 m : ±50 mm 3 m : ±100 mm 
 2 m : ±50 mm 9 m : ±100 mm 
 
 Bredden på dellinje (stock) får avvika max: 
 100 mm linje: ±5 mm 
 200 mm linje: ±10 mm 
 300 mm linje: ±15 mm 
 
AFC.7 BESIKTNING 
 
AFC.71 Entreprenadbesiktningar 
 
AFC.712 Förbesiktning 
 Skall utföras och dokumenteras. 
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AFC.713 Slutbesiktning 
 Med tillägg till AB 04 kap 7 § 2 skall entreprenören senast 3 veckor innan 


färdigställandet skriftligen underrätta beställaren om det datum då entreprenaden i sin 
helhet är tillgänglig för slutbesiktning. 


 
 Vidare gäller med ändring av AB 04 kap 7 § 12, att avsaknad av eller fel i 


dokumentation kan utgöra hinder för godkänd slutbesiktning. 
 
 Entreprenören skall före slutbesiktning, skriftligt meddela och redovisa mellanhavanden 


enligt AFC.163, samt överlämna eventuell nöjdförklaring från ansvarig markförvaltare 
enligt AFC.135, sista stycket. 


 
 Senast 2 veckor före överenskommen slutbesiktningsdag skall entreprenören till 


beställaren överlämna all dokumentation inkl. driftbesked – vinterväghållning och 
relationshandlingar som rör entreprenaden (inkl. provningsprotokoll och 
kvalitetssäkringsplaner). Skulle entreprenören underlåta ovanstående framflyttas 
slutbesiktning och beställarens övertagande av entreprenaden samt start av garantitidens 
löpande i motsvarande grad. Vite enligt AFC.511 utgår för denna tid. 


  
AFC.718 Förberedelser inför besiktning 
 Förberedelse inför slutbesiktning skall alltid genomföras senast 10 dagar före 


slutbesiktning. Protokoll skall upprättas. 
 
AFC.8 HÄVANDE 
 
AFC.81 Hävande 
 Beställaren äger rätt att häva avtalet, om entreprenören inte fullgör sina åligganden 


enligt AFB.511. Entreprenören är därvid skyldig ersätta den skada hävandet orsakar 
beställaren. 


 
 Vidare gäller, med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 äger beställaren häva kontraktet, såvitt 


avser återstående arbeten, om entreprenören i väsentlig mån underlåter att följa 
kvalitetsdokumentation enligt kontraktshandlingarna och inte utan dröjsmål vidtar 
rättelse efter beställarens påtalande. 


 Vid sådan hävning är beställaren berättigad till skadestånd från entreprenören enligt  
AB 04 kap 8 § 6 som om hävande skulle ha skett på grundval av § 1, 1-6. Vid värdering 
av utförd del av entreprenaden skall AB 04 kap 8 § 5 tillämpas med undantag av andra 
stycket. 


 
AFC.82 Hävande vid ej uppfyllande av miljökrav 
 Med tillägg till AB 04 kap 8 äger beställaren rätt att häva ingånget avtal om entreprenören 


upprepade gånger(>två) brutit förtroendet beträffande av beställaren ställda miljökrav.  
 Entreprenören är därvid skyldig ersätta den skada hävandet orsakar beställaren. 
  
 Detta kommer att införas i beställningsskrivelsen. 
 
AFC.9 TVIST 
  
 Tvist på grund av kontraktet avgörs av svensk allmän domstol, enligt svensk rätt, om 


inte parterna enas om skiljeförfarande. 
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AFH ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 
  
 Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna hjälpmedel för 


den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 
 
AFH.1 PLACERING AV ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 


 
 Placering av bodar, upplag o d skall ske efter samråd med beställaren. Bodar o.d. skall 


under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter 
förekommer skall detta borttagas inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan. 


