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Hantering av uppdaterade texter 
I ändringsloggen presenteras de viktigaste ändringarna som är genomförda det senaste året. 

Observera att det i upphandlingar som är påbörjade eller publicerade vid ändringstillfället görs en 

bedömning i vilken grad ändringar ska inarbetas i AF och EK/UK. 

Genomförda ändringar 2022-09-15 
Ny version 2.90 220915 

Tidig granskning av säkerhetskrav konsultupphandlingar  
AUB.313 

Nu inför Trafikverket tidig granskning av säkerhetskrav även i konsultupphandlingar kopplat till 

kraven i  EU förordning 2018/762 kring säkerhetsstyrning på järnväg. Gäller för upphandling av 

konsultuppdrag som omfattar aktiviteter i och/eller intill spårområdet.  

Telekom 
AFC/D.172, AFC/D.338, AFC/D.371 

Förtydligande av text för att säkerställa att projekten tillsammans Trafikverket har samsyn kring 

tidplan för installation av telekomutrustning. 
 

Brandskydd under byggtid 
AFC/D.55  

Förtydligande av text avseende vad som gäller för brandskydd under byggtid. 
 

Elsäkerhet 
AFC/D.14/24, AUC.14, AFD.3495/3497, § 5.184 

En hänvisning till ”Anvisning för elsäkert arbete inom Trafikverkets väganläggningar” TDOK 

2021:0428. Vidare har en skrivning om Elsäkerhetsverkets föreskrift slopats. Ett dokument har bytt 

titel, slopat inledningen BVF 913. Förtydligande av text avseende nyuppförda anläggningar. 
 

MER EL 22 
§ 1.1/6.12 

Komplettering med MER EL 22.  

Godkännandeprocessen 
AFC/D.161 AFC/D.79 AUC.2232 

Hänvisning till ny föreskrift i Transportstyrelsens författningssamling. 

Alkolås 
AFC/D.14, AUC.14 

Ändringslogg, Trafikverkets Inköpsmallar 
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Strykning av inaktuell text. 
 

Jämställdhetsbonus 
§ 6.132 

Inför valbar bonus för använda affären som verktyg för att skapa en bransch med jämnare 

könsfördelning. Fokus ligger på yrkesarbetare och de yrkesroller som idag är mest 

mansdominerade. 
 

Hastighetsefterlevnad 
AFC/D.1892 

Ny text som förtydligar den befintliga. 

Genomförda ändringar 2022-03-15 
Ny version 2.80 220315 

Intyg & bevis 
AFB.5/AUB.5 

Förtydligande av text gällande intyg eller andra skriftliga bevis. Vill anbudsgivaren hänvisa till bevis 

som lämnats in i en tidigare upphandling, måste anbudsgivaren uppmärksamma Trafikverket på 

detta. 

Beräkning av soliditet 
AUB.512, AFB.513 

Valbara texter för beräkning av soliditet införs som tydligör vilka metoder och kritier som används. 

Krav konsortier och vid åberopande 
AFB.3 / AUB.3, AFB.521/ AUB.512   

Valbara texter för att möjliggöra att en av konsortiemedlemmarna måste på egen hand uppfylla på 

ekonomisk ställning. Valbara texter som förtydligar vad som gäller vid åberopade av annat företags 

kapacitet för att uppfylla ställda krav på ekonomisk ställning. 

Vite arbetsmiljö och säkerhet 
§§ 5.184, § 5.55  

Nya viten införs som omfattar arbeten inom spårområde i konsult/entreprenadupphandlingar. 

Hastighetsefterlevnad 
AFC/D.1892   

Trafikverket inför krav hastighetsefterlevnad i entreprenadupphandlingar. Instegskravet innebär att 

leverantören ska ha metoder, rutiner, system etc. för att arbeta med hastighetsefterlevnad i 

entreprenader. Instegskravet visar vägen och förbereder för det kommande skärpta kravet på 

återkomande aggregerad uppföljning och redovisning av hastighetsefterlevnad. 

