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Upphandling 
av efterbehandlingsentreprenader

från 
entreprenörens synvinkel

Marie Eriksson
Vägverket Produktion 

Marksanering & Miljöteknik

2008-04-01

Vägverket
Styrelse

Generaldirektör

Samhälle och trafik

Info och administration
Huvudkontor

Konsult Färjerederiet Produktion

VSK
Kristianstad

VVÄ
Göteborg

VSÖ
Jönköping

VMN
Eskilstuna

VST
Solna

VM
Härnösand

VN
Luleå

VUC Trafikdata Förarprov

Stöd- och utv. enheter

Resultatenheter Affärsenheter

Väg- och trafikregioner
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Driver efterbehandlings-
entreprenader

Driver efterbehandlings-
anläggningar

Svappavaara

Bollnäs

Umeå

Piteå

Eskilstuna

Ystad

Ljungby
Tofta

Halmstad

Vägverket Produktion
Marksanering & Miljöteknik

Utveckling

-Dåtid

-Nutid

-Framtid

-Sammanfattning
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Dåtid

-Begränsad kunskap hos 
entreprenören
-Generalentreprenader
-Fast pris
-Liten delaktighet i   projektering
-Viktiga uppgifter saknades ofta i 
förfrågningsunderlagen
-Kort utförandetid
-Onödigt höga priser pga 
riskpåslag och tidspress

Nutid

-Generalentreprenader
-Sidoanbud kan ges, men innebära a 
risker
-Någon totalentreprenad
-Något ramavtal
-Fast pris med mängdreglering
-Några löpande räkning
-Viss delaktighet i projektering
-Kort utförandetid



2008-04-01 21:30

4

Nutid 

-Oftast tillräcklig anbudstid
-I vissa fall har beställaren sökt 
tillstånd för att kunna behandla på
plats
-Ökad kunskap hos entreprenören

Framtid

-Ramavtal dominerande
-Löpande räkning med budgetpris
-Stor delaktighet i projektering
-Beställare, konsult och entreprenör 
jobbar tillsammans i ett tidigt skede
-Praktiska problem och möjligheter 
upptäcks tidigt
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Framtid 

-Beställaren slipper betala 
riskpåslag p.g.a. stor osäkerhet
-Tillräcklig utförandetid
-Många av beställarens önskemål 
kan tillgodoses utan extra 
kostnader
-Tillsammans hittar projektgruppen 
den bästa lösningen

Sammanfattning

-Totalentreprenader är i de flesta 
fall olämpligt, ger onödigt hög 
anbudssumma pga risker
-Löpande räkning totalt sett 
billigare, uppmuntrar till egna 
lösningar och idéer
-Mycket lärorikt att få vara med i ett 
tidigt skede, skapar förståelse för 
alla inblandade
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Sammanfattning 

-Idag är många entreprenörer 
mogna att vara delaktiga tidigt i 
processen
-Viktigt att ge möjlighet att kunna 
komma med egna idéer 
(anmälningar och tillstånd)
-Lång utförandetid avgörande

Sammanfattning 

-Viktigt att beställaren får 
bästa tänkbara lösning
-Samlat finns en stor kunskap 
hos beställare, konsult och 
entreprenör
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Tack för mig !