 
AFH.3 TILLFÄLLIG VÄG OCH PLAN 
 
 Entreprenören svarar för underhållet av befintlig vägbana och inte avlämnad gata som 


tas i bruk före slutbesiktning. Entreprenören övertar underhållet efterhand som 
arbetsplats etableras. Med arbetsplats menas här område, som i längsled begränsas av 
författningsenligt uppsatta varningsmärken för vägarbeten. 


 
 Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av entreprenören utan att 
 


–  väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd därtill 
–  syneförrättning skett, vilken skall ligga till grund för beräkning av eventuellt 


skadestånd 
–  syn utförts av fastigheter, som kan skadas av markskakningar eller annat 


 
 I syneförrättningen skall beställare såväl som vägsamfällighet beredas tillfälle att delta. 
 
 Entreprenören skall tillse att gator och vägar upplåtna för trafik hålls rena från sten- och 


lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. Entreprenören 
svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel m.m. som skall eller 
behöver utföras. 


 
AFH.5 SKYDD AV ARBETE OCH EGENDOM MM 
 
AFH.51 Skydd av arbete 
 Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka 


skada. 
 
 Entreprenören skall skydda eget färdigt arbete om det kan skadas genom förslitning 


under entreprenadtiden. 
 
AFH.52 Skydd av ledning, mätpunkt mm 
 Entreprenören skall skydda angiven ledning, brunn, brandpost, gränspunkt, mät- och 


fixpunkt o d mot skada till följd av eget arbete. 
 
 Entreprenören skall hemställa hos huvudman för angiven ledning att på platsen ange 


ledningens exakta läge före arbete som kan skada ledningen och samråda om lämplig 
skyddsåtgärd. 


 
 Påträffas ledning o d som inte angetts skall entreprenören rådgöra med beställaren och i 


förekommande fall med vederbörande huvudman om erforderlig åtgärd. 
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 Väl fungerande försäkringsmarkeringar (röd hage) skall finnas vid mät- och fixpunkter. 
 
 Förutom de på ritningar markerade kablar kan det även finnas andra kablar som ej 


kunnat lokaliseras. I den mån sådan kabel påträffas skall entreprenören förvissa sig om 
kabeln är i drift eller ej. 


 
 Alla av entreprenadarbetena berörda kablar eller rör återställes i samråd med 


byggledaren, även om dessa ej redovisats på ritning. 
 
 Alla kostnader för arbeten med redovisade befintliga ledningar och kablar skall vara 


inräknade i anbudet. 
 Anmälan till respektive ledningsägare vid flyttning av stolpar, stag och ledningar skall 


göras minst 5 arbetsdagar före arbetets genomförande. Vid korsning med el-, tele- och 
belysningskablar skall dessa skyddas och hängas upp i samråd med respektive 
ledningsägare. 


 
AFH.53 Skydd av vegetation 
 För undvikande av skada skall entreprenören skydda träd, buskar och andra växter som 


skall bibehållas enligt AFB.22 p13.2, bilaga H. 
 
AFH.55 Skydd av egendom 
 Skyddsanordningar skall vidtas så att mark och vatten inte förorenas av bensin, olja 


eller liknande. 
 


AFJ ALLMÄNNA ARBETEN 
 
 Entreprenören skall på egen bekostnad utföra erforderliga allmänna arbeten för den 


egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt. 
 
AFJ.4 SKYDDSÅTGÄRDER 
 
AFJ.42 Bullerskydd 
 


Sedan den 1 januari 2005 gäller nya allmänna råd från Naturvårdsverket om buller från 
byggplatser, NFS 2004:15. 


 
Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått vad gäller störning av buller från områden där bullrande bygg- och 
anläggningsverksamhet pågår. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den 
bedömning, som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan 
behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena. 
 
