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Generell bakgrund
Hässleholm-Lund bjöd in leverantörer till tidiga dialoger avseende programmet som en 
helhet genom en inbjudan som publiserades på projektets hemsida I februari 2021.

Alla tillgängliga tider för dialogerna fylldes. Tiden för varje dialog var knapp, 1,5 timme 
per dialog, vilket innebar att både representanter från projektet och leverantörerna var 
tvungna att komma väl förberedda till dialogen och respektera dialogreglerna. 

Dialogerna hölls via Skype på grund av den pågående Coronavirus-pandemin och ge-
nomfördes under våren 2021. För att få ett bredare perspektiv hölls dialogerna med både 
konsulter och entreprenörer. 11 konsulter och 11 entreprenörer deltog.

Varje dialog grundades på en presentation med information om varför järnvägssträckan 
Hässleholm-Lund byggs, dialogregler, viktiga förutsättningar för programmet, tidsplan, 
utvalda frågor etc. Alla deltagande leverantörer fick presentationen innan deras dialoger 
ägde rum. 

Hässleholm - Lund har anonymiserat svaren och publicerar här en sammanfattning av 
genomförda dialoger.
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Entreprenadkontrakt Hm-Lu, vad är lämpligast gällande följande aspekter entrepre-
nadform, delning/paketering, storlek, ersättning?

• Mycket blandade svar, från att entreprenadform kan variera beroende på innehåll till 
allt bör ingå i en totalentreprenad. En del föreslår att konstruktioner och mark inkl bana 
ska vara i en entreprenad medan EST ska vara för sig. Flera ser gärna en mix av en-
treprenadtyper sett över hela programmet.

• Många nämner att TEM är en lämplig kontraktsform men understryker att upphan-
dlingsdokumenten måste vara mycket väl genomtänkta och noggrant upprättade. 
Samt att det är avgörande att välja rätt medarbetare såväl på beställarsidan som på 
leverantörssidan.

• De flesta leverantörerna menar att stationsorterna bör paketeras var för sig. Sträckan 
(60 km) bedöms som för stor för en entreprenad av de allra flesta, de ser gärna att 
den istället delas på t ex tre entreprenader. Några vill dock gärna se hela sträckan i en 
entreprenad. Masshanteringen är en viktig faktor i under alla omständigheter.

• Lämplig storleken är beroende av komplexiteten. Man föreslår allt från runt 0,5-3 mil-
jarder SEK till ”inga gränser”, ”så stort som möjligt”. Låg komplexitet medger en större 
volym. Men, det finns en gräns där ökad storlek inte längre ger rationaliseringsvinster 
utan istället mest ökad risk.
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• Fast pris kan fungera om upphandlingsdokumenten är tydliga men det betyder risk-
pengar. Mervärden på minst 50% viktigt vid fast pris, rätt använda mervärden kan 
påverka risken nedåt genom att prispressen minskar. 

• En gemensamt överenskommen riktkostnad och löpande räkning med pain/gain villkor 
(normalt sett en TEM) är enligt många leverantörer bättre förutsatt ovan nämnd tyd-
lighet i handlingarna föreligger.
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Bestäm ni! 
Entreprenören får möjlighet att föreslå bästa planering av entreprenaderna ur deras 
synvinkel

• Flera förordar större kontrakt som bygger på TEM eller annan typ av nära samarbete 
med konsult och beställare eller ännu bredare som t ex alliansmodellen Andra ser hell-
re många mindre entreprenader. Flera vill se en mix av storlekar och entreprenadtyper 
så att alla på marknaden kan inrikta sig på det de är bäst på.

• Prekvalifikation innan anbud förordas oftast.

• Alla utländska leverantörer vill ha så många dokument som möjligt på engelska för att 
få igång sina anbudsteam snabbt. Man har förståelse för att det är de svenska doku-
menten som ska vara juridiskt gällande.

• Ersättning för anbud till prekvalificerade anbudsgivare efterfrågas. Man menar att det-
ta program konkurrerar om leverantörerna på en mycket större marknad där detta är 
vanligt förekommande.

• Viktigt att beställaren utför alla nödvändiga geotekniska undersökningar i förväg och 
offentliggör dem för att minska riskerna. 
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• Beställaren bör bidra till att organisera masshanteringen för att spara koldioxid.

• Förslag: undersök möjlighet att etablera t ex vindkraftverk för att bidra till elförsörjning 
vid etableringsytor för laddning av maskiner och utrustning. Tillräckligt stora etabler-
ingsytor viktigt.

• Alla tillstånd bör vara klara innan entreprenadstart.

• Utför ledningsflyttar innan entreprenadstart där det är möjligt och särskilt i städerna.

• Rimliga genomförandetider på entreprenaderna är viktigt och beställaren ska vara på 
plats under genomförandet för att kunna fatta snabba beslut.

• Entreprenörens kassaflöde framhålls som centralt för ett smidigt genomförande. Några 
nämner förskott som ett bra medel för att förbättra kontraktens attraktivitet.
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Upphandlingsförfarande, kvalificering, tilldelningskriterier och anbudstid

• De flesta entreprenörer vill ha en kravställd prekvalificering och detta blir än mer viktigt 
vid stora entreprenader. Många tycker det är positivt med en begränsning av anbuds-
givarna vid kvalificeringen.