APV 
AFD.142  

Förtydligande av storlekar på vägmärken som ska användas  

Genomförda ändringar 2021-09-15 
Ny version, 2.70 210915 

Kontroll av ekonomisk ställning i Kommers 
AFB.521, AUB.512, AFB.51, AUB.519 

Anpassning av texter till arbetssätt med kontroll av ekonomisk ställning via 

kreditupplysningsföretag Creditsafe. Även kravfrågor i upphandlingssystemet, blanketter 

Utredning uteslutningsgrunder LOU/LUF (på svenska och på engelska) är reviderade. Valbara 
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texter om soliditet införs, samt förtydligande av text bl.a. gällande ratingsystem enligt Dun & 

Bradstreet. 

Ansvarig kontraktspart 
AFB.522, AUB.513 

Förtydligande av text gällande ansvarig kontraktspart (kan uppfyllas både genom att ha varit 

huvudleverantör och underleverantör). Alternativet ”själv har genomfört” utgår. Observera att 

användandet av ”själv har genomfört” fortfarande kan vara motiverad exempelvis i 

säkerhetsskyddade upphandlingar. Texten ”förfogar över personal” justeras.  

Ersättning tekniska konsulttjänster (planering/projektering) 
AUC.33, §§ 6, 6.1, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15 

Ensning, förtydliganden och tillägg av skrivningar avseende normalarbetstider, ersättning för 

ändringar och tillägg, övertid, restid, resersättningar, särskild ersättning m.m. Anpassning av 

texter till branschens (Teknikkonsulternas) kollektivavtal.  

Frågor under anbudstiden språk 
AUB.24, AFB.25 

Ny text, vid eventuella motstridigheter om svar ges på både svenska och engelska har det svenska 

svaret företräde. Anpassningar till arbetssätt och funktioner i upphandlingssytemet Kommers. 

MBL-blanketten, förtydligande språk, e-signering, ESPD m.m. 
AFB/AUB.31, AFB.314, AUB.313 

Nya texter om underlag för kontroll av 38-40 §§ MBL införs. Förtydligande av texter gällande e-

signering och språk. Förtydligande gällande ESPD och omvänd prövning/begränsad kontroll.  

Mall för säkerhetsplan 
AFB.314 

Texten om exempelmall TMALL 1263 ”Säkerhetsplan Järnväg” som kan skickas med i 

upphandlingar av entreprenader på järnväg införs.  

Enskilda vägar 
AFG.13 

Ny text som förtydligar den befintliga. 

Dispens dumprar 
AFC/D.161 

Förtydligande av valbar text om dispens gällande användande av terrängvagnar såsom dumprar 

för interna masstransporter. 

Tillgängliga tider i spår/Ansökta tider i spår 
§ 1.1 

”Tillgängliga tider i spår” och ”Årsplan” införs som kontraktshandlingar i mallar för Basunderhåll 

järnväg. ”Ansökta tider i spår” införs som kontraktshandling i mallen för Banobjekt. 

Blåljusmyndighet 
AFC/D.264 

Ny text om vem som ansvarar för kommunikation med blåljusmyndigheter införs. 

Maximo  
AFC/D.241, AFC/D.55, AUC.242 

Systemet har uppdaterats och bytt benämning till Gus/Maximo. 

Vite arbetsmiljö och säkerhet 
§§ 5.184, 5.55 

Vitesbestämmelsen med undantaget för upprepning av vissa vägmärken utgår. 

Avhjälpande under garantitid 
AFC/D.111, § 5.5 
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Möjlighet för beställare att vidarefakturera kostnader för avhjälpande av akuta fel till 

investeringsentreprenör där garantitiden fortfarande gäller införs i mallar för Banobjekt. 

Liknande skrivelser finns redan i flertalet totalentreprenadmallar för väg. 

Anpassning till e-signering 
§ 10.4 

Anpassning av text till både e-signering och manuell underskrift.  

Besiktning av bristartiklar för spårväxlar  
AFC/D.159 

Förtydligande avseende hantering av bristartiklar för spårväxlar. Beställaren avgör vilka artiklar 

som ska återsändas respektive skrotas.  

  