Följande riktvärden ska tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. 
Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är angivna som frifältsvärden under dag, kväll 
respektive natt.  
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Område Helgfri måndag- 


fredag 
Lördag, söndag och 
helgdag 


Samtliga dagar 


 Dag 07-
19 LAeq 


Kväll 19-
22 LAeq 


Dag 07-
19 LAeq 


Kväll 19-
22 LAeq 


Natt 22-
07 LAeq 


Natt 22-07 
LAFmax 


Bostäder för 
permanent boende 
och fritidshus 


      


Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA 
Inomhus (bostadsrum) 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 
Vårdlokaler       
Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA - 
Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 
Undervisningslokale
r 


      


Utomhus (vid fasad) 60 dBA - - - - - 
Inomhus 40 dBA - - - - - 
Arbetslokaler för tyst 
verksamhet 1) 


      


Utomhus (vid fasad) 70 dBA - - - - - 
Inomhus 45 dBA - - - - - 
1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration 
eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 
 


I de fall verksamhet pågår endast del av period ska den ekvivalenta ljudnivån beräknas 
för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en sekvens/cykel för 
byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, borrning etc.). 
 
För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning och 
pålning, kan 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 
5 minuter per timme, kan upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta gäller 
dock inte kvälls- och nattetid. I de fall verksamheten är av begränsad art och även 
innehåller kortvariga händelser kan höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt 
högst 10 dBA. 
 
Vid arbeten som kan vara störande ska berörda (boende och näringsidkare inom 
området) informeras skriftligen om arbetena senast två veckor innan arbete påbörjas.  
 


AFJ.44 Krav avseende miljöstörande utsläpp 
 I syfte att minska miljöstörningar i form av avgaser och buller gäller enligt 


AFB.22p13.3 ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster” gällande 
fr.o.m. 2006-07-01 (se www.trafikkontoret.goteborg.se och under leverantörer) 
som krav för arbeten inom hela Göteborgs stad. Kapitel 9 och bilaga 8 i denna 
handling vilka behandlar bonus och prisavdrag gäller ej.  
För bonus hänvisas istället till AFC.52 och för avdrag till AFC.516. 
  


 
AFJ.7 LÄNSHÅLLNING, RENHÅLLNING, SLUTRENGÖRING, DRIFT MM 
 
AFJ.71 Länshållning 
 All erforderlig länshållning skall ingå. 
 
 Länsvatten får ej avledas genom spillvattenledning eller vattenledning. 
 
AFJ.72 Renhållning 
 Entreprenören skall hålla väg och plan ren från av honom orsakad nedskräpning, spill o d. 



http://www.trafikkontoret.goteborg.se/
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 Entreprenören skall källsortera avfall. 
 
AFJ.75 Städning och slutrengöring 
 
AFJ.751 Städning 
 Kvarlämnade ”asfalthögar” skall borttagas senast inom en vecka efter färdigställt 


objekt. 
 
AFJ.752 Slutrengöring 
 Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. Vid slutrengöring skall 


anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga anordningar skall tas bort. 
Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel skall föras bort i den mån de inte 
erfordras för slutbesiktning. 


 
AFJ.76 Återställande av mark 
 Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas bort. 


Entreprenören skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som han skadat genom 
åverkan. 


 
 Göteborg 2007-09-03 
 
 Trafikkontoret 
 Väg & Bana 
 Åke Sandin 
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Bilaga 1   FÖRSÄKRINGSBEVIS   AB 04/ ABT 94 
 
tillhörande beställning nr 
 
 
Trafikkontoret kräver att anlitad entreprenör har nedanstående försäkringsskydd och att detta styrks 
genom bekräftelse av entreprenörens försäkringsbolag 
 
 
Entreprenören skall ha: 
 
1) allriskförsäkring för skador på entreprenaden med försäkringsbelopp motsvarande 


entreprenadens återanskaffningsvärde (inklusive röjningskostnader vid skada) jämte 
material, varor och arbete, som beställaren tillhandahåller. 


