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Generell bakgrund
Hässleholm-Lund bjöd in leverantörer till tidiga dialoger avseende programet som en hel-
het 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.

Dialogen 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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Paketering av kontrakt – järnvägsplan och upphandlingsdokument för entreprenad 
tillsammans?

• Två läger, upphandla separat respektive upphandla tillsammans.

• Argument för att upphandla tillsammans är kontinuitet hos konsulten, att upphand-
lingsdokument för totalentreprenad är ett för litet uppdrag och att spara tid (månader, 
inte år).

• Argument för att upphandla separerat är det annars blir ett mycket långt uppdrag med 
olika inriktningar, konsultens organisation ”tappar till sist andan”, det är bättre med 
”friska ögon”, upphandlingsdokumenten kan handlas på fast pris till skillnad från järn-
vägsplanen och det är svårt att beskriva uppdraget för upphandlingsdokumenten bra 
innan planen finns.

• Svar på frågan om minsta intressanta volym på ett uppdrag som t ex upphandlingsdo-
kument för totalentreprenad varierar från ”allt är intressant” till minst 75 milj SEK. Om-
sättning per år är viktigare än kontraktsvolymen.

• Många tycker att BPU kan handlas upp med upphandlingsdokumenten för att göra 
uppdraget mer intressant i förhållande till att arbeta för en entreprenör i kommande 
totalentreprenad men en vill hellre hålla BPU separat av prissättningsskäl.
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Bestäm ni! 
Konsulten får möjlighet att föreslå bästa planering av konsultaffärerna ur deras 
synvinkel.

• De flesta konsulterna ser positivt på en lång järnvägsplan utanför städerna. Några vill 
hellre ha flera planer, max 20-30-km långa.

• Dela inte upp konsultarbetet i olika discipliner.

• Ställ rätt krav tidigt och håll er till dem.

• Integrera allt tillhandahållet material i planeringen tidigt, det tillhandahållna material-
et påverkar vilket utrymme som krävs och utseendet. Släpp gärna in leverantörerna i 
processen.

• Ställ krav på erfarenhet av höghastighetsjärnväg. Alla konsulter säger att vi tjänar på 
ett sådant krav, även i järnvägsplanen. Man anger ett antal faktorer som skiljer sig från 
traditionell järnväg, t ex linjeföring, buller och strömavtagning. Stora bolag med brett 
internationellt verksamhetsfält framhåller detta med mer eftertryck.

• Utvärdera på tekniska krav, miljö- och innovationsförmåga samt samarbete, t ex 70 % 
kvalitet 30 % pris.
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• Fokusera på samarbete snarare än pris.

• Prekvalifikation innan anbud är viktigt.

• Gällande ersättningsform föredrar alla rörligt arvode för järnvägsplan. Fast pris för 
upphandlingsdokumenten för entreprenad fungerar förutsatt att vi i sin tur har upp-
handlat konsulten på bra upphandlingsdokument. Intresset för fast pris är större från 
stora bolag med brett internationellt verksamhetsfält.

• Alla utländska konsulter 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 dokumen-
ten som ska vara juridiskt gällande.
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Upphandlingsförfarande och anbudstid 

• De flesta konsulter förespråkar ett tvåstegsförfarande med en kravställd prekvalificering 
i steg 1 (ej TransQ). Många tycker det är positivt med en begränsning av anbudsgivarna.

• En anbudstid inkl kvalificering på ca 4 - 8 månader förordas. Mer än 6 månader ger 
bättre utrymme för teambuilding internt och formering av eventuella allianser inför sär-
skilt komplicerade och stora uppdrag.

• Ställtiden mellan tilldelning av kontrakt och start av kontraktet anges till 0,5 - 3 månader.

• Tid mellan tilldelning och nästa uppdrags sista anbudsdag, här varierar svaren från  
0 -2 månader. 

• Utvärdering bör ge mindre vikt på pris och en större vikt på kvalitet, minst 60 % kvalitet.
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Innovation och hållbarhet, hur kan vi uppmuntra konsulterna till detta och, i nästa 
steg även entreprenörerna?

• Låt konsulterna beskriva sitt arbete med detta redan i prekvalificeringsfasen, poängsätt 
beskrivningen och ge poängen betydelsefull vikt vid prekvalificeringen. Alternativt an-
vänd konsulternas beskrivning av detta som mervärde. 