• En anbudstid inkl kvalificering på normalt sett ca 6 månader men i vissa fall förordas 
ända upp till 12 månader, beroende på entreprenadens storlek, komplexitet och behov 
att bilda allianser.

• Förberedelsetiden mellan tilldelning av kontrakt och start av kontraktet anges till 1 - 3 
månader, den längre tiden för totalentreprenad.

• Tid mellan tilldelning och sista anbudsdag för nästa entreprenad. Här varierar svaren 
från 0-6 månader beroende på entreprenörens storlek och graden av standardisering 
på entreprenaderna.

• Mervärden, minst 50 %, för t ex genomförandebeskrivning eller förhållningssätt till 
innovationer. Alltid vid mer komplicerade entreprenader men även vid upphandling till 
fast pris. Lägst pris som enda tilldelnings kriterium fungerar främst vid enklare utföran-
deentreprenader. 

• Vid TEM minst 9 % arvode, viktning minst 80% på mjuka parametrar vid utvärdering.
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Innovation och hållbarhet, hur kan vi uppmuntra entreprenörerna till detta?

• Både innovation och hållbarhet gynnas mest av att alla är med tidigt i t ex en TEM, alli-
ansmodellen eller annan tidig samverkan. En fördel som anges är att specialister från 
alla sidor samtidigt blir gemensamt engagerade tidigt i projekten.

• Om inte TEM kan användas försök använd en flexibel upphandlingsprocess för att 
uppmuntra till innovativa förslag.

• Innovationer (och hållbarhet) kostar pengar, och de måste därför på ett tydligt sätt 
finansieras av beställaren. Annars går priset på hela åtagandet upp alternativt att inno-
vationerna uteblir. Det finns metoder (index) för att mäta innovationsgraden i entrepre-
naden, använd dessa.

• Det ska finnas tydligt beskriven bonus som ger incitament att uppnå i FU kravställd 
hållbarhet eller innovation. Annars fastnar innovationerna i en omständlig ändring-
shantering. Ge t ex gärna tydliga förutsättningar för att minska markanvändandet och 
att använda förnybar energi. 
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• Innovation och hållbarhet kan även användas som mervärden om de är tydligt beskrivna. 

• Man anser att TRV:s nuvarande system för bonus och vite på klimatkrav börjar falla på 
plats. 

• Börja tidigt med att titta på överskott och underskott av massor för att underlätta för ett 
hållbart byggande
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Tidplan
• Många tycker angiven genomförandetid på 8-10 år inkl detaljprojektering för entrepre-

naderna låter rimligt, särskilt som vi inte har några tunnlar och få broar. Någon anger 
att kortare genomförandetid är möjligt, ned till 5 år.

• De flesta menar att stationerna bör ligga separat från sträckan och en flera menar att 
det är entreprenaderna i städerna som tar mest tid, bl a på grund av behoven för tider 
i spår.

• Generellt tycker man att det finns för lite info i nuläget för att förorda en lämplig ord-
ning på entreprenaderna.

• Organisation och samverkan, entreprenörer. Hur samarbeta bäst? 

• Använt RFI, request for information om upphandlingen redan innan prekvalificeringen. 
Det kan vara en viktig signal om att beställaren är intresserad av entreprenörernas 
kompetens.
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• Beställaren måste sätta upp regler för samarbete mellan både aktuella/påverkade 
entreprenörer och andra intressenter. Genomför regelbundna samverkansmöten med 
alla viktiga intressenter där någon har det högsta ansvaret för mötets genomförande 
och det bör vara TRV. TRV måste ha en organisation som kan hantera detta.

• Arbeta med en konflikttrappa i projektet. 

• Exempel på framgångsrika samarbeten rör oftast samverkansentreprenad i någon 
form som t ex TEM med en öppen redovisning av kostnader. Välj rätt personer för sa-
marbete i beställarorganisationen. Bra och tydliga upphandlingsdokument som sedan 
följs framhålls alltid som en nyckel i detta sammanhang. Det finns nämligen även flera 
exempel på misslyckade samverkansentreprenader.

• Alltid viktigt att beställaren har en stark och beslutsmässig organisation.
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Avslutande sida
Hässleholm - Lundtackar alla leverantörer, både svenska och internationella, för ert en-
gagerade deltagande och för ert stora intresse för programmet samt er öppenhet att dela 
med sig av sina åsikter, idéer och mycket mer. Resultatet kommer att vara till stor hjälp i 
vår planering framöver.

Det kommer kontinuerligt att hållas dialoger med leverantörsmarknaden i framtiden efter-
som Hässleholm-Lund är övertygade att bra samarbete är helt centralt för ett framgångs-
rikt genomförande av programmet.
Hässleholm-Lund ber alla leverantörer att regelbundet besöka programmets webbplats 
https://www.trafikverket.se och hålla sig uppdaterad om kommande aktiviteter som till 
exempel tidiga dialoger. 