 
2) ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp på 10 Mkr. Försäkringen skall innehålla: 
 


a) skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar) 
b) utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom 
c) utökat skydd för entreprenören (miljöskador). Gäller endast vid mark- och 


anläggningsarbeten. 
d) skydd för skada genom sprängning. Gäller endast om sprängningsarbeten utförs under 


entreprenadtiden 
 
Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse försäkringsvillkor med Trafikkontoret som 
medförsäkrad på allriskförsäkringen. I den mån Trafikkontoret vid skada är skyldig att svara för 
självrisk, skall Trafikkontorets ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad 
till ett halvt basbelopp. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas under entreprenad- och 
garantitiden, d v s intill dess att garantianmärkningarna har åtgärdats. 
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FÖRSÄKRINGSBEVIS - forts 
AB 04/ ABT 94 
 
tillhörande beställning nr 
 
             
 
 
 
BEKRÄFTELSE 
 
Vår försäkringstagare 
Namn        Organisationsnummer 


 
 
 
Innehar försäkringsskydd i enlighet med ovanstående krav. 
 
 
Ort och datum       Försäkringsbolagets namn 
 
 
 
 
 
Underskrift        Namnförtydligande 
 


 
 
 
            
 
 
 
 
OBS !  Detta försäkringsbevis skall undertecknas av entreprenörens försäkringsbolag och 
tillställas Trafikkontoret senast 14 dagar efter erhållen beställning. 
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Väg och Banhållning 


Bilaga 2  Samordning av arbetarskydd 
 och driftåtgärder  inom arbetsområde för byggentreprenad 


 
Parter Objekt/Projekt 
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Beställare:Trafikkontoret Väg & Bana 


Gata/Väg:  


Beställarens ombud:  Del: 


Entreprenör: · 


Entreprenörens ombud:   #                                  


 
Från och med denna dag övertar ovan angiven entreprenör ansvaret för samordning av arbetarskydd 
enligt arbetsmiljölagen och för drift inom arbetsområdet enligt bilagd åtgärdslista. Omfattning av 
arbetena framgår av AFJ.77 alternativt OTB/drift. 
 
För den allmänna trafiken vintertid ombesörjer driftentreprenören på beställarens uppdrag utmärkning 
av vägbanan/körbanan, snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande 
vägar/gator. 
Entreprenören för objektet skall hålla vägen/gatan i sådant skick som föreskrives i AF4.7/AFJ alt 
OTB/drift. 
 
Skador på grund av bristande arbetsutförande avseende drift skall ersättas av entreprenören. 
 
Med ändring av AB 04 kap 2 § 3 och kap 6 §§ 1 och 2, andra stycket äger beställaren rätt att ensam 
avgöra vem som skall utföra eventuella ändringar och tilläggsarbeten inom denna överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse gäller fram till tidpunkten för godkänd slutbesiktning.  Entreprenören för 
objektet skall skriftligen underrätta Drift- och Underhållsenheten, Trafikkontoret, Väg & Bana, 
härom med kopia till beställaren. 
 


 Ort och Datum 
 


För Trafikkontoret                                    För entreprenören: 


 


tagit del: tagit del: 


Trafikkontoret Driftentreprenör: 
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Bilaga 3  Jourlista under entr.tiden enligt AFC.172 
 
Objekt: 


Entreprenör: 


Gäller under perioden: 
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 Namn Telefon jour Annan sökväg* Signatur 


1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
 
Jourschema för fyra veckor: 
 
 År:     vecka:       År:     vecka:       År:     vecka:       År:     vecka:       
Måndag     
Tisdag     
Onsdag     
Torsdag     
Fredag     
Lördag     
Söndag     
 
Uppgiftslämnare: 


Telefonnummer: 


Datum: 


* t.ex. minicall, mobitex, e d  
 
Jourlistan faxas till GTIC och beställaren planerare för starttillstånd 
Tfx GTIC:  031-15 31 11 
Tfn GTIC:  031-15 00 17 
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Bilaga 4  Anmälan om underentreprenör 
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