• Använd BIM och annan ny teknik, ersättning för nya och utvecklade mjukvaror måste 
regleras i kontrakten. Annars används kanske inte den senaste tekniken.

• Tydligt beskrivna förutsättningar för innovationerna och ett önskat resultat kopplat till en 
tydlig beskrivning av ersättning för innovationsarbetet måste finnas i upphandlingsdoku-
menten för att motivera arbete med innovation och hållbarhet.

• Innovationer ska köpas på fast pris, inte på timmar. Använd gärna bonus.

• Ge förutsättningar för att minska markanvändandet och att använda förnybar energi.

• Masshanteringen är en stor möjlighet att förbättra programmets hållbarhetsprofil.

• Överväg att betala en regelbunden allmän ersättning utöver det rörliga arvodet för inno-
vationsidéer, t ex en summa var tredje månad. Vad som krävs av konsulten för att erhål-
la summan måste beskrivas i upphandlingsdokumenten.
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Organisation och samverkan, konsult. Hur samarbeta bäst? 

• Beställaren måste sätta upp regler för samarbete i alla kontrakt som påverkas av det 
aktuella kontraktet.

• Få med en erfaren entreprenör tidigt och arbeta tillsammans, nära beställaren.

• Samarbeta även med underhållsorganisationen.

• I gränssnitt mellan olika konsultkontrakt måste beställaren ansvara för att samordning 
sker. Exempel på lämpliga modeller för att organisera gränssnitten föreslås.

• Välj rätt personer, samarbetsvilliga personer, i beställarorganisationen så kan konsulterna 
matcha med lika samarbetsvilliga.

• Många nämner TEM och alliansavtal, fler är positiva till dessa modeller sett ut projektens 
helhetsperspektiv medan färre är negativa. Sett till sin egen affär i förhållande till entre-
prenörerna är dock fler negativa. Alla framhåller nödvändigheten av bra upphandlings-
dokument för alla samverkansmodeller. Om bra upphandlingsdokument saknas finns 
stor risk att modellerna främst gynnar entreprenören.

• Ett tydligt kontrakt är bästa samarbetsgrunden oavsett kontraktsform.

• Citat från en konsult: ”It is about simplicity and clarity in how it all comes together. Then it 
does not matter which contract you go for”.
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En järnvägsplan hela sträckan (60 kilometer) och hur får vi in entreprenadkunskap 
i järnvägsplaneskedet utan Tidig Entreprenörsmedverkan (TEM)?

• De flesta konsulter tycker att en lång plan utanför städerna är bra, en fördel är att gräns-
snitten minimeras. En nackdel är mycket dokument vid samråden men man kan kanske 
ha en leverantör och flera järnvägsplaner för att dela upp mängden dokument. Kon-
sulterna anger att de kan gå tillsammans för att få in de resurser de inte har och för att 
fördela riskerna. Troligen kommer man att jobba med flera team inom kontraktet. Utanför 
Sverige finns vana att hantera tidiga skeden på långa sträckor. Några konsulter föredrar 
dock kortare järnvägsplaner, 20-30 kilometer. 

• Fullfölj max 30% av den totala projekteringen i järnvägsplaneskedet (systemhandling), 
gärna mindre.

• Det är önskvärt att få med entreprenörskunskapen i uppdraget innan järnvägsplanen 
”stängs”. Det ska ske medan fler frihetsgrader kvarstår.

• Konsulterna lyfter att det är viktigt att beställaren tydligt förklarar vad som menas med 
entreprenadkunskap i upphandlingsdokumenten. T ex, om det är byggbarhet, vilken typ 
av byggbarhetserfarenhet är viktig? Och är det bara en person eller är det ett team?
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• Flera konsulter framhåller att de kan leverera all entreprenaderfarenhet som behövs 
genom sina kontakter med utländska entreprenörer som inte har för avsikt att agera på 
svenska marknaden och därför inte kan komma i jäv.

• Någon föreslår att det ska ge ett mervärde att i anbudsskedet kunna redovisa ett en-
treprenörsföretags medverkan i sin organisation. Ange i sånt fall vilken typ entreprenör-
skompetens som är central.


